
Науковий вісник, 2004, вип. 14.8 

2. Заповідна справа і охорона природи 421

мінності в рості природних насіннєвих і штучних насаджень найпоширені-
ших типів лісу. 

3. Результати досліджень можуть бути використані при лісоінвентари-
заційних роботах у рівнинних букняках. 

4. Оцінка росту букових насаджень засвідчує можливість здійснення 
лісогосподарських заходів за групами споріднених типів лісу. 
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Наведено результати випробування полімерної плівкотвірної композиції із ре-

гуляторами росту рослин агростимуліну, емістиму і чаркору під час створення куль-
тур сосни звичайної. 
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Важливою передумовою високої якості лісових культур та їх прижив-
люваності є заходи, спрямовані на інтенсифікацію нарощування кореневої 
маси сіянців або саджанців, що скорочують термін післясадивної депресії і 
сприяють більш ранньому початку періоду інтенсивного росту лісових куль-
тур. Зазвичай, для збереження вологості коренів застосовують відому реко-
мендацію з обмочування коріння сіянців або саджанців в "бовтанці" з глини, 
проте механічна міцність такого покриття є дуже слабка і під час висихання 
вона порушується. 

Літературні дані свідчать про те, що в цьому напрямку особливо пер-
спективною є обробка коренів перед садінням регуляторами росту рослин з 
метою стимуляції розвитку кореневих зачатків і придаткових коренів, ушкод-
жених при виконуванні. Важливою особливістю дії регуляторів росту рослин 
є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів зовнішнього сере-
довища [1]. Висока ефективність, низькі норми витрат, екологічна безпека 
сприяють все ширшому їх застосуванню. На наш погляд, перспективними є 
дослідження із використанням у лісокультурному виробництві регуляторів 
росту нового покоління, застосування яких дозволено в Україні [2]. 

Метою досліджень було вивчити доцільність використання стимуля-
торів росту: агростимуліну, емістиму, чаркору для покращення росту сосни 
звичайної в лісових культурах Новгород-Сіверського Полісся. 

Перший етап досліджень проводився шляхом садіння сіянців, що були 
оброблені різними концентраціями регуляторів росту рослин, в експеримен-
тальні ряди лісових культур. Кількість сіянців кожного варіанту становить 
500 шт., що достатньо для отримання статистично достовірних результатів на 
5 % рівні значимості. Випробування регуляторів росту рослин здійснювалось 
з використанням носія (NаКМЦ) і без носія (чисті стимулятори). Метою зас-
тосування регуляторів росту рослин разом з NаКМЦ є подовження їх дії на 
сіянець та утримання вологи. Концентрація NаКМЦ – 400 грам на 10 л води. 
Для досліду використані однорічні стандартні сіянці з місцевого розсадника. 
Обробка сіянців здійснювалась шляхом намочування їх протягом 0,1-12 го-
дин у відповідному варіанті концентрації того чи іншого регулятора росту. 
Варіанти без NаКМЦ перед садінням оброблялись "бовтанкою" з глини сме-
таноподібної консистенції. 

Садіння сіянців проведено 10.04.2001 р. у кварталі 51 на ділянці З 
Холминського лісництва Чернігівської області. Площа ділянки становить 
3,8 га, це зруб 2000 р. Тип лісорослинних умов – свіжий субір (В2). Підготов-
ка ґрунту здійснювалася восени 2000 р. шляхом нарізання борозен через 
2 метри плугом ПКЛ-70 з трактором МТЗ-82. Площа досліду 2,0 га 
(400×50 м). Дослід передбачав наступні варіанти оброблення кореневих сис-
тем сіянців: 12-годинне замочування в розчині агростимуліна різної концен-
трації (АС – 1 – мл/л, АС2 -2 – мл/л, АС4-4 – мл/л); 12-годинне замочування 
в розчині емістиму (ЕС1 1 -мл/л, ЕС2-2 – мл/л, ЕС4-4 – мл/л) і 12-годинне за-
мочування в розчині чаркора різної концентрації (ЧК2-2 – мл/л, ЧК4-4 – мл/л, 
ЧК8-8 – мл/л); аналогічні варіанти оброблення з додаванням NаКМЦ (9 варі-
антів); і три контрольних варіанти оброблення: 1) 12-годинне замочування у 
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воді з передсадивним обмочуванням в "бовтанці; 2) 12-годинне замочування 
в NаКМЦ; 3) передсадивне обмочування в "бовтанці" (без попереднього за-
мочування). 

