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Анотація. Проблема розробки лісівничих та природоохоронних засад
вирощування Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe за допомогою
синтетичних хімічних речовин, ставить необхідність одночасного вирішення
двох завдань: з одного боку оптимізація та підвищення ефективності
застосовуваних речовин, які при малих економічних витратах різко підвищують
ефективність штучного лісовирощування та продуктивність лісів, з іншого –
така господарська діяльність не повинна порушувати балансу у
навколишньому середовищі. Потрібна точна оцінка взаємин і взаємозв’язку
цих двох сторін однієї проблеми.
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Останнім часом зростає тенденція до використання препаратів, отриманих з
природних джерел, зокрема з рослинної сировини. Вивчення механізмів
самозахисту рослин в природі призвело до розробки нових природних
екологічно безпечних біостімуляторов та адаптогенів. Однак рекомендовані
вони, в основному, для використання в сільському господарстві. Вплив їх на
деревні породи практично не досліджений.
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У статті досліджений вплив на ріст і розвиток саджанців Pinus nigra subsp.
pallasiana, її приживлюваність за умов застосування органічного добрива «Біогель» на зрубах Олешківських пісків Херсонської області.
Результати дослідів, проведених протягом 2016-2017 років, показали
ефективність впливу «Біо-гелю» на ріст дворічних саджанців Pinus nigra subsp.
pallasiana з відкритою кореневою системою; встановлено залежність
ефективності від способу внесення та концентрації робочих розчинів добрива.
Згідно проведених досліджень ефективним способом застосування добрива є
замочування кореневої системи. Виявлено позитивний вплив органічного
добрива «Біо-гель» на приживлюваність та збереженість саджанців.
Аналіз санітарного стану культур Pinus nigra subsp. pallasiana виявив їх більшу
стійкість до збудників хвороб в екстремальних кліматичних умовах південного
степу, що свідчить про ефективність застосування «Біо-гелю» для заліснення
таких складних категорій лісокультурних площ якими є піски півдня України.
Ключові слова: Нижньодніпровські піски; органічне добриво; Pinus nigra subsp.
pallasiana; посуха.
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Abstract. The problem of development of forestry and conservation fundamentals of
Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe with the help of synthetic chemicals,
makes it necessary to simultaneously solve two problems: on the one hand, the
optimization and increase of the efficiency of the used substances, which, at low
economic costs, dramatically increase the effectiveness of artificial forestry and
forest productivity, on the other - such economic activity should not upset the balance
in the environment. We need an accurate assessment of the relationship and
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interconnection of these two sides of one problem.
Recently, the tendency towards the use of substances, derived from natural sources,
in particular from plant material, has grown. The study of the mechanisms of selfprotection of plants in nature has led to the development of new natural ecologically
safe biostimulators and adaptogens. However, they are recommended, mainly for use
in agriculture. Their influence on the species of trees is practically not studied.
The article studies the influence on the growth and development of Pinus nigra subsp.
pallasiana, its livelihood under the conditions of organic fertilizer “Bio-gel” on the
bases of Oleshky sands in Kherson region.
The results of the experiments conducted during 2016-2017 showed the effectiveness
of Bio-gel effect on the growth of two-year seedlings of Pinus nigra subsp. pallasiana
with open root system; the dependence of efficiency on the method of introduction
and concentration of working solutions of fertilizers is established. According to the
conducted research, an effective way of using fertilizers is soothing the root system.
The positive effect of bio-gel organic fertilizer on the livelihood and preservation of
seedlings has been revealed.
The analysis of the sanitary state of Pinus nigra subsp. Pallasiana has shown their
greater resistance to disease agents in the extreme climatic conditions of the
southern steppe, which indicates the effectiveness of the use of Bio-gel for forestcultivation in such complex cultivation areas as the sands of southern Ukraine.
Keywords: Nizhnedniprovsky sands, organic fertilizer, Pinus nigra subsp. pallasiana,
drought.

