
Тема 8. Технологія вирощування сіянців. 

1.Передпосівна підготовка насіння. 

Після визрівання насіння знаходиться в стані вимушеного або глибокого 

спокою. 

Перший переривається за сприятливих умов (при достатньої кількості 

вологи, тепла і повітря). Насіння з вимушеним спокоєм проростає без підготовки 

(сосна, ялина, береза та ін.). 

Насіння з глибокий спокоєм при посіві навесні не дає сходів без спеціальної 

підготовки. Способів підготовки насіння до посіву декілька : 

- стратифікація; 

- намочування; 

- снігування; 

- скарифікація; 

- ошпарювання (гідротермічна підготовка); 

- протруювання. 

Стратифікація  насіння з глибоким спокоєм, це перемішування насіння з 

піском  в співвідношенні 1 до 3. Цю суміш зволожують до 60
о 
, висипають в 

спеціальні мішки з отворами (якщо насіння багато – в траншеї) і відносять в 

підвали з температурою 0 +5
о
С. кожні два тижні суміш насіння з піском 

перемішують, у разі потреби додатково зволожують. Готовим до посіву 

вважається насіння, яке проклюнулося. Якщо пора для посіву ще не настала, 

насіння вміщують під сніг або в холодильні установки. Якщо насіння довго не 

проростає застосовують прикопну стратифікацію. 

Тривалість стратифікації  залежить від біологічних особливостей породи. 

Умови і тривалість встановлені у довідково-нормативної літературі. Для того, 

щоб визначити строк закладання насіння на стратифікацію, необхідно від 

орієнтовного терміну посіву відрахувати назад тривалість стратифікаціїє 

Стратифікація – це основний спосіб підготовки до посіву насіння з глибокис 

спокоєм. 

Намочування  застосовується для насіння з вимушеним спокоєм. Вода 

повинна бути кімнатної температури, тривалість – 18-24 години. Для підвищення 

схожості, інтенсивності росту і біологічної стійкості насіння замочують в розчині 

мікроелементів та стимуляторів росту (борна кислота, марганцево-кислий калій, 

янтарна кислота та ін.). 

Снігування  дрібного насіння (сосна, ялина, береза) проводять, розстилаючи 

їх в мишочки шаром до 2-3 см, які розкладають під сніг за 1-2 місяці до посіву. 

Насіння кленів, ясенів снігують в сніжних траншеях шарами до 10-15см, 

вкривають шаром снігу 0,5м, зверху солома, тирса. 

Скарифікація  - механічне пошкодження поверхні оболонки насіння з метою 

швидкого проходу вологи до зародка, що прискорює проростання. Пошкодити 



оболонку можна шляхом перемішування з дрібною галькою, крупнозернистим 

піском або протиранням наждачним папером. Застосовують для насіння акації 

білої, гледичії, бархата амурського. 

Ошпарювання  проводиться з метою розм’якшення твердої оболонки, яка 

погано пропускає воду. Насіння акації білої або гледичії засипають у посуд і 

заливають водою 80
о
С, перемішують на протязі 15хв. і залишають на 12 год. для 

набрякання, на оболонках з’являються тріщинки. 

Протруювання  проводять для знижування збудників хвороб і шкідників. 

Воно може бути сухим, вологим, мокрим. Протруювання проводять, якщо у 

документі о якості лісового насіння є відповідні вказівки. 

2.Види і схеми посивів в лісових розсадниках. 

Види посіву в розсадниках встановлюють залежно від грунтових мов, 

біологічних властивостей, способу обробітку грунту, обсягів робіт тощо. Посіви 

бувають грядковими та безгрядковими. Грядкові посіви практикують 

переважно  розсадниках лісової зони на погано дренованих, перезволожених і 

охолоджених  грунтах . грядки готують завширшки 0,8-1м та заввишки 10-25см з 

відстанню між ними 30-40см. У постійних розсадниках при вирощуванні сіянців 

на грядках насіння висівають у повздовжні борозенки, а це дозволяє механізувати 

усі процеси вирощування садивного матеріалу. 

