
Звіт про наукову діяльність Малинського ЛТК  

(Малинського фахового коледжу)  за 2020-2021 навчальний рік 

 
1.  Протягом 2016-2021 рр. виконується  НДР 

«Мисливствознавство, захист лісу та вирощування стійких насаджень в 

умовах Житомирщини з використанням засобів механізації 

лісогосподарських робіт» (Виконавці:  Андреєва О.Ю. Кратюк О.Л. 

Іванюк Т.М. Іванюк І.Д. Кусік В.М. Климчук О.О.) . 
Встановлено, що сучасні тенденції розвитку мисливського 

господарства України спрямовано на вольєрне розведення мисливських 

тварин, як потужний чинник підвищення продуктивності мисливських 

угідь та рентабельності об’єктів господарювання. За останні два 

десятиліття кількість вольєрів на території Західного Полісся зросла із 

2 до 36, а на території Центрального Полісся – з 5 до 26, а їх загальна 

площа збільшилась з 242,1 га до 2109,5 га. Сприятливі умови для 

розвитку вольєрного господарства зумовили тенденцію до створення на 

території регіону великих за площею (більше 100 га) вольєрів, яких 

наразі нараховується 6 (5 у Західному Поліссі та один у Центральному 

Поліссі). Невеликих за площею (до 5,0 га) вольєрів у Західному Поліссі 

функціонує 16, у Центральному – 12. 

Типологічна структура лісових насаджень вольєрів Західного 

Полісся представлена 20 типами лісу, серед яких за площею домінують 

27 сирий чорновільховий сугруд (301,5 га), вологий дубово -сосновий 

субір (254,1 га) та вологий грабово-дубово-сосновий сугруд (171,4 га). 

Натомість із 15 типів лісу, представлених у вольєрах Центрального 

Полісся, найбільш поширеними є типи лісу: свіжий (112,7 га) та 

вологий (89,6 га) грабоводубово-сосновий сугруди, а також свіжий 

дубово-сосновий субір (81,9 га).  

У вольєрах переважають мішані насадження площею 778,0 га або 

67,3 % (Західне Полісся) та 371,2 га або 80,9 % (Центральне Полісся). 

Такі насадження з домінуванням дуба звичайного, берези повислої та 

вільхи чорної за кормовими та захисними властивостями в регіоні 

досліджень є найбільш придатними для функціонування популяцій 

мисливської фауни у напіввільних умовах. Близькими до них за якістю 

напіввільного утримання мисливських тварин є чисті дубові 

насадження, проте їх поширення у вольєрах обмежене. Загалом для 

вольєрів притаманні значні площі чистих соснових насаджень, що 

відображає загальні тенденції домінування соснових монокультур у 

регіоні.  

Вікова структура деревостанів значною мірою визначає кормову 

ємність лісових насаджень для мисливської фауни. З віком відбувається 

зрідження деревостану, що сприяє розвитку підросту, підліску і 

трав’яного покриву та помітно збільшує запаси деревно-чагарникових 

та інших видів кормів. До того ж такі деревостани більш стійкі до 

впливу на них мисливської фауни. Найбільш вразливими до впливу 



ратичних тварин є незімкнуті лісові культури, молодняки та 

середньовікові насадження усіх типів лісу. У вольєрах Західного 

Полісся ці вікові категорії становлять 72,4 % площі лісових насаджень, 

а у вольєрах Центрального Полісся – 22,5 %. У межах останнього 

регіону формуються більш сприятливі умови для існування 

мисливських тварин.  

Наявність підросту та підліску, їх різноманітність, густота та стан 

у вольєрах є одним з індикаторів інтенсивності впливу мисливської 

фауни на лісові біогеоценози. З огляду на особливості вікової та 

породної структури деревостанів у вольєрах Центрального Полісся 

насадження з підростом займають значні площі (77,1 га або 16,8 %). 

Проте у вольєрах, які інтенсивно експлуатують, підріст має різні 

ступені ушкодження і зазвичай не є життєздатним.  