ВСТУП
Створення лісових насаджень у південному
степу поза межами природного ареалу багатьох деревних видів часто приводить до всихання лісових культур, оскільки вони є недостатньо стійкими до несприятливих умов.
Головними лімітуючими факторами росту і
розвитку лісових насаджень у Степу, є обмеженість елементів живлення та ґрунтової вологи. У зв’язку із зазначеним, питання щодо
впровадження комплексного екологічно та
економічно виправданого методу залісення
непридатних сільськогосподарських земель у
вигляді напівпустелі є актуальним [1, 2, 3].
Серед 22 видів сосни які випробовувались в
жорстких кліматичних умовах Нижньодніпровських пісків збереглося вісім видів, серед
них сосна кримська (Pinus nigra subsp.
pallasiana (Lamb.) Holmboe) та звичайна (Pinus
sylvestris L.), вони і стали найбільш поширеними у лісогосподарському виробництві при
створенні лісових культур на пісках [7, 12, 11].
Лісові пожежі, за період з 2007–2017 роки,
зменшили площу соснових лісів більше ніж
на 10 тис. га. Спроби відновити ліси на згарищах зазнавали невдачі з різних причин [8,
6, 9].
Стан створених лісів на Нижньодніпровських
пісках України вважається незадовільним,
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лісові ценози під впливом стресових чинників знаходяться в нестійкому стані [10].
Все це змушує змінити підхід до проблеми
розробки лісівничих та природоохоронних
засад вирощування Pinus nigra subsp.
pallasiana за допомогою синтетичних хімічних речовин. Виникає необхідність одночасного вирішення двох завдань: з одного боку
оптимізація та підвищення ефективності застосовуваних традиційних речовин, з іншого
– така господарська діяльність не повинна
порушувати балансу у навколишньому середовищі. Потрібна точна оцінка оптимального
співвідношення цих двох сторін однієї проблеми.
Останнім часом зростає тенденція до використання препаратів отриманих з природних
джерел, зокрема з рослинної сировини. Вивчення механізмів самозахисту рослин в природі призвело до розробки нових природних
екологічно безпечних біостимуляторів та
адаптогенів. Однак рекомендовані вони в основному для використання в сільському господарстві. Вплив їх на деревні породи практично не досліджений.
Метою роботи було оцінити ефективність
впливу в польових умовах ефективності застосування органічного добрива, природного
адаптогену ґрунту «Біо-гелю», при створенні
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насаджень Pinus nigra subsp. pallasiana з відкритою кореневою системою в умовах Нижньодніпровських пісків України.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Комплексний органічний препарат (добриво)
«Біо-гель» застосовується для внесення до
ґрунту, позакореневої та кореневої обробки
рослин, обробки насіння. Сумісний з усіма
видами засобів захисту рослин, макро- та мікродобривами. Сертифікований «Органік
стандарт» №16-0659-02. Екологічний сертифікат UA.08.002.428. Виробляється в Україні
м. Херсон. Форма випуску: суспензія бактерій,
їх метаболітів та поживних речовин. Пастосметано-подібна маса.
Склад «Біо-геля». Ферменти (глюкозидази,
глюканази, каталази, глікозил-гідролази).
«Дикі» бактерії азотфіксуючі, фосфат- та калій-мобілізуючі, молочнокислі, деструктор
стерні, корисні гриби (Azotobacter, Rhizobium,
Bradyrhizobium Subtilis, Cereus, Megaterium,
Lactobacillus, Trichoderma). Амінокислоти
(гліцин, лізин, лейцин, треонін та інші). Вітаміни (B1, B2, A, E, PP, каротиноїди). Макроелементи азот (N) – 30 г/л, фосфор (P2O5) –
3.1 г/л, калій (K2O) – 0.5г/л. Мікроелементи
Mg – 100 мг/л, Fe – 100 мг/л, Mn – 13.3 мг/л,
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Zn – 8.0 мг/л, Cu – 1.0 мг/л, Co – 0.7 мг/л, B –
0.5 мг/л, Mo – 0.2 мг/л. Фульвові та гумінові
кислоти. Вуглеводи (декстрин, лігнін, клітковина).
При виробництві продукту використовується
запатентована технологія HTD-technology®.
Сировина, з якої виробляють «Біо-гель», органічного походження: торф, біогумус, леонардіт, сапропель, ґрунт із корисною мікробіотою (полтавський чорнозем, каштанові та супіщані ґрунти), вода.
Дослідження ефективності впливу органічного добрива «Біо-гель» на ріст дворічних сіянців Pinus nigra subsp. pallasiana із відкритою
кореневою системою проводили у березнілистопаді 2017 р. на території Цюрупинського лісництва Державного підприємства
«Олешківське лісомисливське господарство»
(Україна).
Всі варіанти досліду розташовані на згарищах
великої серпневої лісової пожежі 2007 року.
Досліди проводились за такими напрямами:
вивчення росту та розвитку сіянців Pinus
nigra subsp. pallasiana залежно від способів
внесення та ефективних концентрацій і доз
органічного добрива «Біо-гель» на відкритому полігоні без поливу (табл. 1).