Під час осінньої інвентаризації на кожному варіанті культур (ряду) у 
трикратній повторності проводилося вимірювання висоти сіянців; приросту 
поточного року; діаметру кореневої шийки 100 шт. однорічних рослин. Од-
ночасно фіксувався бал стану рослин за 5-бальною шкалою (1 – сіянці у від-
мінному стані, 2 – у доброму, 3 – у задовільному, 4 – в незадовільному стані, 
5 – всохлі екземпляри). Дані обмірів представлено у табл. 1. 

Як видно з табл. 1, у контрольному варіанті (передсадивне обмочуван-
ням в "бовтанці" без попереднього замочування) отримані досить високі по-
казники: приживлюваність культур 91,7 % при середній висоті 6,3 см і ді-
аметрі кореневої шийки 3,3 мм. 

Табл. 1. Результати інвентаризації однорічних дослідних культур сосни 
звичайної в Холминському лісництві 

Варіант досліду Висота,
см 

Діаметр,
мм 

Бал 
стану 

Приживлюва-
ність, % 

Вода 12 год + бовтанка (К1) 7,8±0,22 3,3±0,08 2,1±0,08 92,9±0,62 
12 год в NаКМЦ (К2) 6,0±0,20 3,0±0,08 2,0±0,07 94,7±0,88 

Без замочування, бовтанка (К3) 6,3±0,21 3,3±0,08 1,9±0,07 91,7±0,40 
12 год АС1 6,5±0,22 3,3±0,07 1,9±0,08 92,4±1,82 
12 год АС2 6,7±0,22 3,3±0,07 1,9±0,08 95,0±0,64 
12 год ЛС4 6,5±0,25 3,3±0,07 2,3±0,07 97,1±0,76 
12 год ЕС1 8,1±0,25 3,9±0,09 1,9±0,06 91,1±2,21 
12 год ЕС2 7,4±0,20 3,4±0,08 2,0±0,07 93,6±1,60 
12 год ЕС4 7,5±0,28 3,4±0,07 2,2±0,07 92,9±1,13 
12 год ЧК2 8,1±0,23 3,6±0,07 1,8±0,07 91,3±0,75 
12 год ЧК4 8,0±0,22 3,8±0,07 1,9±0,06 94,2±2,09 
12 год ЧК8 8,8±0,22 3,4±0,07 1,8±0,07 89,6±0,22 

12 год ЧК2+NаКМЦ 6,9±0,20 3,3±0,07 2,0±0,08 81,9±2,05 
12 год ЧК4+NаКМЦ 6,6±0,21 3,1±0,05 2,1±0,08 87,6±1,46 
12 год ЧК8+NаКМЦ 6,3±0,23 3,1±0,06 2,2±0,07 88,6±2,04 
12 год ЕС1+NаКМЦ 6,3±0,23 3,2±0,07 2,3±0,08 88,1±1,80 
12 год ЕС2+NаКМЦ 7,5±0,26 3,1 ±0,07 2,1±0,07 89,2±2,16 
12 год ЕС4+КаКМЦ 7,2±0,27 3,3±0,07 2,2±0,07 88,4±6,83 
12 год АС1+NаКМЦ 8,0±0,21 2,5±0,06 1,4±0,06 85,6±1,90 
12 год АС2+NаКМЦ 7,4±0,22 2,5±0,06 1,4±0,08 87,4±2,51 
12 год АС4+NаКМЦ 6,6±0,17 2,6±0,06 1,7±0,07 82,5±1,81 

У контрольному варіанті з попереднім 12-годининм замочуванням ко-
реневих систем сіянців у воді приживлюваність лісових культур становила 
92,9 %, при 12-годинному замочуванні в NаКМЦ – 94,7 %. 12-годинне замочу-
вання в регуляторах росту помітно відбилося на приживлюваності рослин на 
лісокультурній площі. Під час оброблення агростимуліном приживлюваність 
становила: 92,4 % (АСІ); 95,0 % (АС2): 97,1 % (АС4) – оптимальний варіант. 

Під час оброблення емістимом оптимальний варіант отримано при 
концентрації 2 мл/л – 93,6 %, збільшення концентрації препарату до 4 мл/л 
викликало деяке зниження приживлюваності до 92,9 %. Під час оброблення 
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чаркором оптимальним виявився варіант – ЧК4, при якому приживлюваність 
сіянців становила 94,2 %. Подальше підвищення концентрації препарату до 
8 мл/л знизило приживлюваність. 