У вольєрах площею більше 100 га з нетривалим терміном 

експлуатації (до 5 років) встановлено відсутність видимого впливу 

напіввільного утримання мисливських тварин (Cervidae, Bovidae) на 

процеси життєдіяльності дерев сосни звичайної. За умови наявності у 

вольєрі пасовищ, сільськогосподарських угідь (до 30 % площі), які є 

привабливими для тварин з трофічної точки зору, тривалість 

невиснажливого періоду подовжується щонайменше до 20 років. У 

вольєрах площею до 100 га та тривалим терміном експлуатації (більше 

30 років) 28 відбувається поступове сповільнення процесів росту 

насаджень сосни звичайної, особливо, якщо у період створення 

вольєрів вік насаджень становив менше 40 років.  

Нетривала (до 20 років) та помірна за інтенсивністю експлуатація 

вольєрів для утримання кабана дикого у перспективі не несе видимих 

негативних наслідків для процесів життєдіяльності пристигаючих та 

стиглих насаджень сосни звичайної в умовах свіжого та вологого 

грабоводубово-соснового сугруду. В умовах свіжого та вологого 

дубово-соснового субору навіть за незначного впливу популяції кабана 

дикого деревостани сосни звичайної уповільнюють темпи свого 

розвитку.  

Під дією напіввільного утримання мисливських тварин у всіх 

типах лісу відбувається трансформація вихідних фітоценозів у їхні 

зоогенні деривати. При цьому низька видова подібність флористичного 

складу трав’яно-чагарничкового ярусу вихідних та трансформованих 

фітоценозів свідчить про високий ступінь змін спектру життєвих форм 

видів. Трав’яні багаторічники та чагарнички, які домінують у видовому 

складі та проективному покритті у всіх фітоценозах поступово 

витісняються однорічниками та дворічниками. Сумарна частка останніх 

у флористичному складі трав’яно-чагарничкового ярусу може 

виступати як індикатор ступеня зоогенної трансформації природних 

фітоценозів.  

На території вольєрів у результаті сукцесії рослинного покриву 

відбувається зміна співвідношення ценоморф трав’яно-чагарничкового 



ярусу у типах лісу В2-дС, В3-дС, С2-гдС, С3-гдС у напрямку зменшення 

частки сільвантів та сільвантів-пратантів у флористичному складі у 3–4 

рази та значного збільшення відносної частки пратантів – у 2–3 рази з 

поступовим укоріненням у ярусі рудерантів, відносна частка яких 

зростає до 30,0–40,0 %. У типі лісу С4-Влч трансформація ценоморф 

відбувається менш відчутно. Як і в непорушених у трансформованих 

фітоценозах провідну роль у видовому складі тут продовжують 

відігравати палюданти, хоча їх відносна частка значно зменшується. 

Також для цього типу лісу характерно збільшення частки пратантів та 

укорінення рудерантів, відносна частка котрих зростає до 20,0 %.  

У борах та суборах вміст гумусу на підгодівельних майданчиках 

варіює від 1,60 до 2,57 % й характеризується тенденцією до 

поступового зростання показника під час тривалої їх експлуатації. В 

умовах вологих сугрудів ґрунти на підгодівельних майданчиках 

характеризуються загалом низьким вмістом гумусу – від 1,14 до 3,97 %. 

При цьому, у вольєрах з низьким ступенем впливу мисливської фауни 

вміст гумусу становить 1,14– 1,47 %, з середнім – 1,31–1,37 %., а за 

умови значного впливу – 3,11–3,97 %. Це вказує на чітку позитивну 

тенденцію до накопичення гумусу за тривалого вольєрного утримання 

тварин (більше 30 років), що, передусім, 29 пов’язано з привнесенням у 

ґрунт продуктів життєдіяльності тварин та природними процесами 

ґрунтоутворення за гумусово-акумулятивним (дерновим) типом.  

