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Мета. Установити особливості вирощування однорічних живцевих саджанців чотирьох 

культиварів секції чорних тополь в умовах Правобережного Лісостепу за використання 

живців з перпендикулярним і косим зрізом. Методи. Польовий, лабораторний, статистичний. 

Результати. Живці культиварів ‘Dorskamp’, ‘І-45/51’, ‘Robusta’ і тополі Торопогрицького 

завдовжки 20 см протягом трьох років висаджували в листопаді та на початку квітня. 

Заготівля живців проводилась з однорічних пагонів секаторами зі зрізами перпендикулярно 

до осі пагонів і під кутом 45°. У середньому за три роки, за осіннього садіння, вищу 

укоріненість живців з перпендикулярними зрізами мали сорти ‘І-45/51’ (на 6 %) і ‘Robusta’ 

(на 25 %). У сорту ‘Dorskamp’ живці з косими зрізами укоренилися краще на 11 %, а у тополі 

Торопогрицького – на 7 %. За весняного садіння укоріненість живців з перпендикулярним 

зрізом у сорту ‘Dorskamp’ була більшою на 24 %, у ‘І-45/51’ – на 30 % і у сорту ‘Robusta’ – 

на 54 %. У тополі Торопогрицького краще укоренилися живці з косим зрізом (на 20 %). У 

цього ж сорту за осіннього садіння найбільшою була і висота саджанців – 192,9 см. Також 

перевагу за висотою живці з косим зрізом мали у сорту ‘Dorskamp’ (на 12 %). У сортів 

‘І-45/51’ та ‘Robusta’ більшу висоту мають живці з перпендикулярним зрізом відповідно на 

16 та 5 %. За весняного садіння рослини сорту ‘Dorskamp’ мали максимальну висоту, як за 

використання живців з перпендикулярним зрізом – 197,9 см, так і з косим – 195,6 см. 

Рослини сорту ‘І-45/51’ за перпендикулярного зрізу мали висоту 149,1 см, а за косого – 

126,5 см. У сорту ‘Robusta’ живці з косим зрізом були менші на 8 %. Живцеві саджанці 

тополі Торопогрицького за обох термінів садіння були вищими з живців з косим зрізом. 

Висновки. Ефективність використання живців з перпендикулярним чи косим зрізом 

залежить від сорту тополі, строків садіння живців і погодних умов протягом вегетаційного 

періоду. В умовах Правобережного Лісостепу за вирощування тополі Торопогрицького 

доцільно застосовувати осіннє садіння живців з косим зрізом. Живці сортів ‘І-45/51’ та 

‘Robusta’ слід висаджувати восени з використанням перпендикулярного зрізу, а ‘Dorskamp’ – 

з таким же зрізом, але навесні. 

Ключові слова: Populus L.; ‘Dorskamp’; ‘І-45/51’; ‘Robusta’; тополя Торопогрицького; 

здерев’янілі живці; укоріненість; висота живцевих саджанців. 
 

Вступ 

Перспективним напрямком розвитку енергетики і поліпшення умов довкілля є 

використання як джерела енергії деревної маси швидкорослих деревних видів [1–4]. 

Щорічно використання деревини як джерела енергії інтенсивно зростає і за прогнозами до 

2030 року зросте на 500 млн м³ [3]. Найвищу продуктивність в умовах помірного клімату 

мають низка видів і сортів тополі, тому її в Європі вирощують ще з початку 1600-х років [5]. 

Кращі її насадження можуть продукувати до 20–25 т/га сухої біомаси у рік [4, 6–8], і на 

даний час вона визнана культурою, значний потенціал якої застосовується не тільки в 

озелененні, фітомеліорації та лісовому господарстві, а й для отримання сировини для 

виробництва різних видів енергії [2; 8–10]. Дефіцит деревини, з якою стикнулися країни ЄС 

у кінці двадцятого століття, обумовив необхідність схвалення директиви EU/2080/92 [11], 

згідно якої передбачається виділення субсидій для заліснення частини земель сільсько-

господарського призначення швидкорослими деревними видами, зокрема – тополями [7]. 
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Енергетичну біомасу деревних рослин переважно вирощують на спеціальних 

енергетичних плантаціях, де на даний час, частіше за інші деревні рослини, використовують 

вербу і тополю [4, 12, 13]. Особливо високою продуктивністю відзначаються міжвидові і 

міжсекційні гібриди секцій чорних (Aigeiros) і бальзамічних тополь (Tacamahaca), у яких часто 

проявляється гетерозис за інтенсивністю росту і пристосованістю до умов зростання [5, 6].  

