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Середня висота до рубання найвища на секції "В" – 27,5 м, а наймен-
ша на секції "Д" – 22,0 м. Середній діаметр також зростає від секції слабкої 
інтенсивності зріджування 26,8 см до дуже сильної інтенсивності зріджуван-
ня 29,8 см. Щодо запасів дуба, то найбільший середній діаметр на секції "Г" 
(секція сильної інтенсивності зріджування) 270 м. Взагалі на цій секції і пов-
нота 0,9. На секціях середньої і сильної інтенсивності зріджування виразно 
виявляється вплив помірно розвиненого другого ярусу. 

Вивчення деревних порід другого ярусу свідчить про те, що їх запаси 
зростають зі збільшенням ступеня зрідження від слабкої до сильної. На секції 
слабкої інтенсивності зріджування багато невеликих дерев із діаметром 5-7 см, 
практично всі вони дуже слабкі, з погано розвиненою кроною. Цьому сприяє 
сильно зімкнений ярус дуба і ясена. На секції сильного зріджування значний 
запас становить клен гостролистий. Його стовбури входять у крони першого 
ярусу. На секції дуже сильного зріджування у дерев дуба розрослись крони за 
висотою і шириною, що зашкоджує сильному розвитку другого ярусу. 

Висновки: 
1. За дуже сильної інтенсивності зрідження майже всі таксаційні показни-
ки, порівняно з іншими інтенсивностями, знижуються; 

2. Ступінь зріджування, що забезпечує максимальний запас стовбурної де-
ревини, і є оптимальним (у нашому досліді – секція "Г"); 

3. Повторюваність доглядових рубань залежить від ступеня зріджування. 
Зі збільшенням ступеня зріджування доглядові рубання потрібно про-

водити рідше. Від правильності виконання цієї операції залежить успішність 
росту та якість майбутніх деревостанів. 
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Самойлова Н.О., Елисавенко Ю.А. Влияние степени изрежевания 
древостоя на таксационные показатели насаждения 

Приведены результаты исследования влияния степени изрежевания древостоя 
на таксационные показатели, которые получены на постоянной пробной площади по 
рубкам ухода за лесом. Выявлена зависимость в проведении интенсивности рубок 
ухода от количества деревьев главной породы в лесном насаждении. 

Ключевые слова: пробная площадь, степень изрежевания, таксационные пока-
затели. 
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The results of research of influence of degree of liquation of tree are brought around 
to assessments indexes that is got on a permanent trial area for to the thinning to waste of 
supervision after the forest. Dependence is educed in realization of intensity of thinning to 
waste of supervision from the amount of trees of main breed in the forest planting 

Keywords: trial area, degree of fluidizing, assessments indexes. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЄВОГО РОЗМНОЖЕННЯ PINUS 
SYLVESTRIS L. В УМОВАХ IN VITRO 

Досліджено розвиток насіння Pinus sylvestris L. у культурі in vitro. Проведено 
підбір оптимальних варіантів стерилізації рослинного матеріалу та модифікацію жи-
вильних середовищ для розмноження і отримання рослин-регенерантів. 

Ключові слова: Pinus sylvestris L., in vitro, розвиток, насіння, стерилізація, жи-
вильне середовище, рослини-регенеранти. 

Вступ. Сосна (Pinus L.) – рід шпилькових дерев, родини соснових [7]. 
Відомо понад 100 видів, що поширені переважно у помірній смузі Північної 
півкулі Землі. В Україні налічується 17 видів, 11 з них окультурено. Найпо-
ширеніша сосна звичайна (Pinus sylvestris L.). Дерево до 40 м заввишки. Дає 
насіння, що здатне до розмноження, з 10-30 років, у зімкненому лісостані – з 
40-60 років, тривалість життя 300-400 років, іноді й більше. Порівняно з ін-
шими шпильковими, росте швидко. Сосна звичайна – світлолюбна, посухо- і 
холодостійка порода, невибаглива до родючості ґрунтів. Зростає переважно 
на піщаних, супіщаних, болотних та скелястих ґрунтах. В Україні сосна 
займає близько 2,5 млн га або 34 % всієї лісової площі (перше місце перед ду-
бом і смерекою) [8]. Сосна поширена насамперед на Поліссі (також на Мало-
му Поліссі, Надбужанській і Надеснянській котловинах), де є головною лі-
сотвірною породою (займає близько 60 % лісової площі). На кращих ґрунтах 
зростає за участі дуба (субори), на глибоких пісках без домішки інших порід 
(сухі бори), на заболочених ґрунтах з домішкою берези й вільхи. Вона поши-
рена переважно на піщаних борових терасах лівих берегів річок – переважно 
штучно насаджена. У Степу сосна трапляється винятково (наприклад на 
Олешківських пісках), рідко у Карпатах і на Прикарпатті [4-6]. 