Ґрунти вологих сугрудів характеризуються середнім вмістом 

рухомого фосфору (88,27 мг×кг -1 з варіюванням показника від 40,9 до 

260,0 мг×кг-1 ) та підвищеним вмістом обмінного калію (141,16 мг×кг -1 

з варіюванням від 69,6 до 323,6 мг×кг -1 ). Зафіксовано чітку тенденцію 

до накопичення у ґрунті вольєрів зазначених елементів залежно від 

тривалості їх експлуатації. Для рухомих форм фосфору коефіцієнт 

кореляції становить r = 0,81, а для калію – r = 0,70.  

Ґрунтові відміни обстежених підгодівельних майданчиків у 

борових та суборових умовах характеризуються несприятливими 

фізикохімічними властивостями. Так, рНсол. становить 3,6 з 

варіюванням від 3,0 до 4,4, гідролітична кислотність – 5,43 мг-

екв.×(100 г)-1 з варіюванням показника від 3,18 до 9,84 мг-екв.×(100 г)-1 

ґрунту, ступінь насичення основами – 40,7 % з варіюванням від 26,8 до 

56,2 %. Для них притаманний низький вміст гідролізованого азоту 

(76,70 мг×кг-1 ґрунту з варіюванням від 42,0 до 124,4 мг×кг -1), середній 

– рухомого фосфору (101,10 мг×кг -1 ґрунту з варіюванням від 92,5 до 

111,5 мг×кг-1 ) та підвищений обмінного калію (146,25 мг×кг -1 ґрунту з 

варіюванням від 99,4 до 225,6 мг×кг -1 ґрунту).  

Фітоіндикація параметрів ґрунту у всіх типах лісу на території 

вольєрів засвідчила зміну екологічних, в т.ч. ґрунтових умов під 

впливом напіввільного утримання мисливських тварин. Під впливом 

процесів життєдіяльності ратичних тварин найбільш суттєві зміни 

відбулися у водноповітряному режимі ґрунту, зокрема спостерігається: 



різке зниження аерованості ґрунту (для вольєрів з утримання кабана 

дикого), перемінність зволоження за рахунок ущільнення ґрунту, зміна 

показників кислотності ґрунту, вірогідно, за рахунок привнесення до 

ґрунту лужних елементів (натрію та калію) з сечею та збільшення 

кількості солей у ґрунтах, що зумовлено переважно привнесенням їх до 

ґрунту з екскрементами тварин.  

 

2. Протягом 2016-2021 рр. виконувалась НДР 

«Лісовідновлення, продуктивність дикорослих ягідних рослин родини 

Брусничних в умовах Житомирського Полісся»  (Климчук О.О., 

Карпенко О.А.). 