У постійних лісових розсадниках найбільш поширені безгрядкові посіви. 

Вони бувають рядові та стрічкові.  У рядових посівах борозенки прокладають 

на однаковій віддалі одна від однієї. Їх застосовують у невеликих розсадниках, де 

більшість робіт щодо вирощування сіянців виконують вручну, або з 

використанням кінної тяги. 

На відміну від рядових у стрічкових посівах насіння висівають у дві або 

кілька зближених борозенок, які утворюють стрічку з 2-6 рядків. Між посівними 

стрічками залишають інтервал для проходження коліс трактора. Ширина стрічки і 

міжстрічкового  проміжку, як правило дорівнює 1,3-1,8 м і залежить від марки 

трактора та ширини захвату робочих знарядь. Віддаль між зближеними посівними 

борозенками визначається особливостями росту сіянців окремих порід. 

Широкого застосування при вирощувані шпилькових та деяких листяних 

порід  з дрібним насінням набула стрічкова  6-рядна з шириною борозенки 3-5 см 

схема посіву з попарно зближеними рядками 10-30-10-30-10-60. Перспективними 

є раніше прийняті для держав РЕВ єдині схеми посів : для хвойних – п’ятирядні 

(20-25) – (20-25) – (20-25) – (20-25) – (70-50), для листяних – три-чотирирядні (25-

25-25-70 см, 25-45-25,55 см, 40-40-70 см). Такі схеми з рівномірно розташованими 

рядками дозволяють максимально механізувати усі виробничі операції по 

вирощуванню садивного матеріалу. 

Довжину посівних борозенок (рядків) стрічкових посівів визначають за 

формулою  
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де, А – довжина посівних борозенок (погонаж),м/га; 

      Б – кількість посівних борозенок  стрічці; 

      В – ширина стрічки з між стрічковим проміжком, м. 

3.Агротехнологічні строки посіву насіння у розсадниках. 

Строки посіву насіння дерев та чагарників залежать від біологічних 

особливостей порід, грунтово-кліматичних умов, агротехніки вирощування 

сіянців. 

У розсадниках найчастіше застосовують осінні та весняні строки посіву. 

Насіння деяких порід висівають у літні та зимові строки. 

 У лісостепових і степових незрошуваних розсадниках перевагу віддають 

осіннім посівам. Насіння дає більш ранні та дружні сходи, які встигають зміцніти 

до наступу засухи. Більш розтягнуті проти весняних. Насіння не потребує 

стратифікації і зберігання. Недоліки : насіння окремих порід можуть поїдати 

гризуни або воно здатне вимерзати  малосніжні суворі малосніжні зими. Ранні 

сходи окремих порід (ялини, акації білої, шовковиці та ін.) пошкоджуються 

весняними заморозками. Осінні посіви потребують покриття, мульчування, а іноді 

й поливу. 

Осінні посіви найефективніші для порід, насіння яких не потребує тривалої 

стратифікації (до 3-4 міс). Насіння порід з тривалим періодом стратифікації (ясен 

звичайний, глід, липа дрібнолиста та ін.)  висівають після літньої стратифікації 

протягом 3міс. 

На весні можна висівати насіння усіх порід. Весняні посіви проводять у 

стислі агротехнічні строки. При запізнені з строками весняного посів сходи 

з’являються пізно і недружно, знижується вихід стандартних сіянців. Для 

весняних посивів найкраще використовувати проростаючи насіння. 

Весняні посіви ефективніші, ніж осінні, на важких малоструктурних, легко 

запливаючих грунтах.  У пізньовесняні та раньолітні строки (травень-червень,) 

висівають насіння порід, які дозрівають  у першу половину літа (верби, осика, 

тополя, в’язові), що дозволяє одержати стандартні сіянці в той же рік. В мовах 

достатнього зволоження влітку можна висівати насіння кісточкових, липи, ясена 

звичайного та деяких інших порід, які мають глибокий насінневий спокій. 

Зимові посіви застосовують для висіву насіння ялини, вільхи чорної, берези, 

бузку. Посів проводять  при товщині снігового покриву не більше ніж 10см. 