Під час створення енергетичних, полезахисних та інших насаджень тополі 

використовують переважно два види садивного матеріалу – здерев’янілі живці і живцеві 

саджанці. За створення енергетичних плантацій тополі безпосередньо живцями, за великих 

обсягів робіт, використовують спеціальні садивні машини, які нарізають живці з пагонів 

безпосередньо в процесі садіння. У результаті зріз на живцях виходить перпендикулярним. 

Існують також саджальні машини з висаджуванням наперед заготовлених живців, де, для 

забезпечення якісного садіння, живці теж нарізаються перпендикулярно до осі пагона. 

З іншого боку, в лісових розсадниках, за вирощування живцевих саджанців, рекомендується 

заготовляти живці з перпендикулярним верхнім зрізом і косим (під кутом 45°) – нижнім [14], 

що суттєво ускладнює процес нарізання живців і можливість його механізації.  

Мета досліджень – установити особливості вирощування однорічних живцевих 

саджанців чотирьох культиварів із секції чорних тополь в умовах Правобережного Лісостепу 

за використання живців з перпендикулярним і косим зрізом. 
 

Матеріали та методика досліджень  

Дослідження особливостей укорінення живців і росту живцевих саджанців тополі 

залежно від способу нарізання живців проводились протягом 2018–2021 рр. у ДП ДГ 

«Саливінківське» (с. Ксаверівка Друга, Білоцерківський р-н, Київська обл.). Були 

використані здерев’янілі живці чотирьох культиварів: ‘Dorskamp’, ‘І-45/51’, ‘Robusta’ і 

тополя Торопогрицького. Для досліджень було вибрано живці завдовжки 20 см, які 

найчастіше використовуються в дослідженнях вчених низки країн [2, 10, 15]. 

Живці нарізувалися секаторами з однорічних пагонів безпосередньо перед садінням. 

Зрізи виконувались двома способами: перпендикулярно до осі пагонів і з косим зрізом до осі 

пагонів під кутом близьким до 45°. Висаджували живці у кінці листопада 2018–2020 рр. та у 

другій декаді квітня 2019–2021 рр. Схема садіння: 125 × 50 см. Ґрунт дослідної ділянки – 

чорнозем типовий, глибокий, малогумусний, крупнопилувато-середньосуглинковий, що 

містить: гумусу (за Тюріним) – 3,90 %, азоту лужногідролізованого (за Корнфільдом) – 

176 мг/кг ґрунту, рухомих сполук фосфору та калію (за Чиріковим) – 108 і 67 мг/кг ґрунту 

відповідно, рН сольове – 6,2, сума ввібраних основ – 15,64 мг-екв/100 г ґрунту, гідролітична 

кислотність – 1,14 мг-екв/100 г, ступінь насиченості основами – 93,2 %. Обробіток грунту – 

суцільний на глибину 25 см. Живці висаджувалися у грунт вручну вертикально на всю 

довжину з залишенням над поверхнею близько 1,0 см живця. Протягом кожного 

вегетаційного періоду в насадженнях проводили 4 ручних догляди за ґрунтом з видаленням 

бур’янів і розпушуванням ґрунту.  

Погодні умови протягом періоду досліджень в цілому були сприятливими для росту 

енергетичних культур і тополі зокрема. Сніг у 2018 р. випав у третій декаді листопада, через 

кілька днів після проведення осіннього садіння живців тополі, і розтанув у кінці лютого 

2019 р. Температура повітря протягом вегетаційного періоду була дещо вищою за середні 

багаторічні дані (за винятком липня). У 2020 р. на початку вегетації спостерігалася холодна і 

відносно суха погода – температура повітря у травні була на 4,5 °С нижчою за середню 

багаторічну. Протягом вегетації 2021 р. температурний режим протягом квітня-травня був 

близьким до багаторічних даних, у червні – перевищував їх на 3 °С, а у липні – на 4 °С. 

