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тивності. Приналежність насаджень до того чи іншого класу визначається за 
віком і верхньою висотою, які тісно пов'язані з певним типом лісорослинних 
умов і густотою. У межах кожного класу можливі коливання густоти наса-
джень, тобто відхилення від наведеної в таблицях кількості стовбурів на 1 га. 
Таке коливання густоти цілком природне, враховуючи різну інтенсивність 
доглядових рубань. Відповідно, запас у цих випадках також зазнаватиме змін, 
відповідаючи цій густоті. 

Цілком очевидно, що запропонована динамічна шкала класів продук-
тивності і проведення на її основі з урахуванням лісової типології досліджен-
ня росту насаджень дуба червоного бореального та змодельовані на цій осно-
ві таблиці ходу росту не тільки дають більш повне уявлення про ріст наса-
дження цієї породи, але й наповнюють типологічну класифікацію конкрет-
ним кількісним змістом. Тому розробка подібних шкал для інших порід і, від-
повідно, моделювання на цій основі їх росту є доцільним і більш практичним 
при таксації насаджень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ 
ВИДІВ РОДУ TILIA L. 

Розглянуто чотири способи вегетативного розмноження видів роду Tilia: жив-
цювання зеленими живцями, живцювання здерев'янілими живцями, щеплення покра-
щеним копуліруванням та окуліруванням. Наведені результати дослідів. 

Research officer V.P. Masalsky – Stat Dendrological Park "Alexandria"of NAS Ukraine 
The peculiarities of vegetative propagation of Tilia L. species 

The article deals with the following four ways of vegetative reproduction of species 
of Tilia genus: green cuttings grafting, hardened cuttings grafting, improved copulation 
and budding. There have been given the results of experiments. 

Швидке розмноження рідких видів деревних рослин при недостатній 
кількості або відсутності насіння, розмноження форм, які не успадковуються, 
нових селекційних сортів декоративних, технічних, плодових та інших дерев 
і кущів до переходу їх у репродуктивний період може бути досягнуто вегета-
тивним шляхом. У літературних джерелах дуже рідко і мало трапляється ін-
формації з вегетативного розмноження видів роду Tilia L. У 1961 р. Р.Х. Ту-
рецька проводила досліди з зеленого живцювання з використанням індоліл-
масляної кислоти (ІМК), гетероауксину, НУК та відповідного контролю (во-
да). Кращий результат спостерігався при використанні гетероауксину [1]. У 
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1974 у Фрейбурзі (Німеччина) році було проведено дослід з вегетативного 
розмноження липи. Там росте унікальна липа, яку посадили у 1470 р. Для 
розмноження цієї липи, вбачалося 3 шляхи, – насінням, частинами кореневої 
системи і живцями. Розмноження насінням задача не проста: насіння визрі-
ває, але його спадкові властивості не рівноцінні батьківським. У березні зі 
старого дерева відрізали 3 крупних гілки, які потім розділили на відрізки дов-
жиною від 5 до 20 см і залучили їх у розчин гетероауксину. Після 1-4 днів 
відрізки були висаджені у піщаний ґрунт. Через місяць на гілках з'явились 
корінці [2]. 

Ми провели досліди з вегетативного розмноження видів роду липа: 
живцювання здерев'янілими живцями, живцювання зеленими живцями, оку-
лірування та щеплення покращеною копуліруванням. Живцювання проводи-
ли в чотирикратному повторюванні з використанням: корневіну (ІМК), "Чар-
кору", гетероауксину та контроль (вода). У березні провели заготівлю зде-
рев'янілих живців у НБС ім. М.М. Гришка 8 видів роду Tilia: T. amurensis 
Rupr., T. caucasica Rupr., T. dasystyla Stev., T. mongolica Maxim., T. monticola 
Sarg., T. neglecta Spach., T. oliveri Szysz., T. petiolaris DC. по 20 живців кожно-
го виду. Живці замочили у відповідних розчинах на добу, на другий день зак-
лали в неопалювальній теплиці досліди. Як субстрат використовували круп-
нозернистий річковий пісок, який мав шар 5-6 см. Під піском був шар чорно-
зему 5 см. У другій декаді квітня відбулося 100 %-ве набухання бруньок і 
розпускання листя, але вже на початку травня почалося всихання живців, яке 
склало близько 10 %. Далі інтенсивність всихання збільшилась і до кінця 
травня складала 65 %, при цьому ми продовжували догляд і вибраковку. Уко-
рінення відбулося лише у вересні. Таким чином, інформація, подана в [2] 
джерелі, не знайшла підтвердження в наших умовах. Результати укорінення 
представлені у табл. 1. 
Табл. 1. Результати живцювання видів роду Tilia здерев'янілими живцями (у %) 