4.Норма висіву насіння. 

Норма висіву насіння – мінімальна кількість їх у вагових одиницях, яку 

необхідно висіяти на 1м посівної бороздки чи на 1 га площі, щоб одержати 

максимальну кількість стандартних сіянців. Вона залежить від маси насіння, 

класу якості, виду і схеми посіву. 



При завищеній нормі висіву збільшується загальний вихід сіянців, але через 

їх густе стояння частина сіянців розвивається погано і не досягає стандартних 

розмірів. При зниженні норми висіву насіння одержують розріджені посіви з 

рідким стоянням сіянців. При цьому неефективно використовується продуктивна 

площа і збільшуються витрати на вирощування садивного матеріалу. 

Орієнтовні норми висіву насіння І класу основних порід та глибина 

загортання в різних лісо рослинних зонах наведені у довідковій літературі. 

Якщо висівають насіння ІІ та ІІІ класу якості, норми висіву для хвойних 

порід збільшують на 30 і 100%; для листяних, окрім берези, - 20 і 60%; для берези 

– 50 і 100%. 

5.Глибина загортання насіння.  

Глибина загортання насіння впливає на інтенсивність його проростання 

та час появи сходів. Глибоко загорнене насіння краще забезпечене вологою і 

швидше проростає. В той самий час вихід сходів глибоко посіяного насіння 

можливий лише при достатніх запасах поживних речовин. Мілко загорнене 

насіння може не прорости при пересиханні верхнього шар грунту. 

Глибина загортання насіння визначається їх розміром , грунтово-

кліматичними умовами, строками та технологією посіву. На легких і пухких 

грунтах насіння загортають глибше, ніж на важких. Глибше загортають насіння  у 

засушливих умовах і на незрощуваних розсадниках. При осінніх посівах насіння 

висівають на більшу глибину, ніж навесні. Велике за розмірами насіння 

загортають на більшу глибину, ніж дрібне. Практично глибина загортання насіння 

3-4 рази більша  від середнього розміру насінини. 

6.Догляд за посівами до і після появи сходів.  

Якість садивного матеріалу великою мірою залежить від догляду за 

посівами, який проводять починаючи з висіву носіння до викопування сіянців. 

Заходи щодо догляду умовно поєднують у дві групи : догляд за посівами до появи 

сходів і догляд за сіянцями (після появи сходів). 

Головним завданням догляду за посівами до появи сходів є створення 

сприятливих умов для проростання  насіння та появи дружних сходів. Він може 

включати : післяпосівне розпушування грунту, коткування, полив, мульчування та 

покриття посивів, знищення бур’янів і розпушення грунту. 

Післяпосівне розпушування грунту проводять переважно на осінніх посівах 

з метою недопущення висихання та знищення кірки. Його здійснюють легкими 

боронами. Для знищення грунтової кірки іноді застосовують кільчасті котки. 

Коткування весняних посивів легкими котками проводять для того, щоб 

поліпшити прилягання часток грунту з насінням і забезпечити капілярний прийом 

води до проростаючого насіння. Своєчасне коткування значно підвищує грунтову 

схожість насіння і забезпечує дружність сходів. 



Полив посівів сприяє появі дружних і рівномірних сходів. Проводити його 

слід обережно, особливо на посівах з невеликою глибиною загортання насіння. 

Найкращим способом полив є дрібнокраплинне  дощування. 

Мульчування потребують посіви дрібного насіння, глибина загортання 

яких не перевищує  2 см. його застосовують для збереження вологи у верхньому 

шарі грунту, недопущення появи кірки, створення оптимального повітряного і 

теплового режимів грунту. Мульчування здійснюють у посушливих районах, де 

можливе пересихання верхнього шару грунту вже в перші  дні після посіву, а 

також у районах  з достатнім зволоженням на важних, легко запливаючих 

грунтах. Для мульчування використовують тирсу, перегній - сипець, 

торфокришку, пісок та інші пухкі матеріали. Посіви покривають шаром 

завтовшки 1,5-2 см. Під час догляду мульчу загортають  грунт. 