Вологозабезпеченість вегетаційних періодів у роки досліджень була нерівномірною і 

відзначалася надлишком опадів у травні та жорстким дефіцитом вологи у липні.  

Восени, після припинення росту живцевих саджанців, за традиційними методиками 

визначався відсоток укоріненості живців та середня висота рослин за загальноприйнятими у 

рослинництві методиками [16, 17]. 
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Результати досліджень  

Було встановлено, що після завершення вегетаційного періоду 2019 року живці усіх 

досліджуваних сортів за обох варіантів нарізання живців, за осіннього їх садіння, мали 

високі показники укорінення (табл. 1).  

Таблиця 1 

Укоріненість живців тополі за різних способів нарізання живців,  %  

(осіннє садіння) 

Назва сорту 
Спосіб нарізання живців відносно осі пагона Різниця між 

варіантами,  % перпендикулярний косий 

2019 р. 

‘Dorskamp’ 77,4 ± 5,35 77,4 ± 7,63 0 

‘І-45/51’ 71,0 ± 8,29 87,1 ± 6,12 −18 

‘Robusta’ 87,1 ± 6,12 67,7 ± 8,54 29 

Торопогрицького 61,7 ± 6,33 65,0 ± 6,21 −5 

2020 р. 

‘Dorskamp’ 43,3 ± 6,45 66,7 ± 6,14 −35 

‘І-45/51’ 53,3 ± 6,49 55,0 ± 6,48 −3 

‘Robusta’ 35,0 ± 6,21 58,3 ± 6,42 −40 

Торопогрицького 55,0 ± 6,48 56,7 ± 6,45 −3 

2021 р. 

‘Dorskamp’ 46,7 ± 6,50 43,3 ± 6,45 8 

‘І-45/51’ 65,0 ± 6,21 36,7 ± 6,27 77 

‘Robusta’ 73,3 ± 5,76 30,0 ± 5,97 144 

Торопогрицького 41,7 ± 6,42 48,3 ± 6,51 −14 

В середньому за 3 роки 

‘Dorskamp’ 55,8 ± 3,71 62,5 ± 3,62 −11 

‘І-45/51’ 63,1 ± 3,60 59,6 ± 3,66 6 

‘Robusta’ 65,1 ± 3,57 52,0 ± 3,73 25 

Торопогрицького 52,8 ± 3,73 56,7 ± 3,70 −7 

 

Найвищі показники укорінення (87,1 ± 6,12 %) виявилися у живців сорту ‘І-45/51’ з 

косим зрізом і сорту ‘Robusta’ з перпендикулярним зрізом. Живці сорту ‘Dorskamp’ за обох 

варіантів нарізання живців мали однакову укорінюваність на рівні 77,4 %. Живці тополі 

Торопогрицького краще прижилися у варіанті з косим зрізом – 65,0 ± 6,21 %, проти 

61,7 ± 6,33 % за використання перпендикулярного зрізу. 

У 2020 році, через складні погодні умови (суха і холодна весна) показники 

приживлюваності усіх варіантів досліду виявилися нижчими порівняно з попереднім роком. 

Водночас у всіх сортів живці з косими зрізами мали вищі показники укорінення. Щоправда, 

у сортів ‘І-45/51’ і Торопогрицького перевищення становить всього 3 %, тобто знаходиться у 

межах похибки досліду. 

У 2021 році приживлюваність живців, висаджених восени 2020-го року, за винятком 

тополі Торопогрицького, була більшою за використання живців з перпендикулярним зрізом: 

у сорту ‘Dorskamp’ – на 8 %, ‘І-45/51’ – 47 %, а у сорту ‘Robusta’ – на 144 %. 

У середньому за 3 роки за осіннього садіння живців вищі показники укоріненості за 

використання перпендикулярних зрізів були у живців сортів ‘І-45/51’ (на 6 %) і ‘Robusta’ (на 

25 %). У сорту ‘Dorskamp’ живці з косими зрізами вкоренилися краще на 11 %, а у тополі 

Торопогрицького – на 7 %. У решти сортів краще прижилися живці з перпендикулярним 

зрізом: ‘І-45/51’ – на 6 %, а ‘Robusta’ – на 25 %. 
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За весняного садіння, в середньому за 3 роки, у трьох досліджуваних сортів вищі 

показники укорінення мали живці з перпендикулярним зрізом: у сорту ‘Dorskamp’ – на 24 %, 

у ‘І-45/51’ – на 30 %, і у сорту ‘Robusta’ – на 54 % (табл. 2). 