Вид "Корневін" "Чаркор" Гетероауксин Контроль 
T. amurensis 15 5 20 15 
T. caucasica 10 10 25 15 
T. dasystyla 10 0 25 10 
T. mongolica 15 5 20 20 
T. monticola 15 5 15 15 
T. neglecta 15 10 10 10 
T. oliveri 10 5 15 10 
T. petiolaris 20 0 20 15 

Також ми провели досліди з зеленого живцювання видів роду Tilia. 
15 липня 2006 р. провели заготовку зелених живців у НБС ім. М.М. Гришка. 
Було заготовлено 8 видів роду Tilia: T. amurensis Rupr., T. caucasica Rupr., T. 
dasystyla Stev., T. mongolica Maxim., T. monticola Sarg., T. neglecta Spach., T. 
oliveri Szysz., T. petiolaris DC. по 20 живців кожного виду. Живці замочили у 
відповідних розчинах на добу, на другий день заклали досліди в неопалю-
вальній теплиці. Після посадки більшість живців, протягом 2-3 тижнів, ски-
нули листя, але бруньки залишилися живими. Приблизно через 40 днів після 
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посадки тільки почалося укорінення, яке скінчилось до кінця жовтня. Резуль-
тати укорінення представлені у табл. 2. 

Табл. 2. Результати живцювання видів роду Tilia зеленими живцями 
Вид "Корневін" "Чаркор" Гетероауксин Контроль 

T. amurensis 20 10 30 20 
T. caucasica 25 5 30 20 
T. dasystyla 15 0 30 15 
T. mongolica 20 0 35 15 
T. monticola 20 15 30 15 
T. neglecta 20 10 35 20 
T. oliveri 15 5 25 15 

T. petiolaris 25 0 35 20 

На підготовку стандартної підщепи зі зібраного насіння необхідно ви-
тратити 3-5 років. Тому ми використали самосійні липки віком 2-4 роки. Для 
цього восени 2005 р. було проведено пошукову роботу у дендропарку "Олек-
сандрія". Виявлено рясний самосів липи серцелистої віком 1-3 роки у кв. № 
39. 100 сіянців віком 2-4 роки, висотою 10-30 см, діаметром 0.5-1.5 см було 
викопано з-під пологу лісу і пересаджено на дослідну ділянку. 

13 березня 2006 р. заготовили здерев'янілих живців у НБС ім. М.М. Гри-
шка. Заготовлено 5 видів роду Tilia: T. amurensis, T. dasystyla, T. mongolica, T. 
oliveri, T. petiolaris. 20 березня 2006 р. розпочали щеплення. Щеплення про-
водили в ранішній час до 11 годин. Використовували покращену копуліру-
вання. Щеплено 50 рослин – 10 кожного виду. Через місяць, з початком веге-
тації видів роду Tilia, бруньки на щепах понабухали, а через 2-3 дні листочки 
відособилися. У кінці травня ми видалили пагони, які виросли з бруньок під-
щепи. Місця зрізу замастили садовим варом. У червні розмотали плівку, 
якою замотували місце щепи, переконалися в тому, що відбулося зростання і 
утворення калюсу. За результатами досліду відбулося зростання у 80 % щеп. 

Того ж року провели щеплення окуліруванням. 20–го серпня рясно 
полили підщепу липи та підгорнули її на висоту 7-10 см. Через 2 тижні роз-
горнули землю до рівня прикореневої шийки. Окулірувальним ножем переві-
рили чи достатньо вільно відстає кора. Наступного дня розпочали окуліру-
вання. Було заокульовано 5 видів роду Tilia: T. amurensis, T. dasystyla, T. mon-
golica, T. oliveri, T. petiolaris по 10 штук кожного виду. Через 2 тижні переві-
рили щепи легким торканням до черешків, які залишилися від листків. Че-
решки відпали, – це є ознакою того, що первинне зростання відбулося. 
22 жовтня укрили щепи листям на висоту 15-20 см, а зверху прикидали зем-
лею, щоб вітром не рознесло листя. На початку квітня 2007 р. щепи розгорну-
ли і провели обстеження. Бруньки були живі. З 13 квітня розпочався період 
вегетації; щеплені бруньки почали набухати з 2-4 денним запізненням щодо 
бруньок, що росли на підщепі. 

Таким чином, на підставі проведених дослідів, можемо зробити вис-
новок, що оптимальний спосіб розмноження видів роду Tilia – це щеплення 
окуліруванням та покращеною копуліруванням. Ці способи дають найвищій 
результат приживлюванності. Але липа має здатність давати рясну прикоре-
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неву порость. Тому щеплені липи будуть давати порость тієї породи, яка ви-
користовувалась як підщепа і як наслідок порость може забити щепу. При не-
обхідності отримати кореневласні рослини можливо проводити зелене жив-
цювання з використанням гетероауксину. При такому способі відсоток при-
живлюваності буде 30-35 %. 
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