Осінні посіви в разі потреби покривають 4-5 сантиметровим шаром соломи, 

осоки, очерету та інших матеріалів. Рано на весні для кращого прогрівання і 

поліпшення аерації грунту покриття підпушують, а після появи перших сходів – 

наполовину знімають. Повністю покриття знімають перед першим доглядом за 

грунтом. 

Догляд за посівами після появи сходів (догляд за сіянцями) включає 

притінення (побілку) сходів, прополювання бур’янів і розпушення грунту, 

проріджування сходів, підрізання коренів, зрошення посівів і боротьбу з 

грибковими хворобами та шкідниками сіянців. 

Затінення та побілку сіянців застосовують для захисту нижніх сходів від 

прямого сонячного проміння і можливих сонячних опіків кореневої шийки, посла 

блювання нагрівання та зменшення випаровування води з поверхні грунту з 

метою зниження інтенсивності транспірації сіянців. У посушливих районах воно 

необхідно при вирощуванні сіянців більшості шпилькових порід, берези, вільхи, 

тополі, верби, липи, каштана та деяких інших порід. 

Для затінення застосовують щити з дранки або плетені з гілок з просвітами, 

які становлять близько %, рідше для цього використовують солому, очерет та 

деякі інші матеріали. Щити встановлюють з південної сторони посівної стрічки 

вертикально або під кутом  35 – 40
о
 до поверхні землі. 

Тривалість притінення сходів більшості порід, за винятком липи, не 

перевищує 1-4 тижнів. За надмірної тривалості одержують слабо розвинені сіянці. 

Затінення значно збільшує витрати на вирощування садивного матеріалу та 

ускладнює механізацію робіт по догляду. Цьому деякою мірою можна запобігти 

при використанні природного затінення дерев, що висаджуються з південної 

сторони посівних стрічок і слугують для одержання насіння та живців для 

вегетативного розмноження, або побілки посівів 10%-м розчином крейди. 

Розпущення грунту та знищення бур’янів проводять як правило 

одночасно. 



При вирощуванні дворічних сіянців розпущення грунту і знищення бур’янів 

в полі сіянців першого року проводять  5-8, а в полі другого року – 4-6 разів. 

Кількість доглядів залежить від кліматичних умов та ступеня засміченості грунту 

бур’янами. Більше доглядів проводять в районах з посушливим кліматом. При 

цьому в першу половину вегетаційного періоду, коли інтенсивно проростають 

бур’яни, грунт розпушують і прополюють частіше, ніж  другу половину. Перші 

догляди за грунтом здійснюють на глибину 3-5 см. Глибину наступних розпушень 

грунту поступово збільшують, доводячи її до 10-12см. У посушливих районах 

перше розпушення проводять на глибину 10-12 см, а наступні щоразу зменшують 

на 2-3 см. 

Розпушення грунту  проводять за допомогою культиваторів РПК-1,0,    

КПФ-1, 5А, КПС-4, КФУ -1,5, МВН-28 та ін. При  проведенні одночасно з 

культивацією грунту підживлення сіянців використовують культиватори – 

рослинопідживлювачі КРСШ-2,8А, КРН-2,8МО. 

Найбільшої ефективності у боротьбі з бур’янами досягають при 

правильному поєднані хімічних і механічних доглядів, причому першими 

проводять хімічні. 

Гербіциди, які використовують для боротьби з бур’янами у вигляді 

розчинів, емульсій і суспензій, за характером впливу на рослини поділяють на 

загальнознищуючі, селективні, системної та контактної дії. Загальнознищуючі 

гербіциди застосовуються для знищення бур’янів на парових площах, а селективні 

– на полях з сіянцями. 

Контактні викликають опіки  і омертвіння тканин рослини  в місцях 

потрапляння гербіциду, системні – проникають в рослин, переміщуються по 

судинах і спричиняють загибель. Останні особливо ефективні для боротьби з 

багаторічними бур’янами з глибокою  кореневою системою. Вирізняють кілька 

способів використання гербіцидів : суцільний (рівномірно за всією площею), 

стрічковий (гербіцидом обробляють посівні рядки і захисні сторони з обох 

сторін) і локальний (вносять у місцях появи бур’янів). 