Таблиця 1 – Варіанти досліду з обробки саджанців Pinus nigra subsp. pallasiana
Варіанти
Замочування кореневої системи саджанців
Обробка саджанців
досліду
Варіант 1
- в чистій воді на 2 години;
дворазова, чистою водою з
(контроль)
- обмакування у водний розчин
нормою витрат 40 літрів на 1 га
суперабсорбенту Аквасорбу-S
Варіант 2
- в 1 % розчині «Біо-геля» – 2 години;
дворазова, чистою водою з
- обмакування у розчин суперабсорбенту
нормою витрат 40 літрів на 1 га
Аквасорбу-S на основі 1% розчину «Біогель»
Варіант 3
- в 3 % розчині «Біо-геля» – 2 години;
дворазова, чистою водою з
- обмакування у розчин суперабсорбенту
нормою витрат 40 літрів на 1 га
Аквасорбу-S на основі 3% розчину «Біогель»
Варіант 4
- в 5 % розчині «Біо-геля» – 2 години;
дворазова, чистою водою з
- обмакування у розчин суперабсорбенту
нормою витрат 40 літрів на 1 га
Аквасорбу-S на основі 5% розчину «Біогель»
Варіант 5
- в чистій воді на 2 години;
дворазова, 1 % розчином «Біо- обмакування у водний розчин
геля», з нормою витрат 40 літрів
суперабсорбенту Аквасорбу-S
на 1 га

Section “Agriculture”

2003

Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 10

Варіанти
досліду
Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8
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Замочування кореневої системи саджанців
- в 1 % розчині «Біо-геля» – 2 години;
- обмакування у розчин суперабсорбенту
Аквасорбу-S на основі 1% розчину «Біогель»
- в 3 % розчині «Біо-геля» – 2 години;
- обмакування у розчин суперабсорбенту
Аквасорбу-S на основі 3% розчину «Біогель»
- в 5 % розчині «Біо-геля» – 2 години;
- обмакування у розчин суперабсорбенту
Аквасорбу-S на основі 5% розчину «Біогель»

Для проведення досліджень нами були взяті
однорічні сіянці сосни кримської вирощені в
розсаднику Костогризівського лісництва
державного підприємства «Олешківське лісомисливське господарство» (Україна). Висаджування сосни проводилось у березні 2017
року лісосадильною машиною.
Надалі догляд за сіянцями проводився згідно
вирощування лісових культур у виробничих
умовах за стандартною технологією [5].
За весняно-літній період кількість опадів було набагато менше від норми і складало всього 17 %. Розподіл опадів був нерівномірний,
відповідно вони не сприяли накопиченню
вологи в ґрунті. Серпень та вересень були пагубними для лісових культур і за екстремально високими температурами і за мінімальною кількістю опадів. Саме цьому на території дослідження внаслідок посухи загинули

А

Обробка саджанців
дворазова, 1 % розчином «Біогеля», з нормою витрат 40 літрів
на 1 га
дворазова, 1 % розчином «Біогеля», з нормою витрат 40 літрів
на 1 га
дворазова, 1 % розчином «Біогеля», з нормою витрат 40 літрів
на 1 га

лісові культури на площі 140 га, які були висаджені за останні 3 роки.
Наприкінці вегетаційного сезону у саджанців
вимірювали їх біометричні показники – висоту надземної частини та діаметр кореневої
шийки.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальний облік збереженості культур проводився згідно «Інструкція з проектування,
технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів» [4]. На кінець досліду стан культур у розрізі кожного варіанта
показав, що максимальна кількість загиблих
саджанців залишилась у варіанті 3 і становила відповідно 93%. Максимальна кількість
живих саджанців відмічалась на варіанті 8 їх
було 32 % (рис. 1).