Встановлено, що лісові екосистеми Житомирського Полісся зазнають 

постійно зростаючого впливу антропогенних чинників, серед яких значне за 

обсягами місце займають рубки головного користування. Внаслідок рубок 

змінюються всі компоненти лісу, зокрема дикорослі ягідники, серед яких 

найпоширенішим видом у лісах державних лісогосподарських підприємств 

Житомирського Полісся є чорниця звичайна (14 872 га). Результати 

дослідження та їх обговорення. На тимчасових пробних площах, закладених 

у материнських ценозах та в лісових культурах різного віку у вологих 

соснових суборах, ми проаналізували динаміку розвитку чорничників – 

надземної вегетативної фітомаси та проективного покриття. У материнських 

ценозах, віком 100–130 років, до проведення суцільних рубань головного 

користування проективне покриття чорниць знаходилося у діапазоні від 

55,2±0,95 % на ТПП-1ч до 67,4±0,46 % на ТПП-4ч. У перший рік після рубки, 

як вже зазначали вище, чорниці практично випадають зі складу трав'яно-

чагарничкового ярусу. На пробних площах ТПП-17 ч, ТПП-18ч та ТПП-20ч 

їхнє проективне покриття не перевищувало 0,1 %. Така сама ситуація 

зберігалася і в подальші кілька років, зокрема цей показник коливався у 

соснових культурах віком 2–3 роки в діапазоні від 0,1±0,00 % на ТПП-14ч до 

0,3±0,09 % на ТПП-15 ч. Типовим при цьому було значне варіювання 

проективного покриття чорниць (V = 123,03 %). У віці змикання соснових 

культур (6–7 років) проективне покриття чорниць на тимчасових пробних 

площах збільшилося близько у 100 разів, порівняно з попереднім періодом, і 

змінюється у діапазоні від 9,0±0,20 % на ТПП-13ч до 11,0±0,18 % на ТПП-

12ч. При цьому на досліджених тимчасових пробних площах варіювання 

цього показника було досить низьким (V = 7,22–10,44 %), як і величина 

відносної похибки середнього значення (р = 1,62–2,33 %). У лісових 

культурах віком 15–18 років середні значення проективного покриття 

чорниць характеризуються значною амплітудою значень між пробними 

площами – від 9,3±0,19 % на ТПП10ч до 19,0±0,24 на ТПП-9ч. У культурах 

сосни звичайної ІІ вікової групи молодняків (29–36 років) середнє 

проективне покриття чорниць знаходили у вузькому діапазоні значень – від 

53,5±0,55 % на ТПП-23ч до 59,9±0,90 % на ТПП-22ч. Як і в попередніх 

вікових групах, у цій групі варіювання досліджуваного показника на пробних 

площах є незначним (V = 4,56–6,80 %), а відносна похибка середнього 



значення – малою (р = 1,02–1,52). У середньовікових культурах сосни 

проективне покриття чорниць знаходилося у діапазоні від 67,8±0,46 % на 

ТПП-5ч до 68,1±0,42 % на ТПП-6ч.  

Динаміка проективного покриття та надземної фітомаси чорничників у 

культурах сосни звичайної різного віку. Інтенсивне відновлення чорничників 

починається після змикання соснових культур у віці 6–7 років, коли чорниці 

характеризуються середнім проективним покриттям 9,7±0,17 %, закінчуючи 

середньовіковими насадженнями, в яких зазначений показник сягає 

67,9±0,26 %. Відзначено цікавий факт: проективне покриття чорничників у 

середньовікових культурах сосни звичайної було більшим у 1,2 раза, 

порівняно із стиглими та перестійними сосновими деревостанами. 

Інформативними є статистичні дані, які характеризують статистичну 

значущість різниці середніх значень проективного покриття чорничників між 

різними віковими групами лісових культур і материнськими фітоценозами. 

Зокрема виявили, що проективне покриття чорничників у материнських 

фітоценозах та в лісових  культурах сосни у всіх досліджених вікових групах 

відрізнялися істотно на 95 % довірчому рівні. Окрім цього, спостерігаємо 

закономірну тенденцію збільшення статистичної значущості різниці 

зазначеного показника між материнськими фітоценозами і лісовими 

культурами – від пристигаючих (Fфакт. = 128,30 >> F0,95(1;139) = 3,91; р = 0,00) 

до молодняків ІІ вікової групи та молодняків віком 2–3 роки (Fфакт. = 8135,80 

>> F0,95(1;119) = 3,92; р = 0,00). Отже, за результатами аналізу дисперсійної 

матриці, середні значення проективного покриття чорниць між всіма 

віковими групами лісових культур відрізнялися істотно на 95 % довірчому 

рівні (Fфакт. >> F0,95). Також встановлено для материнського фітоценозу, що 

статистична значущість різниці середніх значень цього показника в кожній 

віковій групі культур зростала від середньовікових культур до молодняків. 