При плануванні і проведені робіт з гербіцидами слід суворо дотримуватись 

обмежень, вказаних у діючих  Санітарних правилах по зберіганню, 

транспортуванню і застосуванню отрутохімікатів у сільськогосподарському 

господарстві, щоб запобігти отруєнню людей, забрудненню ними продуктів 

харчування, атмосферного повітря, водоймищ, грунту і навколишнього 

середовища в цілому. 

Проріджування сіянців проводять через 15-20 днів після масової появи 

сходів, захищаючі на 1 м борозенки – сіянців шпилькових порід і  40-60 листяних. 

При зріджуванні (висмикуванні) сходів залишають найбільш розвинені рослини. 

При зрідженні бажано зволожити посіви. 



Підрізка коренів необхідна для одержання сіянців з добре розгалуженою і 

мичкуватою кореневою системою . вона необхідна для порід  із стержневим 

коренем (дуб, горіх, каштан, яблуня та деякі інші). Підрізку стержневого кореня 

виконують ножами спеціальної конструкції після появи у молодих сходів перших 

справжніх листочків. Підрізка коренів на глибин 10-12 см сприяє одержанню 

садивного матеріалу з добре розвиненою кореневою системою. 

Зрощення сіянців – важливий агротехнічний захід при вирощуванні сіянців 

в районах з нестійким і недостатнім зволоженням. Полив дощування проводять за 

допомогою спеціальних, коротко – та далекоструменевих установок. Ними 

водночас із зрощенням можна проводити підживлення. Полив по борознах 

застосовують у розсадниках з важкими грунтами. Поливна норма залежить від 

фенологічних періодів, механічного складу і вологості грунту та необхідної 

глибини зволоження. Необхідність поливу можна визначити візуально за станом 

посівів, коли в полуденні години спостерігається зав’ядання  листя. 

Основними способами захисту сіянців є поліпшення фізичних властивостей 

грунту шляхом внесення органічних добрив і мульчування на зиму посівних 

стрічок з однорічними сіянцями. 

Пізньовесняні заморозки  сходи від заморозків захищають димовими 

завісами або шляхом дощування протягом 2-3 год. іноді посівні стрічки з сходами 

покривають щитами. 

Захист посівів від видування, засипання або засікання їх пилом. 

Найнадійніше захищають посіви від вітрів полезахисні лісосмуги або куліси з 

сільськогосподарських культур – рано на весні жита, пізніше – сорго,кукурудзи . 

Крім того, залишена на зиму стерня високорослих злаків добре затримує сніг. 

Боротьба з грибковими хворобами та ентомологічними шкідниками 

включає профілактичні та винищувальні заходи. До профілактичних заходів 

боротьби належать висока агротехніка, яка забезпечує одержання стійких та 

несприятливих умов середовища сіянців, та обробіток грунту, насіння, сіянців 

фунгіцидами, які запобігають виляганню сходів від фузаріозу, пошкодженню 

шпильок сіянців хворобою Шютте та іншими захворюваннями. До 

винищувальних заходів боротьби відносять ліквідацію осередків пошкоджень 

сходів та сіянців. 

Для обробки сіянців ядохімікатами у розсадниках застосовують тракторні 

оприскувачі ПОУ, ОН-400, обпилювач ОШУ-50А та ін. На невеликих ділянках 

використовують ранцеві обприскувачі ОРР-1, «Єра-1», ОМР-2 і обпилювач    

ОРВ-1. 

7.Вирощування сіянців в умовах закритого грунту. 

Важливими факторами прискорення росту і збільшення виходу стандартних 

сіянців є температура, вологість грунту і повітря. 



У теплицях, порівняно з відкритим грунтом, підвищується температура, 

вологість повітря та грунту, дещо зменшується освітленість, збільшується вміст 

вуглекислого газу в повітрі. Вони значною мірою захищають рослини від 

несприятливих метеорологічних факторів (весняних заморозків, посухи та т.ін.), 

створюють кращі умови для регулювання водного та поживного режиму 

субстрату. 