В Україні з усіх дерев сосна має найбільше значення [10]. Її легку і 
м'яку деревину використовують у будівництві і як паливо, з неї виробляють 
шпали, меблі, телеграфічні стовпи. Зі сосни отримують скипидар, соснове 
масло, дьоготь, каніфоль, клей, целюлозу, ароматизатори і деякі інші корисні 
речовини. Окрім господарського застосування, сосна використовується і в де-
коративних цілях при створенні паркових зон і ландшафтних парків. У меди-
цині широке застосування знайшли інгаляції і відвари зі соснових бруньок, 
настої з хвої і навіть пилок сосни. Соснові відвари використовують як відхар-
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кувальний засіб при бронхітах, ангінах та гострих респіраторних захворюван-
нях, головним чином завдяки наявності в соснових бруньках, хвої і корі ле-
тючих фітонцидів. Також відзначена здатність соснового соку виводити 
шкірну екзему і лишаї. Пилок дерева, який збирається навесні, має імуности-
мулятивну дію на організм людини. Його використовують як харчову біоло-
гічну добавку після операційних втручань і важких затяжних хвороб. Скипи-
дар, який отримують із соснової деревини, віддавна застосовують для зняття 
больового синдрому при невралгіях різного походження, ішіасі, ревматизмі, 
болях у суглобах і артритах. Для багатьох буде відкриттям той факт, що біль-
шість видів бурштину, є ні чим іншим, як застиглою смолою давніх предків 
сучасної сосни. Використання водного розчину соснового масла в сауні дає 
змогу створити в парній ту особливу атмосферу літнього соснового лісу. 

Отже, незважаючи на широку екологічну пластичність сосни, це дерево, 
певною мірою можна назвати аристократичним, а тому дослідження всіх спосо-
бів розмноження є актуальним як у теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Найпоширенішим способом розмноження сосни звичайної зали-
шається насіннєвий, який має низку переваг, а саме: менші витрати на ство-
рення та догляд, простіше отримання садивного матеріалу, більша генотипна 
різноманітність вирощених сіянців, вища біологічна стійкість і довговічність 
насінних дерев. Водночас є і недоліки: пізніше настання строків дозрівання 
насіння, нижча генетична цінність отриманих сіянців. Як і більшість хвойних 
порід, сосна звичайна не схильна до вегетативного розмноження у природі, 
тому воно все ще не здобуло значного поширення і перебуває на стадії роз-
роблення і вдосконалення, що змушує шукати нові, більш ефективніші мето-
ди розмноження, ефективність яких можна буде оцінити лише через певний 
час, коли потомство досягне продуктивного віку. Досягнення в області куль-
тури клітин і тканин спонукали до створення принципово нових методів ве-
гетативного розмноження, таких як мікроживцювання, адвентивне брунько-
утворення та соматичний ембріогенез [1]. Використання цих методів, які бу-
ли розроблені для покритонасінних рослин, відіграє важливу роль для мік-
роклонального розмноження хвойних видів. 

Об'єкт дослідження – методи мікроклонального розмноження 
P. sylvestris L. 

Предмет дослідження – особливості росту і розвитку P. sylvestris у 
культурі in vitro. 

Практична цінність полягає в тому, що розроблені методи стериліза-
ції та насіннєвого розмноження в умовах культури in vitro P. sylvestris мо-
жуть використовуватись для масового розмноження у лабораторіях культури 
тканин. 