Винятком були лісові культури молодшого віку (однорічні та 2–3-річні), 

статистична різниця середніх значень проективного покриття чорничників в 

яких не була істотною на 5 % рівні значущості (Fфакт. = 0,00). Аналіз 

величини вегетативної надземної фітомаси чорниць на одиниці площі в 

лісових культурах сосни звичайної різного віку, як і аналіз проективного 

покриття чорниць, дає змогу простежити динаміку відновлення чорничників 

після суцільних рубок деревостану. Так, у стиглих та перестійних соснових 

лісах із чорнично-зеленомоховим покривом величина вегетативної надземної 

фітомаси чорниць коливалася від 97,4±2,14 г/м2 на ТПП-1ч до 130,7±1,54 

г/м2 на ТПП-4ч. Відзначено, що зазначений показник характеризувався дещо 

більшою варіабельністю, порівняно з проективним покриттям. Так, на 

пробних площах цієї вікової групи величина коефіцієнта варіації цього 

показника знаходиться у діапазоні 7,70–9,80 %, а відносна похибка 

середнього значення – 1,17–2,19 %. Як зазначено вище, вже у перший рік 

після суцільних рубок деревостану проективне покриття чорниць значно 

зменшилося, що позначилося у надземній фітомасі чорниць на одиниці 

площі. Величина цього показника в 1-річних лісових культурах 

характеризується вузькою амплітудою середніх значень – від 3,68±0,027 г/м2 



на ТПП-20ч до 4,05±0,049 г/м2 на ТПП-17ч. У 2–3-річних соснових культурах 

досліджуваний показник також був невисоким і знаходився у діапазоні від 

3,77±0,022 г/м2 на ТПП-16ч до 4,95±0,083 г/м2 на ТПП-14ч. У процесі росту 

та змикання лісових культур сосни звичайної поступово відновлюється 

лісове середовище, відбувається поступове збільшення вегетативної 

надземної фітомаси чорниць, яка на тимчасових пробних площах культур 

віком 6–7 років коливається від 13,4±0,48 г/м2 на ТПП-11ч до 16,1±0,32 г/м2 

на ТПП-12ч. Для цього показника у зазначеній віковій групі тимчасових 

пробних площ спостерігаємо варіювання значень у межах V = 8,92–15,95 %,  

а величини відносної похибки середнього значення – р = 1,99–3,57 %. Після 

змикання лісових культур відновлення чорничників значно прискорюється, і 

в молодих соснових культурах надземна фітомаса чорниць є меншою у 4–5 

разів, порівняно з материнськими ценозами до рубок. Так, у соснових 

культурах віком 15–18 років цей показник знаходився у діапазоні від 

13,8±0,44 г/м2 на ТПП-10ч до 35,4±0,61 г/м2 на ТПП-9ч з коефіцієнтом 

варіювання на пробних площах у межах 7,69–15,11 % та відносною 

похибкою середніх значень у межах 1,72–3,38 %. У культурах сосни 

звичайної другої вікової групи величина надземної вегетативної фітомаси 

чорниць майже сягає вихідних значень, характерних для материнських 

фітоценозів середньовікових і стиглих сосняків. Зокрема у віковій групі 29–

36 років величина цього показника має амплітуду від 99,0±2,56 г/м2 на ТПП-

23ч до 114,0±2,81 г/м2 на ТПП-22ч та характеризується середнім рівнем 

варіювання (V = 11,00–11,82 %) та високою точністю визначення середніх 

значень (р = 2,46– 2,64 %). У середньовікових культурах сосни звичайної 

відбувається повне відновлення надземної фітомаси чорниць. Так, у соснових 

насадженнях у віці 52–57 років середні значення вегетативної надземної 

фітомаси коливаються від 129,6±1,49 г/м2 на ТПП-5ч до 136,7±0,80 г/м2 на 

ТПП-6ч, а також характеризуються низьким рівнем варіювання значень на 

пробних площах (V = 2,63–5,13 %) та низькими значеннями відносної 

похибки середніх значень (р = 0,59–1,15). Узагальнені дані динаміки 

вегетативної надземної фітомаси чорниць у соснових культурах різного віку 

у вологих суборах  демонструють важливі закономірності. Так, спостерігаємо 

помітний паралелізм між проективним покриттям чорничників та їх 

вегетативною надземною фітомасою у процесі відновлення після суцільної 

рубки головного користування. Останній показник істотно зменшується від 

109,4±1,73 г/м2 у пристигаючих та стиглих сосняках до проведення рубки до 

3,9±0,03 г/м2 у лісових культурах у перший рік після рубки, до 14,6±0,27 г/м2 

у віці змикання лісових культур; 30,9±4,49 г/м2 у молодняках; 104,1±1,77 г/м2 

у молодняках 2-ї вікової групи та 134,1±0,76 г/м2 у середньовікових соснових 

культурах. Відзначено, що у середньовікових лісових культурах цей 

показник є більшим у 1,23 раза, порівняно з материнськими фітоценозами. 