Використання закритого грунту для вирощування садивного матеріалу 

дозволяє значно скоротити період розвитку і росту сіянців за рахунок більш 

ранніх строків висіву насіння. У закритому грунті підвищується схожість насіння, 

збільшується вихід стандартного садивного матеріалу і скорочується строк його 

вирощування. 

Для вирощування сіянців використовують стандартні або пересувні теплиці 

з поліетиленовим або скляним покриттям. Існують зимові теплиці 

(використовуються цілий рік)  і літні (використовуються навесні, влітку і восени); 

з опаленням і без нього; з штучним, природнім або комбінованим мікрокліматом. 

Найзручніші великі, стаціонарні теплиці блочного або арочного типу, які 

дозволяють механізувати більшість технологічних операцій та автоматизувати 

контроль систем забезпечення оптимального гідротермічного режиму 

вирощування садивного матеріалу. 

Ефективність вирощування сіянців у закритому грунті значною мірою 

залежить від правильності вибору місця під теплицею і якості субстрату. Теплиці 

бувають поблизу джерела водопостачання на ділянках з рівним рельєфом і добре 

дренованими грунтами легкого механічного складу. 

Кращим субстратом для вирощування сіянців у закритому грунті є суміш 

слабо розкладеного верхового торфу з мінеральними добривами. Іноді 

застосовують суміш торфу і грунту легкого механічного складу, у якупри потребі 

додають вапно і мікроелементи. Субстрат повинен бути пухким, слабо 

ущільненим, мало засміченим насінням бур’янів, без патогенів грибкових 

захворювань. 

З підготовленого субстрату впорядковують грядки заввишки не менше ніж 

10 см, завширшки 0,9-1,2 м і відстанню між ними 0,3м. Комплекс робіт по 

вирощуванню сіянців  у закритому грунті, окрім підготовки субстрату, включає 

посів насіння, систематичний полив, провітрювання (регулювання температури і 

відносної вологості повітря), розпушування субстрат і знищення бур’янів, заходи 

боротьби  з грибковими хворобами, підживлення рослин та підготовку 

(загартування) їх  до пересадки у відкритий грунт. 

Висівають насіння при середньодобовій температурі повітря 7-8
о
С і грунту 

5-6
о
С. застосовують головним чином посів у борозенки. Порівняно з відкритим 

грунтом норму висів насіння зменшують  в середньому наполовину. Висіяне 

насіння вкривають торф’яно – тирсовою суміщщю шаром 1-1,5 см. 



У період проростання насіння і укорінення  сіянців посіви поливають 

щоденно,  у червні-липні, коли сіянці уже зміцніли і майже повністю вкривають 

субстрат – раз у 2-3 дні, з середини серпня – раз у тиждень. У прохолодну і 

дощову погоду кількість поливів зменшують. Основним критерієм інтенсивності 

поливу є вологість субстрату, яку слід підтримувати на рівні 70% повної 

вологомісткості. У період адаптації сіянців до умов зовнішнього середовища 

полив не проводять. 

Найкращим часом поливу є ранок, а найефективнішим способом – 

дрібнокраплинне  розпилювання води або дощування за допомогою 

туманоутворюючої  установки. 

За допомогою провітрювання підтримують  оптимальний режим  

вирощування сіянців : відносну вологість повітря – у межах 75-85%, а 

температуру – на рівні 20-30
о
С. 

Розпушування субстрату проводять 1-2 рази за вегетаційний період. 

При ретельній підготовці субстрату, як правило, не виникає потреби у 

знищені бур’янів. 

Протягом вегетаційного періоду проводять 3-4 разове позакореневе 

підживлення сіянців. Для перших трьох (у першій половині літа) використовують 

0,2%-й розчин карбаміду і 0,5%-й розчин суперфосфату, а для четвертого, з метою 

підготовки рослин до осінньо-зимового періоду – 0,5%-й розчин сульфату калію. 

