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1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ
ГОСПОДАРСТВО
УДК 630.232.32

ʞʝʙʏʖʜʗʙʗʟʝʠʡʢʠʝʠʜʝʑʗʤʙʢʚʫʡʢʟǡʠʡʑʝʟʔʜʗʤʠʏʓʗʑʜʗʛ
ʛʏʡʔʟʶʏʚʝʛʶʖʖʏʙʟʗʡʝʭʙʝʟʔʜʔʑʝʭʠʗʠʡʔʛʝʭ
О.Ю. Андреєва1, А.І. Гузій2, Р.А. Карчевський3
Здійснено порівняння показників росту культур сосни звичайної, створених садивним матеріалом із закритою та відкритою кореневими системами, у перші роки вирощування. Доведено, що діаметр кореневої шийки, висота і приріст за висотою достовірно більші в соснових культурах, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою, ніж відповідні показники у культурах, створених садивним матеріалом із відкритою кореневою системою. Спосіб вирощування садивного матеріалу
впливає на ріст культур переважно у перші роки, а згодом переважну роль у рості відіграють екологічні умови. Достовірно більші значення ширини крони уздовж та впоперек
рядів трирічних і чотирирічних культур, створених садивним матеріалом із закритою
кореневою системою, порівняно з варіантами використання садивного матеріалу з відкритою кореневою системою, свідчать, що використання садивного матеріалу із закритою кореневою системою може пришвидшити терміни змикання культур.
Ключові слова: сосна звичайна, лісові культури, садивний матеріал із закритою
кореневою системою, показники росту, ширина крони.
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Вступ. Нині, в умовах змін клімату, зростання антропогенного навантаження [1], загальної тенденції до погіршення стану соснових лісів і зростання
ризику ушкодження природного та штучного поновлення комахами та хворобами [8], зростає нагальна потреба вдосконалення технологій вирощування садивного матеріалу та створення стійких лісових культур. Так, у п'яти лісових господарствах Новгород-Сіверського Полісся із створених за 18 років переведено
до вкритих лісовою рослинністю земель за першим, другим і третім класами
якості 21,8; 47,8 та 30,4 % площі культур [2].
Одним із шляхів покращення стану лісових культур є використання садивного матеріалу лісових порід із закритою кореневою системою [3, 7]. Порівняно з використанням сіянців, вирощених за традиційною технологією у розсаднику чи теплиці, вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою
системою забезпечує зменшення травмування рослин під час транспортування
й висаджування у культурах, уразливості кореневих систем до пошкодження
комахами, надає можливість подовження періоду створення лісових культур,
полегшення дозованого застосування добрив і регуляторів росту [6]. Незважаючи на доволі тривалий час вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою у різних регіонах, зазначені вище переваги не завжди вияв1
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