Найбільш вірогідно, це зумовлене різницею у віковій структурі парціальних 

кущиків чорниць у ценозах зазначеного віку, зокрема переважанням у старих 

сосняках парціальних кущиків віком 10 років і старше, а в середньовікових – 

віком 6–8 років. Останні характеризуються більшою кількістю листя на 1 



кущик. Значний як теоретичний, так і практичний інтерес має статистична 

оцінка значущості відмінностей середніх значень вегетативної надземної 

фітомаси чорниць у лісових культурах досліджених вікових груп. Середні 

значення цього показника відрізняються істотно на 95 % довірчому рівні між 

материнським фітоценозом та всіма віковими групами лісових культур 

(Fфакт. = 4,51– 2772,37 > F0,95(1;139) = 3,91; р = 0,00–0,034), а також у 

розрізі вікових груп (Fфакт. = 13,11–4260,80 > F0,95(1;119) = 3,92; р = 

0,0000–0,0004). Як і для проективного покриття чорниць, спостерігаємо 

загальну закономірність – значне зменшення статистичної значущості 

відмінностей середніх значень вегетативної надземної фітомаси чорниць між 

материнськими фітоценозами та лісовими культурами зі збільшенням їхнього 

віку. Так, наприклад, значення критерію Фішера у дисперсійних парах 

лісових культур зменшувалися від 2772,37 у віці лісових культур 1 рік до 

136,64 у віці лісових культур 52– 57 років (р = 0,00). Аналогічно стається і в 

дисперсійних парах між всіма віковими групами лісових культур. Дані 

рисунку також дають змогу зробити практичний висновок про те, що 

чорничники, як джерела заготівлі цінної лікарської сировини – листяних 

пагонів чорниць, мають промислове значення для заготівлі у культурах сосни 

звичайної, починаючи з молодняків ІІ вікової групи. Доцільно проводити 

промислову заготівлю пагонів чорниць саме в культурах сосни звичайної ІІ 

вікової групи.  

Отже, інтенсивне відновлення чорничників починається після змикання 

соснових культур у віці 6– 7 років, коли чорниці характеризуються середнім 

проективним покриттям 9,7±0,17 %, закінчуючи середньовіковими 

насадженнями, в яких цей показник сягає 67,9±0,26 %. Після суцільних рубок 

головного користування проективне покриття у чорничників відновлюється у 

молодняках ІІ вікової групи. Спостерігаємо помітний паралелізм між 

проективним покриттям чорничників та їх вегетативною надземною 

фітомасою у процесі відновлення після суцільної рубки головного 

користування. Листяні пагони чорниць, як лікарська сировина, мають 

найбільше промислове значення у середньовікових соснових насадженнях. У 

середньовікових лісових культурах вегетативна надземна фітомаса чорниць є 

більшою в 1,23 раза, порівняно з материнськими фітоценозами. 

 

3. У червні 2021-го року в Коледжі були проведені 

традиційні  Маклаївські читання «Діяльність та дослідження 

М.М. Миклухо-Маклая : історичні та сучасні погляди»  (відповідальні: 

Іванюк І.Д., Ковальчук Л.О., Пернарівська Т.А., Лось О.В.).  

Розширена інформація про цей захід розміщена на Сайті 

Малинського фахового коледжу. 

 
4. 25-го березня 2021-го року на базі Коледжу відбулася ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція: «Лісівнича освіта і наука: 

стан, проблеми та перспективи розвитку»  (відповідальні за проведення 

– Фучило Я.Д.,  Ковальчук Л.О.,  Ганжалюк Т.С.,  Стасюк С.В.). 