Загальна витрата розчину для кожного підживлення – 1л/м
2
. 

Підвищена вологість і температура повітря, велика густота сіянців 

створюють сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб. Засоби боротьби : 

стерилізація, субстрату, протравлювання насіння та обробка сіянців фунгіцидами. 

Загартування сіянців започатковують у серпні. З метою прискорення 

здерев’яніння садивного матеріалу, рослини підживлюють 0,5%-м розчином 

сульфату калію та зменшують інтенсивність провітрювань (для збільшення вмісту 

вуглекислого газу у повітрі). Пізніше інтенсивність провітрювань підвищують і 

приступають до поступового відкриття теплиць. Повністю відкривають теплиці 

після повного здерев’яніння стовбурців і закінчення формування  верхньої 

бруньки. Сіянці викопують навесні, після того як розтане торфо- мінеральний 

субстрат. 

Перед наступними посівами теплицю, її конструкції дезінфікують розчином 

вапна, а при потребі – змінюють субстрат. 

8.Особливості вирощування сіянців основних деревних порід. 

Сосна звичайна. Сіянці сосни звичайної краще вирощувати на достатньо 

родючих супіщаних і легко суглинистих грунтах. Насіння сосни готують до 

висіву намочуванням  воді протягом 18-20годин або снігуванням. Перед висівом 

його протравлюють фунгіцидами. Норма висіву насіння – 1,5-2гр. глибина 

загортання 0,5-1,5см. насіння висівають навесні, восени, а іноді і влітку. 



Найкращим є ранній весняний висів у вологий, достатньо прогрітий грунт. 

Весняні посіви мульчують торфокришкою або тирсою. Осінні посіви потребують 

захисту насіння від гризунів, а літні – частих поливів. 

Сходи сосни на посівах без мульчування необхідно притіняти. Своєчасні 

заходи боротьби з грибковими хворобами – виляганням і шютте. Сіянці сосни 

викопують навесні, досягають стандартних розмірів у 1-2-річному віці. 

Ялина звичайна(європейська).  Сіянці ялини добре ростуть на родючих, 

достатньо зволожених суглинкових грунтах. Перед висівом насіння ялини 

стратифікують протягом місяця або намочують у воді на 24-28 годин. Норма 

висіву 1,8-2,5 гр, глибина загортання 0,5-1,5см. Сходи ялини дуже чутливі до 

весняних заморозків, через що ефективніші лише весняні посіви  більш пізні 

строки.  Посіви мульчують перегній-сипцем або торфокришкою. Сходи 

потребують притінення. Сіянці викопують навесні у 2-3 річному віці. 

Модрина сибірська, європейська. Для вирощування сіянців найкраще 

придатні  легкі суглинки  та чорноземні супісі. 

Насіння можна висівати як рано навесні, так і восени, а також взимку під 

сніг (якщо немає небезпеки поїдання гризунами). Насіння готують до висіву 

шляхом стратифікації (22-3 тижні) або намочуванням у воді (24год). нарма висіву 

3-3,5 г, глибина загортання 1-2см. Посіви  мульчують, осінні – покривають 

соломою. В ясну сонячну погоди сходи на нетривалий період (7-10 днів) 

притіняють. Сходи дуже ніжні , тому догляд за грунтом проводять після того, як 

вони зміцніють. Сіянці досягають стандартних розмірів  дворічному віці. 

Дуб черешчатий звичайний (літній).  Сіянці  дуба доцільно вирощувати 

на родючих структурних грунтах. Жолуді найкраще висівати навесні  добре 

зволожений грунт. Якщо на площі раніше дуб не вирощували, необхідно на 

кожний метр посівної борозенки вносити до 100г грунту, взятого з дубових 

насаджень, або чисту культуру мікоризних грибів. Норма висіву 125 гр, глибина 

загортання 7-10 см. Осінні посіви дубу потребують захисту від гризунів і 

пошкодження сходів заморозками. 