Методика досліджень. Об'єкт дослідження – представник родини Pi-
naceae Spreng. ex F. Rudolphi: сосна звичайна (P. sylvestris L.). Як рослинний 
матеріал для дослідження використовували насіння, збір якого проводили з 
дерев віком 25-30 років, що вступили у фазу насіннєношення, які ростуть в 
Чигиринському бору. Насіння вводили у культуру in vitro для отримання па-
гонів та подальшої індукції органогенезу [1-3, 9]. Для культивування P. 
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sylvestris в умовах in vitro використовували такі живильні середовища: MS 
[12], B5 [11], SH [13]. Контролем слугували експланти, які були посаджені на 
ті самі середовища, але без регуляторів росту. 

Отриманий матеріал пересаджували на свіже середовище через 15-
20 діб. Культивування здійснювали за 16-годинного фотоперіоду (освітлення 
люмінесцентними лампами 5кЛк), за температури повітря 25±1ºC і 70 % воло-
гості повітря. 

Результати досліджень. Необхідним етапом для введення в культуру 
in vitro є стерилізація рослинного матеріалу, що сприяє вивільненню його від 
епіфітних мікроорганізмів і грибів [1]. З цією метою для насіння P. sylvestris 
проведено підбір стерилізаторів, а також визначено відповідні концентрації 
та експозиції. 

У дослідах було випробувано водні розчини різних хімічних реаген-
тів, зокрема 2,5 % гіпохлорид натрію, 0,1 % дихлорид ртуті та 1,0 % нітрат 
срібла за різних експозиціяй. Для більш ефективної дії до кожного із реаген-
тів додавали емульгатор "Твін 80". Після оброблення реагентом експланти 
промивали три рази дистильованою стерильною водою протягом 10-15 хв., 
після цього висаджували живильні середовища. Упродовж 7 діб у кожному з 
варіантів визначали ефективність стерилізації, підраховуючи відсоток сте-
рильних та інфікованих експлантів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ефективність стерилізації насіння P. sylvestris залежно від форми  

стерилізатора та експозиції 

Аналізуючи кількість стерильних та інфікованих насінин після засто-
сування стерилізаторів, встановлено, що найменш ефективним виявився гі-
похлорид натрію. При його застосуванні (експозиція 0,5-1,5 хв.) отримали 
5,2-68,8 % стерильних насінин. Найбільший відсоток стерильних насінин 
(76,5-90,7 %) отримано при стерилізації у 0,1 % HgCl2. Після дії нітрату сріб-
ла цей показник становив 31,7-51,1 %, а після гіпохлориду натрію – 
2,5-52,6 %. Необхідно зазначити, що в разі збільшення часу дії HgCl2 понад 
1,5 хв насіння втрачало свою життєздатність і було непридатним для подаль-
шого культивування. 
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Отже, внаслідок експерименту було встановлено, що найвищий відсо-
ток стерильного насіння отримано при використанні 0,1 % водного розчину 
дихлориду ртуті з експозицією 1 хв. 

Для вивчення росту і розвитку експлантів залежно від мінеральної ос-
нови живильних середовищ проводили посів стерильного насіння P. sylvestris 
на MS, SH, B5 без додавання регуляторів росту (табл. 1). Внаслідок експери-
менту встановлено, що найбільш сприятливе середовище для культивування 
експлантів є MS. 

Табл. 1. Ріст і розвиток проростків P. sylvestris  
залежно від мінеральної основи середовища 

Середовище Загальний стан проростків Довжина пагона, см
МS стан відмінний, зелені, спостерігається ріст 2,5±0,1 
SH стан хороший, зелені, ріст не спостерігається 1,8±0,3 
B5 стан задовільний, блідо-зелені, ріст не спостерігається 0,8±0,4 

Відомо, що найважливішими компонентами живильного середовища, 
які індукують морфогенез, є регулятори росту. Для цього через 25-30 днів 
після посіву у пророщеного насіння відділяли апікальну меристему від коре-
ня і переносили на свіже середовище МС з вмістом агар-агару 0,7 %, та саха-
рози 3 % і додаванням 6-бензиламінопурину (6-БАП) або 6-фуфуриламінопу-
рину (кінетин) у концентрації 0,5-3,0 мг/л (табл. 2). 