Поєднання оброблення сіянців зазначеними препаратами з NаКМЦ в 
усіх випадках знижувало приживлюваність культур (у варіантах з агростиму-
ліном – на 6,8-14,5 %; з емістимом – на 3,0-4,5 %; з чаркором – на 1,0-9,4 %). 

Серед всіх досліджуваних варіантів оброблення кращі результати з 
приживлюваності культур було отримано у варіанті з агростимуліном – 4 мл/л 
(97,1 %). При цьому простежувалось зростання приживлюваності з підвищен-
ням концентрації препарату, проте порогової концентрації не виявлено. Дру-
гий, з точки зору приживлюваності, результат отримано у контрольному варі-
анті – при використанні NаКМЦ (94,7 %) і чаркора ЧК4 – 94,2 %. 

Восени 2002 р. були проведені обміри дворічних дослідних культур. 
Кількість врахованих сіянців у кожному варіанті коливалася від 240 до 300. 

Перед тим, як порівнювати вплив окремих стимуляторів, доцільно 
проаналізувати вплив різних методів підготовки сіянців: з 12-годинним замо-
чуванням у воді (К1), NаКМЦ (К2) та без замочування (К3) (рис. 1). 

0

5

10

15

20

25

H2O (12 год.) 8,6 23,63 16,62 3,86

NaКМЦ (12 год.) 5,96 21,76 16,28 3,7

Без намочування 8,06 21,87 16,5 3,6

d, мм H, см Z, см Стан, бали

 
Рис. 1. Біометричні показники росту культур та їх стан у контрольних 
варіантах без застосування регуляторів росту з різними варіантами 

замочування сіянців 

Як видно з наведених даних, у варіанті з 12-годинним замочуванням у 
воді зафіксовано на 7-30 % вищі значення всіх показників, ніж в інших варі-
антів. На другому місті йдуть варіанти без будь-якого замочування. Наймен-
ші серед контрольних варіантів без стимуляторів значення висоти, діаметра і 
приросту встановлені у варіанті замочування в розчині з NаКМЦ. 

12-годинне замочування сіянців у водному 4 % розчині NаКМЦ разом 
із регуляторами росту рослин знижує у всіх випадках біометричні показники 
та погіршує стан сіянців порівняно з контролем. 
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Отримані результати свідчать про необхідність проведення дослід-
жень із застосуванням меншої концентрації NаКМЦ, терміну замочування 
кореневої системи сіянців у цих розчинах із застосуванням регуляторів росту 
рослин [3]. 

У дворічних лісових культур виявлено позитивну дію водного розчи-
ну регуляторів росту рослин агростимуліну, емістину та чаркону на їх при-
живлюваність та поточний приріст сосни звичайної (табл. 2). 
Табл. 2. Вплив регуляторів росту рослин на поточний приріст сосни звичайної 

Агростимулін Емістим Чаркор Концентрація 
препара-
ту,мл/л ∆h, см %, до 

контр. ∆h, см %, до 
контр. ∆h, см %, до 

контр. 
Контроль 16,5 100 16,5 100 16,5 100 

1,0 17,2 104,2 18,1 110,0 – – 
2,0 17,5 106,1 19,1 115,8 18,6 112,7 
4,0 18,9 114,5 17,7 107,3 19,8 120,0 
8,0 – – – – 18,9 114,5 

Аналіз таблиці показує, що найбільшого поточного приросту (19,8 см) 
досягли сіянці сосни, оброблені чаркором (4 мл/л). Це перевищення стано-
вить 20 % до контрольних екземплярів. Сіянці, оброблені емістином (2 мл/л), 
мають приріст 19,1 см, агростимуліном (4 мл/л) – 18,9 см, і перевищують 
контроль, відповідно, на 15,7 % та 14,5 %. 

Аналізуючи отримані результати, констатуємо, що найбільш достовір-
ними показниками впливу регуляторів росту рослин є приживлюваність і по-
точний приріст, оскільки висоти та діаметри замірювались у загальної кіль-
кості сіянців, а не кожного пронумерованого сіянця. 

Необхідно також враховувати чинники, дію яких важко виключити у 
виробничому експерименті такого масштабу, де спостерігаються неоднакові 
генетично-спадкові якості сіянців, нерівномірність екологічного фону, вплив 
стін лісу та шкідників соснових культур тощо. 

Незважаючи на перелік неврахованих чинників, отримані результати 
свідчать, що випробувані регулятори росту рослин, при їх більш ґрунтовному 
дослідженні, можуть сприяти інтенсифікації лісовідновлення та лісорозве-
дення на Поліссі. 
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