Б

Рисунок 1 – А) збереження культури Pinus nigra subsp. pallasiana у 8 варіанті досліду з обробкою кореневої системи саджанців «Біо-гелем»; Б) – загиблі саджанці у 3 варіанті
Section “Agriculture”
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Причиною низької збереженості лісових культур став дефіцит вологи та висока температура протягом літнього періоду, а особливо
посуха в серпні та вересні. Культури збереглись, як правило в лощинах, де акумулювалась волога.
На загиблих саджанцях відмічено, що пагін та
хвоя поточного року встигли сформуватись,
це свідчить про те що саджанець деякий час
ріс нормально, але під впливом дефіциту вологи в ґрунті та високих температур протягом літа, загинув.
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Поточний приріст саджанців за висотою розглядається як основний критерій оцінки енергії росту лісових культур у період їх адаптації на лісокультурній площі [13]. Серед випробовуваних восьми варіантів досліду чотири достовірно перевищували контроль за
згаданим показником наприкінці першого
року вирощування (табл. 2). Всі варіанти порівнювали з варіантом 1, який ми прийняли
за контроль.
Максимальний приріст було відмічено у варіанті 6 (замочування кореневої системи в 1 %
розчині «Біо-гелю» з дворазовим обприскуванням 1 % розчином препарату).

Таблиця 2 – Біометричні показники сіянців саджанців Pinus nigra subsp. pallasiana з відкритою
кореневою системою у досліді з використанням органічного добрива «Біо-гель»
Висота надземної частини
Діаметр кореневої шийки
Варіант
Живі, %
см
%
см
%
Варіант 1
13
7,9
100
0,71
100
Варіант 2
16
8,5
108
0,74
104
Варіант 3
7
8,2
104
0,72
101
Варіант 4
8
8,1
102
0,74
101
Варіант 5
9
9,5
121
0,84
106*
Варіант 6
23
13,4
170
0,88
112*
Варіант 7
10
9,8
124
0,70
99*
Варіант 8
32
12,7
161
0,76
107*
Примітка: * - достовірні варіанти Р˂0,5
Діаметр кореневої шийки – другий показник,
за яким оцінюють приріст саджанців [13]. Наприкінці вегетації достовірні результати були отримані у варіантах 5, 6, 8. Достовірно більший результат спостерігається у варіанті 6.
Відзначимо достовірну перевагу використання препарату «Біо-гель» в чотирьох останніх
дослідах за рахунок дворазового обприскування саджанців в порівнянні з їх замочуванням та обмакуванням.
ВИСНОВКИ
Згідно з результатами проведеного досліду,
був помітний позитивний вплив на ріст саджанців Pinus nigra subsp. pallasiana використання органічного добрива «Біо-гель».
Результати досліджень свідчать, що в усіх варіантах застосування «Біо-гелю» біометричні
показники саджанців Pinus nigra subsp.
pallasiana перевершують контроль. Ефективнішим способом застосування добрива є заSection “Agriculture”

мочування кореневої системи. Згідно проведених дослідів доцільно обробляти кореневу
систему 1 % розчином комплексного органічного добрива «Біо-гель». Дворазове обприскування сіянців 1 % розчином «Біо-геля»
сприяє збільшенню висоти сіянців на 25–70%
відносно контролю. Різниця в збільшенні розмірів кореневої шийки сіянців у варіантах із
замочуванням та обприскуванням щодо контролю – 6–12%. Більш ефективним способом
застосування добрива виявилося замочування кореневої системи у 1 % «Біо-гелю», за
якого максимально результативним для посилення росту у висоту й за діаметром кореневої шийки. У варіанті 6 середня висота сіянців є більшою на 70 %, діаметр кореневої
шийки – на 12 %. Отже, застосування «Біогелю» доволі ефективно впливає на збільшення біометричних показників саджанців.
Культури, посаджені лісництвом цього року
(без застосування препарату) загинули на
100 %. На цьому фоні позитивний вплив ор2005
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ганічного добрива «Біо-гель» особливо значимий для збереженості саджанців. Замочування кореневої системи та дворазове обприскування дало позитивний ефект на приживлюваність та збереженість насаджень. Культури, висаджені із застосуванням «Біо-гелю»
збереглись наприкінці досліду в різних варіантах від 23 до 31 %. Такий невисокий показник ми пов’язуємо з екстремально високими
температурами липня-вересня 2017 року, а
також недостатньою кількістю опадів поточ-
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ного року, які ми можемо розцінювати як
об’єктивні ризики.
Таким чином, органічне добриво «Біо-гель»
проявив себе як стимулятор росту, про що
свідчить збільшення під його впливом біометричних показників, а також природний адаптоген, який сприяє приживлюваності культур Pinus nigra subsp. pallasiana та виживанню
у екстремальних умовах Нижньодніпровських пісків Херсонської області.
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