При вирощуванні сіянців важливо своєчасно проводити знищення бур’янів, 

розпушення грунту і заходи боротьби з борошнистою росою. Для отримання 

добре розгалуженої кореневої системи  корені підрізають після появи першої пари 

листочків. Підрізку коренів виконують на  4-6 см нижче глибини загортання 

жолудів, після чого сіянці поливають. Стандартних розмірів сіянці досягають, як 

правило, в однорічному віці. 

Береза звисла (бородавчаста). Особливості вирощування сіянців берези 

зумовлені надзвичайно малим розміром її насіння і ніжними сходами. Насіння не 

загортають, а тільки  притрушують, через що навіть незначне  висихання 

верхнього шару грунту уповільнює його проростання або навіть приводить до 

загибелі сходів. Норма висіву 2,5-3,5 г. 



Сіянці берези краще вирощувати на легкосуглинкових і супіщаних 

чорноземах. Особливу увагу слід надавати вирівнюванню площі та 

передпосівному обробітку грунту. Висівати насіння берези можна  в усі 

агротехнічні строки. Найефективніше здійснювати посіви на початку зими. Літній 

посів (свіжозібраним насінням) рекомендують у тих випадках, коли однорічні 

сіянці не досягають стандартних розмірів, а дворічні – переростають. 

Перед висівом насіння змішують з перегній - сипцем або торфокришкою у 

співвідношенні 1:3. Висіяне з домішками насіння засипають снігом. Навесні , як 

тільки розтане сніг, посіви покривають 4-5 сантиметровим шаром чистої соломи 

або очерету і вразі потреби поливають. При появі одиночних сходів частину 

покриття знімають, а решту розпушують. Під щільним шаром покриття сходи 

гинуть протягом 1-2 днів. Подальший догляд за посівами включає поступове 

розпушування грунту.  У степових розсадниках посіви протягом першого місяця 

поливають щодня, потім – через 4-5 днів доти, поки корені не заглибляться в 

грунт на 6-7см. 

Стандартних розмірів сіянці досягають переважно  дворічному віці. 

Викопувати сіянці можна як восени, так і весною. 

Клен гостролистий, польовий і татарський. Комплекс робіт по 

вирощуванню цих кленів відрізняється лише тривалістю стратифікації насіння, 

нормою висіву. Насіння кленів висівають восени і навесні. На структурних , добре 

зволожених грунтах осінні посіви завжди кращі за весняні. Для весняного висіву 

насіння клена гостролистого стратифікують 90 днів, польового - 150, татарського 

– 180 днів. Снігування насіння кленів скорочує період появи сходів і підвищує 

енергію росту сіянців. 

Норма висіву насіння клена гостролистого дорівнює 10-12, польового – 8 і 

татарського – 5г на 1 м посівної борозенки, глибина його загортання – 3-5см. 

Стандартних розмірів сіянці кленів гостролистого і польового досягають у 1-2 

річному, а сіянці клена татарського, у дворічному віці. 

Липа дрібнолиста. Краще вирощувати сіянці на свіжих родючих грунтах 

або на угноєних парах. Для осінніх посівів використовують минулорічне насіння, 

після не менше ніж тримісячної стратифікації, а для весняних – після 

шестимісячної. 

Фізіологічне зріле насіння (злегка побурілі горішки) можна висівати рано 

восени, одразу ж після його збирання (кінець серпня – початок вересня). Норма 

висіву насіння  - 6-7 г., глибина його загортання – 2-3см. Мульчування посівів, 

зрощування та тривале притінення сходів обов’язкові при вирощуванні сіянців. 

Стандартних розмірів сіянці досягають  у дворічному віці. 

Робінія звичайна (акація біла). Сівбу  розсадниках проводять як восени 

сухим насінням, так і навесні, після намочування насіння в гарячій воді або за 

допомогою інших прийомів скарифікації. Найкращим є весняне сіяння  у пізні 



строки. Норма висіву 4-5г, глибина загортання насіння 2-3см. При вирощуванні 

сіянців застосовують звичайну агротехніку, прийняту для розсадників степової 

зони. Стандартних розмірів сіянці досягають в однорічному віці. 

 

 



 
 

 

 

 



 