Доповіді відбувалися за шістьма секціями:  

- секція 1. Тенденції та пріоритети розвитку лісового 

господарства; 

- секція 2. Екологія і енергоефективність: проблеми та 

альтернативні шляхи їх вирішення; 

- секція 3. Актуальність та аспекти розвитку озеленення і 

благоустрою урбанізованого середовища; 

- секція 4. Формування освітньо-культурного простору та 

традицій; 

- секція 5. Перспективне моделювання управлінських систем та 

економіки; 

- секція 6 стан та перспективи розвитку деревооброблюваного 

виробництва. 

Було представлено 78 доповідей вітчизняних і закордонних 

вчених, аспірантів, магістрів, студентів. 

За результатами конференції видано Збірник матеріалів 

учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів 

«Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи 

розвитку» (25 березня 2021р., м. Малин). – Малин: Вид-во 

МЛТК, 2021. – 285 с. 

 

5. У квітні 2021 року була проведена Студентська конференція 

«Ліс - об’єкт наукових досліджень» (відповідальні Ганжалюк Т.С., 

Стасюк С.В.). У ній взяли участь молодші спеціалісти, фахові молодші 

бакалаври та бакалаври спеціальностей 205 лісове господарство та 206 

садово-паркове господарство. Було заслухано 15 доповідей з різних 

аспектів ведення лісового та садово-паркового господарства та 

проведення досліджень у лісових насадженнях. 

 

6. НДР «Вивчення головних аспектів процесу формування 

ландшафтів агролісівничого спрямування в умовах Житомирського 

Полісся» (виконавці:  Іванюк І.Д., Фучило Я.Д., Кусік В.М.,  

Карпенко О.А., ІІІиш С.В. Воробей Ю.О., Цимбалюк Г.Л. 

Зважаючи на тренд до ксерифікації клімату України стає 

актуальним перехід до системи агролісівництва не лише у південних 

регіонах країни, а й на Поліссі. Зокрема ефективним тут може 

виявитися використанням у якості лісівничої складової агроландшафтів  

традиційного для цього регіону виду сосни звичайної (Pinus sylvestris 

L.). Сосну в регіоні досліджень можна використовувати як у вигляді 

однорядних посадок з вирощуванням у широких міжряддях 

сільськогосподарської продукції, або по  вершинах піщаних пагорбів, 

характерних для поліських ландшафтів, де через бідність і сухість 

ґрунтів ведення сільського господарства недоцільне.  



Метою проведених досліджень було вивчення особливостей 

вирощування насаджень сосни звичайної  на дерново-підзолистих 

супіщаних грунтах Житомтрського Полісся на прикладі 

сільськогосподарських угідь Малинського фахового коледжу.  

Об’єктом досліджень були створені навесні 2019 року 

однорічними сіянцями лісові культури сосни звичайної на підвищених 

ділянках серед сільськогосподарських угідь. Обробіток грунту – 

прокладання борозен плугом ПКЛ-70. Садіння сіянців – вручну під меч 

Колесова. Розміщення садивних місць – 2,0х0,7 м. Незважаючи на 

проведені ручні догляди в ряду та механізовані у міжряддях, на весну 

2021 року площа виявилася сильно забур’яненою пирієм повзучим, що 

могло призвести до загибелі насадження, тому було прийнято рішення 

застосувати селективний системний гербіцид Таргон Плюс, 

призначений для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими 

бур’янами в посівах сільськогосподарських культур (буряка, сої, 

соняшника тощо). Гербіцид вносився у дозі, рекомендованій 

виробником.   

В результаті проведених досліджень у вересні 2021 року було 

встановлено, що збереженість саджанців сосни становила 79,2%.  