У тополі Торопогрицького, як і за осіннього садіння, значно краще (на 20 %) 

укоренилися живці з косим зрізом. 

Встановлено наявність позитивної залежності між укоріненістю живців і висотою 

живцевих саджанців, що з них виросли. 

Таблиця 2 

Укоріненість живців тополі за різних способів нарізання живців,  %  

(весняне садіння) 

Назва сорту 
Спосіб нарізання живців відносно осі пагона Різниця між 

варіантами,  % перпендикулярний косий 

2019 р. 

‘Dorskamp’ 83,9 ± 6,71 93,6 ± 4,48 −10 

‘І-45/51’ 77,4 ± 7,63 61,3 ± 8,89 26 

‘Robusta’ 80,6 ± 7,21 41,9 ± 9,01 92 

Торопогрицького 74,2 ± 7,99 83,9 ± 6,72 −12 

2020 р. 

‘Dorskamp’ 85,0 ± 4,65 60,0 ± 6,38 42 

‘І-45/51’ 23,3 ± 5,51 23,3 ± 5,51 0 

‘Robusta’ 20,0 ± 5,21 13,3 ± 4,26 50 

Торопогрицького 35,0 ± 6,21 41,7 ± 6,42 −16 

2021 р. 

‘Dorskamp’ 86,7 ± 4,43 53,3 ± 6,49 63 

‘І-45/51’ 70,0 ± 5,97 46,7 ± 6,49 50 

‘Robusta’ 85,0 ± 4,65 65,0 ± 6,21 31 

Торопогрицького 33,3 ± 6,14 51,7 ± 6,51 −36 

В середньому за 3 роки 

‘Dorskamp’ 85,2 ± 2,76 69,0 ± 3,46 24 

‘І-45/51’ 56,9 ± 3,70 43,8 ± 3,71 30 

‘Robusta’ 61,9 ± 3,63 40,1 ± 3,66 54 

Торопогрицького 47,5 ± 3,72 59,1 ± 3,67 −20 

 

За осіннього садіння протягом трьох років досліджень максимальними показниками 

висоти саджанців відзначалася тополя Торопогрицького (табл. 3). У середньому за 3 роки 

цей показник у неї становив 178,4 см у живців з перпендикулярним зрізом та 192,9 см – у 

рослин, що виросли з живців з косим зрізом. 

Також перевагу за висотою живці з косим зрізом мали у сорту ‘Dorskamp’ (на 12 %). У 

сорту ‘Robusta’ за висотою переважають живці з перпендикулярним зрізом. Їх висота при 

цьому становить в середньому за роки досліджень 161,8 см, що на 16 % більше, ніж висота 

рослин з живців з косим зрізом. У сорту ‘І-45/51’ перевага рослин з живців з 

перпендикулярним зрізом (середня висота 153,8 см) становила лише 5 %. 
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Таблиця 3 

Середня висота однорічних саджанців тополі за різних способів нарізання живців, см 

(осіннє садіння) 

Назва сорту 
Спосіб нарізання живців відносно осі пагона Різниця між 

варіантами,  % перпендикулярний косий 

2019 р. 

‘Dorskamp’ 156,3 ± 6,79 196,5 ± 6,71 −20 

‘І-45/51’ 165,5 ± 5,75 148,0 ± 7,46 12 

‘Robusta’ 176,4 ± 4,62 160,0 ± 7,73 10 

Торопогрицького 179,7 ± 2,71 198,4 ± 5,19 −9 

2020 р. 

‘Dorskamp’ 157,0 ± 10,26 155,4 ± 5,94 1 

‘І-45/51’ 142,8 ± 5,07 143,6 ± 2,98 −1 

‘Robusta’ 117,6 ± 8,22 127,1 ± 7,47 −7 

Торопогрицького 183,9 ± 2,82 175,3 ± 5,11 5 

2021 р. 