Табл. 2. Залежність морфогенезу експлантів P. sylvestris від вмісту  
регуляторів росту у живильних середовищах 

Регулятори росту, мг/л Варіанти 
6-БАП кінетин  

Кількість утворених 
пагонів, шт. 

МС-1 0,0 0,0 0,0±0,0 
МС-2 0,5 0,0 0,2±0,1 
МС-3 0,0 0,5 0,1±0,1 
МС-4 1,0 0,0 1,3±0,5 
МС-5 0,0 1,0 0,1±0,1 
МС-6 1,5 0,0 2,5±0,5 
МС-7 0,0 1,5 0,7±0,2 
МС-8 2,0 0,0 3,1±±0,5 
МС-9 0,0 2,0 0,7±0,4 
МС-10 2,5 0,0 2,9±0,2 
МС-11 0,0 2,5 0,4±0,1 
МС-12 3,0 0,0 1,4±0,2 
МС-13 0,0 3,0 0,2±0,1 

У наших дослідах було випробувано різні концентрації фітогормонів, 
які відіграють основну роль у регуляції росту. За результатами підбору кіль-
кісного співвідношення концентрацій фітогормонів, упродовж 12-18 діб у де-
яких варіантах спостерігали початок морфогенного розвитку експлантів 
(рис. 2), за якого шляхом активації меристемних тканин починали формува-
тися додаткові пагони. На середовищі МС-1, без вмісту ауксинів, розвиток 
експлантів не спостерігали. На МС-2, МС-4, МС-6 морфогенний розвиток 
був значно нижчим, ніж у варіантах МС-10, МС-12. Найбільш активно про-
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цес морфогенезу відбувався у варіанті МС-8 з додаванням 2 мг/л 6-БАП, у 
якому впродовж 26-38 діб з одного експланта у середньому було сформовано 
3,1 мікропагонів. Кінетин при додаванні до середовища МС-3, МС-5, МС-7, 
МС-9, МС-11 та МС-13 незначно сприяв органогенезу в експлантів. 

Проте слід акцентувати на тому, що перші два пасажі необхідно про-
водити через 2 тижня з метою запобігти засмолюванню провідних судин. То-
му під час пересаджування на оновлене поживне середовище потрібно роби-
ти два-три зрізи. 

 
Рис. 2. Початок морфогенезу P. sylvestris 

Висновки: 
1. При введенні у культуру насіння P. sylvestris найбільш ефективною ви-
явилася оброблення 0,1 %-им водним розчином дихлориду ртуті з експо-
зиції 1 хв. 

2. З усіх експериментальних живильних середовищ найбільш ефективним є 
модифіковане середовище за базовим прописом MS з додаванням 6-БАП 
2,0 мг/л, на якому коефіцієнт розмноження становив у середньому 3,1. 
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Шлапак В.В., Небыков М.В. Особенности семенного размножения 
Pinus sylvestris L. в условиях in vitro 

Исследовано развитие семян Pinus sylvestris L. в культуре in vitro. Проведен 
подбор оптимальных вариантов стерилизации растительного материала и модифика-
ция питательных сред для размножения и получения растений-регенерантов. 

Ключевые слова: Pinus sylvestris L., in vitro, развитие, семена, стерилизация, 
питательная среда, растения-регенеранты. 

Shlapak V.V., Nebykov M.V. Development of seed Pinus sylvestris L. in 
the culture of in vitro 

Selection of optimal variants of sterilizations of vegetable material and modification 
of nutrient medium for reproduction and receipt of regenerative plants are conducted. 

Keywords: Pinus sylvestris L, in vitro, development, seed, sterilization, nutrient me-
dium, regenerative plants. 
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ВПЛИВ ХРЕБЕТНИХ КАРПОФАГІВ НА ШИШКОНОШЕННЯ 
ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ МАЛОГО 

ПОЛІССЯ 
Представлено результати вивчення впливу карпофагів на шишконошення яли-

ни європейської. Для визначення впливу карпофагів на насіннєношення розроблено 
власну програму досліджень. Встановлено, що, окрім лісової фауни, комах та фітох-
вороб, на зменшення врожаю насіння впливає абіотичний чинник (вітер). Визначено 
інтенсивність впливу різних негативних чинників на зниження очікуваного врожаю 
насіння. 