Висота надземної частини сіянців на час їх садіння становила 

5,2±0,48 см, а після завершення третього вегетаційного періоду (вік 

рослин – 4 роки) їх середня висота зросла до 55,7±3,43 см  

Протягом першого періоду вегетації приріст рослин за висотою 

склав 6,4 см, а висота рослин – 11,6±0,44 см. Після завершення другого 

року вегетації висота рослин зросла до 26,0±1,91см а за наступний рік 

збільшилась більш ніж у 2 рази і досягла 55,7±3,43 см. Такий значний 

приріст, очевидно, забезпечило знищення злакової рослинності 

гербіцидом, внаслідок чого покращилися умови росту саджанців.  

Висока збереженість саджанців та інтенсивний їх ріст за останній 

вегетаційний період дозволяють робити оптимістичні прогнози щодо їх 

майбутнього, особливо зважаючи на наявність поряд створених за 

схожою агротехнікою  біотично стійких 14-річних соснових насаджень, 

що зростають за І-ІІ класами бонітету.  

Одним з важливих для агролісівництва деревних видів є горіх 

грецький. Метою проведених досліджень було вивчення особливостей 

росту насінного потомства гріхів селекції Л.С. Шугіна на дерново -

підзолистих супіщаних грунтах Житомтрського Полісся та встановити 

доцільність їх використання у системі агролісівництва на дослідних 

полях Малинського фахового коледжу. Однорічні сіянці грецького 

горіха селекції Л.С. Шугіна були отримані навесні 2020 року і 

висаджені у суцільно оброблений супіщаний дерново-підзолистий 

грунт, де вони росли в умовах крапельного зрошування та ретельного 

догляду за грунтом. Щорічно, після завершення вегетаційного періоду 

за традиційними лісівничими методиками проводились дослідження 

приживлюваності та росту саджанців. 



В результаті проведених досліджень було встановлено, що після 

першого року вегетації приживлюваність сіянців становила 80%, а 

протягом другого вегетаційного періоду відпаду рослин не 

спостерігалось.  

Висота надземної частини сіянців на час їх садіння становила 

10,4±0,64 см, а після завершення другого вегетаційного періоду (вік 

рослин – три роки) їх середня висота зросла до 47,6±3,77 см.  

Протягом першого періоду вегетації приріст рослин за висотою 

склав 15,0 см, а висота рослин – 25,4±2,39 см. Діаметр кореневої шийки 

зростав майже рівномірно від 0,8 см до 1,8 см у трирічних рослин.  

Встановлено, що холодна весна та пізні весняні приморозки 2021 -

го року призвели до повного відмерзання надземної частини 56,3% 

рослин. Решта досліджуваних саджанців не постраждали. Дослідження 

показали, що середня висота трирічних саджанців, які постраждали від 

приморозків становила50,4±4,68 см, а стійких до холоду – лише 

44,0±6,31 см. Діаметр кореневої шийки теж виявився більшим у 

обмерзлих саджанців – 2,1 см проти 1,4 см, що демонструє певні 

морфологічні відмінності між групами рослин, що відрізняються за 

морозостійкістю. Більш холодостійкі особини характеризуються 

меншими показниками висоти і діаметра, а менш холодостійкі мають 

більше пагонів, що відростають від кореневої шийки (3,2 шт. проти 2,0 

у холодостійких). 

На час завершення вегетаційного періоду 2021 року генеративних 

органів на досліджуваних рослинах не спостерігалось, що вказує на 

доцільність продовження досліджень щодо їх подальшого росту, 

розвитку і плодоношення. 

 

7. У квітні 2021 р. на базі Коледжу була проведена шкільна 

Олімпіада до 175-річчя з дня народження М.М.  Миклухи-Маклая 

«Шляхами Маклая», у якій брали участь учні середніх шкіл та 

випускники шкільних лісництв Малинщини.  (відповідальні: Сахнюк 

В.В., Пернарівська Т.А., Лось О.В.). 

Школярі виявляли кращих з чотирьох предметів: українська мова, 

математика, географія та історія. Докладна інформація про цей захід 

розміщена на Сайті Малинського фахового коледжу.  
 

 

Завідувач кафедри    (підпис існує)   ЯРОСЛАВ Фучило 