‘Dorskamp’ 161,4 ± 9,15 186,5 ± 8,05 −13 

‘І-45/51’ 153,1 ± 6,05 149,8 ± 9,34 2 

‘Robusta’ 191,4 ± 5,97 130,6 ± 6,82 47 

Торопогрицького 171,6 ± 7,50 205,0 ± 5,28 −16 

В середньому за 3 роки 

‘Dorskamp’ 158,2 ± 8,73 179,5 ± 6,90 −12 

‘І-45/51’ 153,8 ± 5,68 147,1 ± 6,59 5 

‘Robusta’ 161,8 ± 6,27 139,2 ± 7,34 16 

Торопогрицького 178,4 ± 5,29 192,9 ± 5,02 −7 

 

За весняного садіння живцеві саджанці сорту ‘Dorskamp’ в середньому за 3 роки мали 

найбільші показники висоти з усіх досліджуваних сортів, як за використання живців з 

перпендикулярним зрізом (197,9 см), так і з косим – 195,6 см (табл. 4). При цьому різниця 

виявилася дуже незначною – лише 1 %. 

Живцеві саджанці решти сортів мали значно менші показники висоти порівняно з 

саджанцями з живців, що висаджувалися восени. Зокрема, рослини сорту ‘Robusta’ за 

перпендикулярного зрізу мали висоту 149,1 см, а за косого – 126,5 см, тобто відрізнялися на 

18 %. Рослини сорту ‘І-45/51’ мали середню висоту 128,3 та 118,5 см відповідно, тобто їхні 

рослини з живців, нарізаних перпендикулярно, були більшими за рослини, отримані з косих 

живців на 8 %. 

Однорічні саджанці тополі Торопогрицького, за весняного садіння живців, мали висоту 

154,6 см за прямого зрізу і 157,8 см – за косого, тобто відрізнялися несуттєво – на 2 %. 

Отже, з огляду отримання більшої кількості садивного матеріалу, восени живці 

завдовжки 20 см з перпендикулярним зрізом краще застосовувати під час садіння сортів 

‘І-45/51’ та ‘Robusta’, а весною – цих же сортів і сорту ‘Dorskamp’. Живці тополі 

Торопогрицького в обох випадках краще укорінювалися за використання косих зрізів. 

Щодо розмірів однорічних живцевих саджанців, то за осіннього садіння вищі рослини у 

сортів ‘І-45/51’ і ‘Robusta’ виросли з живців, що нарізані з перпендикулярним зрізом. Усортів 

‘Dorskamp’ і Торопогрицького більшу висоту мали рослини з косо нарізаних живців. 

За весняного садіння більшу висоту мали рослини, що виросли з перпендикулярно 

нарізаних живців (за винятком тополі Торопогрицького). Живцеві саджанці останньої за 

обох термінів садіння вищими виросли з живців з косим зрізом, що вказує на доцільність 

заготовляти живці тополі Торопогорицького з застосуванням косого зрізу.  
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Таблиця 4 

Середня висота однорічних саджанців тополі за різних способів нарізання живців, см 

(весняне садіння) 

Назва сорту 
Спосіб нарізання живців відносно осі пагона Різниця між 

варіантами,  % перпендикулярний косий 

2019 р. 

‘Dorskamp’ 188,8 ± 9,45 202,9 ± 9,09 −7 

‘І-45/51’ 151,6 ± 5,00 129,2 ± 8,54 17 

‘Robusta’ 138,7 ± 8,89 134,5 ± 12,12 3 

Торопогрицького 223,8 ± 8,50 167,6 ± 10,34 34 

2020 р. 

‘Dorskamp’ 176,4 ± 7,50 173,3 ± 6,57 2 

‘І-45/51’ 87,1 ± 08,74 87,1 ± 8,74 0 

‘Robusta’ 100,8 ± 9,08 106,3 ± 14,13 −5 

Торопогрицького 106,2 ± 10,88 144,4 ± 7,26 −26 

2021 р. 

‘Dorskamp’ 228,6 ± 4,03 210,6 ± 6,96 9 

‘І-45/51’ 146,3 ± 3,90 139,3 ± 6,72 5 

‘Robusta’ 207,9 ± 6,65 138,8 ± 5,27 50 

Торопогрицького 133,9 ± 8,18 161,3 ± 6,25 −17 

В середньому за 3 роки 

‘Dorskamp’ 197,9 ± 6,99 195,6 ± 7,54 1 

‘І-45/51’ 128,3 ± 5,88 118,5 ± 8,00 8 

‘Robusta’ 149,1 ± 8,21 126,5 ± 10,51 18 

Торопогрицького 154,6 ± 9,19 157,8 ± 8,04 −2 

 

Висновки 

Проведені дослідження вказують на відсутність однозначної відповіді на питання 

ефективності використання живців з перпендикулярним чи косим зрізом для всіх 

досліджуваних сортів тополі, оскільки цей вибір залежить від сортових особливостей, 

терміну садіння живців і погодних умов вегетаційного періоду. 