Ключові слова: ялина європейська, насіння, шишки, прогнозування плодоно-
шення, лісові культури, карпофаги. 

Вступ. Під час щоденного живлення багато звірів і птахів знищують 
насіння ялини звичайної, сосни звичайної та кедрової, ялиці білої, бука лісо-
вого, дубів звичайного та скельного, каштана їстівного, кленів, лип, ліщини, 
горіхів та інших порід. 

Насіння ялини є елементом кормової бази для багатьох представників 
лісової фауни: звірів, птахів, комах і грибів, яких через характер живлення 
називають карпофагами. Живлячись насінням, вони знижують врожай та 
його вихід з насінної сировини, чим в окремі роки можуть завдавати значної 
шкоди лісовому господарству. Загалом варто зазначити, що методику дослі-
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джень впливу живих організмів на насіннє- чи плодоношення ще розроблено 
не повністю і питання потребує деталізації та доповнення. 

Значення тварин – споживачів насіння під час прогнозування очікува-
ного врожаю та визначення термінів заготівлі лісонасінної сировини досі не-
достатньо вивчено і часто ігнорують лісівники. 

Результати досліджень. Визначення впливу звірів та птахів на зміну 
врожаю шишок ялини європейської ми проводили у пристигаючих та стиг-
лих лісових культурах Малого Полісся, що відзначались високими показни-
ками продуктивності та задовільним санітарним станом і можуть після спеці-
альної підготовки бути відведені під ТЛНД через відсутність таких об'єктів 
на територіях лісогосподарських підприємств. 

Для визначення впливу карпофагів на насіннєношення ялини ми про-
вели дослідження, яке складалося з кількох етапів: 

● виділення насаджень, що відповідають вимогам до відведення ТЛНД; 
● літнє визначення очікуваного врожаю шишок у насадженні; 
● літній облік опалих шишок нового врожаю на лісовій підстилці пробних діля-
нок; 

● повторне (зимове) визначення очікуваного врожаю шишок у насадженні; 
● зимовий облік опалих шишок; 
● обрахунок втрат врожаю шишок за відомий проміжок часу та частки кожного 
з чинників, що вплинули на його зміну. 
Виконуючи перший пункт дослідження, ми виявили, що значна кіль-

кість обстежених насаджень внаслідок досягнення віку стиглості чи незадо-
вільного санітарного стану не зможуть бути використані під закладення 
ТЛНД. Серед насаджень, які можна відвести під ТЛНД, ми зупинились на 
двох пробних ділянках: 4.Ла і 14.Л, що закладені у Лагодівському та Любо-
мирському лісництвах відповідно державних підприємств "Бродівське ЛГ" і 
"Дубенське ЛГ". 

На цих пробних ділянках, під час виконання другого етапу досліджен-
ня, у кінці липня – на початку серпня протягом 2002-2006 рр., ми провели виз-
начення очікуваного врожаю насіння за допомогою розрахунково-статистично-
го методу з використанням шкали О.О. Молчанова, який, на відміну від широ-
ко використовуваного в лісогосподарських підприємствах методу окомірного 
обліку (В.Г. Каппера), дає змогу здійснити точніший кількісний облік. Водно-
час, під наметом насаджень ми заклали облікові ділянки для обліку свіжоопа-
лих шишок. Їх закладали за методикою оцінки природного поновлен-
ня М.М. Горшеніна [1]. Після детального огляду шишок на облікових ділянках, 
ми, для уникнення їх повторного попадання на ділянки шляхом перенесення 
гризунами чи птахами, складали їх у мішки і виносили за межі насадження. 

Повторний облік опалих шишок ми проводили у січні для простежен-
ня характеру зміни впливу абіотичних та біотичних чинників на оцінку прог-
нозованого врожаю. Свіжоопалі шишки, наявні на облікових ділянках, ми по-
рахували, зважаючи на характер їх пошкоджень. 

Водночас, у січні, перед початком заготівлі шишок ялини на під-
приємствах, ми повторно оцінювали бал "плодоношення" для визначення 
зміни оцінки прогнозованого врожаю, яка проводилась на початку серпня. 