Вищі показники приживлюваності живців і висоти живцевих саджанців у тополі 

Торопогрицького виявилися за використання осіннього садіння живців з косим зрізом. Живці 

сортів ‘І-45/51’ та ‘Robusta’ краще висаджувати восени з використанням перпендикулярного 

зрізу. 

Найвищі показники укорінення живців і висоти живцевих саджанців сорту ‘Dorskamp’ 

отримано за весняного садіння живців, нарізаних перпендикулярно. 
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UDC 630*2:630*18 

Fuchуlo, Yа. D.*, & Bordus, O. O. (2022). Cultivation of one-year poplar plants rooted in 

autumn and spring with the use of different methods of cutting planting material. Scientific Papers 

of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, 30, 96–104. [In Ukrainian] 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, NAAS of Ukraine, 25 Klinichna St., Kyiv, 03110, 

Ukraine, *e-mail: fuchylo_yar@ukr.net 

Purpose. Study of the peculiarities of growing one-year cutting seedlings of four cultivars of 

the black poplar under the conditions of the Right Bank Forest Steppe using cuttings with a 

perpendicular and oblique section. Methods. Field, laboratory, statistical. The results. Cuttings of 

cultivars ‘Dorskamp’, ‘I-45/51’, ‘Robusta’ and Toropohrytskyi’s poplar 20 cm long were planted in 

November and early April for three years. The cuttings for rooting were cut from one-year-old 

shoots using secateurs, with cuts (i) perpendicular to the axis of the shoots and (ii) an angle of 45º. 

In an average of 3 years, autumn planting of the varieties ‘I-45/51’ (by 6%) and ‘Robusta’ (by 25%) 

showed better rooting of cuttings with perpendicular cuts. Cuttings of ‘Dorskamp’ variety with 

oblique cuts rooted by 11 % and Toropohrytskyi’s poplar by 7% better. When planted in spring, the 

rooting index of cuttings with a perpendicular cut in the ‘Dorskamp’ variety was 24% higher, in ‘I-

45/51’ by 30% higher, and in ‘Robusta’ variety 54 % higher. Cuttings with an oblique cut rooted 

better in Toropohrytskyi’s poplar (by 20 %). The height of the rooted cuttings was the largest for 

autumn planting of the same variety (192.9 cm). Also, cuttings with an oblique cut had an 

advantage in height in the variety ‘Dorskamp’ (by 12%). In the varieties ‘I-45/51’ and ‘Robusta’, 

cuttings with a perpendicular cut had a higher height by 16 and 5 %, respectively. For spring 

planting, plants of the ‘Dorskamp’ variety had a maximum height, both when using cuttings with a 

perpendicular cut (197.9 cm), and with an oblique cut (195.6 cm). Plants of the ‘I-45/51’ variety 

with a perpendicular cut had a height of 149.1 cm and oblique 126.5 cm. In ‘Robusta’, cuttings with 

an oblique cut were 8% smaller. The cuttings of Toropohrytskyi’s poplar at both planting seasons 

were taller than cuttings with an oblique cut. Conclusions. The effectiveness of using cuttings with 

a perpendicular or oblique cut depends on the cultivar of poplar, the timing of planting and the 

weather conditions during vegetation season. In the conditions of the Right Bank Forest Steppe, for 

the cultivation of Toropohrytskyi’s poplar, it is recommended to use autumn planting of cuttings 

with an oblique cut. Cuttings of the varieties ‘I-45/51’ and ‘Robusta’ should be planted in autumn 

using a perpendicular cut, and ‘Dorskamp’ with the same cut, but in spring. 

Keywords: Populus L.; ‘Dorskamp’; ‘I-45/51’; ‘Robusta’; Toropogrytsky poplar; lignified 

cuttings; rooting; height of cuttings seedlings. 
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