
336             Зернові культури. Том 5.  № 2. 2021. С.336–342             https://doi.org/10.31867/2523-4544/0193 

 

УДК 504:620.9                                                                                                  https://doi.org/10.31867/2523-4544/0193 
 

ВИРОЩУВАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  ВЕРБИ  В  УМОВАХ  ЗАХІДНОГО  ПОЛІССЯ 
 

Ю. С. Фурманець, М. Г. Фурманець 
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Рівненський район, Рівненська область, 35325, Україна 
 

Наведено результати досліджень впливу густоти насадження, удобрення і типу ґрунту на 

продуктивність енергетичної верби в умовах Західного Полісся. 

З'ясовано, що в середньому за п’ять років досліджень при вирощуванні енергетичної верби 

найбільшу урожайність сухої біомаси 102,9 т/га одержали на темно-сірому легкосуглинковому ґру-

нті за густоти садіння 20 тис. шт./га і внесення добрив в дозі N60 P200 K200. 

Найменша   урожайність   сухої  біомаси  була   при   густоті   садіння   енергетичної   верби 

10 тис. шт./га у варіанті без добрив – 49,1 та 26,9 т/га відповідно на темно-сірому легкосуглинко-

вому і дерново-підзолистому зв'язно-піщаному ґрунті. Внесення мінеральних добрив в дозі N60 P100 

K100  призводило до підвищення урожайності сухої маси на 13,5 та 7,5 т/га  залежно від типу ґрун-

ту. Підвищення дози фосфорних і калійних добрив до 200 кг д. р./га зумовлювало збільшення сухої 

маси до 23,6 та 13,0 т/га порівняно з варіантом без добрив. 

Аналогічний результат одержали на дерново-підзолистому зв'язно-піщаному ґрунті. Найменші 

показники урожайності були у варіанті без добрив як за густоти садіння 10 тис. шт./га – 26,9 т/га, 

так і  15 тис. шт./га – 30,2 т/га та 20 тис шт./га – 35,6 т/га сухої маси. Внесення мінеральних доб-

рив у дозі N60P100K100  зумовлювало підвищення виходу сухої маси  до 34,4; 38,5; 45,3 т/га відповідно. 

Збільшення дози фосфорних і калійних добрив до 200 кг. д. р./га на фоні N60  викликало збільшення 

урожаю енергетичної верби до 39,9 т/га (за густоти 10 тис. шт./га), 44,1 т/га (15 тис. шт./га) та 

52,3 т/га (20 тис шт./га) сухої маси. 

 Внесення N60P200K200 на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті за густоти садіння 20 тис. 

шт./га забезпечило найбільший вихід твердого біопалива з біомаси енергетичної верби в середньому 

за п’ять років 22,7 т/га і енергії 363 ГДж/га, тимчасом як на дерново-підзолистому зв'язно-піща-

ному ґрунті за таких же умов вирощування вихід твердого біопалива з верби на 11,1 т/га і  енергії 

178 ГДж/га був меншим. 

Ключові слова: енергетична верба, суха біомаса, тверде біопаливо, енергія, ґрунт.  
 

На сьогодні одним з напрямків вирі-

шення завдання енергонезалежності України 

є зменшення споживання викопних видів па-

лива та збільшення використання відновлю-

ваних джерел енергії, тобто біопалива. Біома-

су вважають одним із найбільш чистих видів 

палива в багатьох країнах світу та розгляда-

ють як перспективне джерело енергії. Поряд 

із економічною доцільністю використання 

біомаси зберігаються природні ресурси, кар-

динально вирішується проблема викидів па-

рникового газу СО2, зменшується забруд-

нення атмосфери викидами SO2, NO2 [1, 2].  

Біомаса є одним із найбільш перспек-

тивних відновлюваних джерел енергії, проте 

її використання в Україні обмежене, незва-

жаючи на позитивну тенденцію протягом ос-

танніх років. Побудова внутрішнього ринку 

твердих видів біопалива, створює потребу в 

якісній сировині для їх одержання [4, 10]. 

Передовий досвід європейських країн 

свідчить про активне запровадження виро-

щування енергетичної сировини на плантаці-

ях. Сьогодні за обсягами виробництва біома-

са як паливо посідає четверте місце у світі. 

За оцінками експертів до 2050 р. споживання 

енергії у світі зросте більш ніж у 2 рази. При 

цьому майже 40 % енергетичних потреб буде 

покриватись за рахунок відновлювальних 

джерел енергії, у тому числі близько 30 % за 

рахунок біоенергетики [5–7]. 

Серед перспективних культур для зе-

леної енергетики, як у світі, так і в Україні, 

на увагу заслуговує енергетична верба.  Ця 

культура  маловимоглива до ґрунтово-кліма-

тичних умов, при багаторічному беззмінно-
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му вирощуванні покращує структуру ґрунту, 

а опале листя та кореневі рештки  поліпшу-

ють його родючість [8, 9].  

Мета дослідження  –  визначити шляхи 

підвищення продуктивності енергетичної вер-

би (Salix sachalinensis) на малородючих ґрун-

тах Західного Полісся, встановити фактори 

впливу на продуктивність цієї культури. 

Методика проведення дослідження. 
Польові дослідження проводили впродовж 

2016–2020 рр. на полях Інституту сільського 

господарства Західного Полісся НААН. Дос-

ліди закладали на двох типах ґрунтів – тем-

но-сірому легкосуглинковому та дерново-

підзолистому зв'язно-піщаному, їхня агрохі-

мічна характеристика наведена в таблиці 1. 

Перед закладанням плантації енергети-

чної верби проводили обробку ґрунту гербі-

цидами суцільної дії на основі гліфосату (Ра-

ундап, 4–5 л/га), оранку і весною після дося-

гнення ґрунтом фізичної стиглості культива-

цію з боронуванням. 

Схема досліду: 

Фактор А – густота садіння, тис. шт./га: 

1) 10; 2) 15; 3) 20.  

Фактор В – удобрення: 1) без добрив; 

2) N60P100K100; 3) N60P200K200. 

В ході досліджень використовували
 

Таблиця 1. Агрохімічна характеристика ґрунтів 
 

Шар 
ґрунту, 

см 

Азот легко-
гідролзований, 
мг/100 г ґрунту 

Р2О5, 
мг/100 г 
ґрунту 

К2О, 
мг/100 г 
ґрунту 

рН 
(КСІ) 

Гідролітична 
кислотність, мг-
екв./100 г ґрунту 

Сума ввібраних 
основ, мг-екв./ 

100 г ґрунту 

Гу-
мус, 
% 

Темно-сірий легкосуглинковий ґрунт 
0–20 12,46 22,69 11,54 5,6 2,72 10,9 2,5 
0–40 11,20 17,40 6,67 5,6 2,72 11,4 2,4 

Дерново-підзолистий зв'язно-піщаний ґрунт 
0–20 6,86 18,13 11,92 5,1 1,92 1,9 1,0 
0–40 5,60 16,82 7,00 4,7 2,1 1,3 0,9 

 

такі мінеральні добрива: азотні – у вигляді 

аміачної селітри (34,4 % д. р.); калійні – хло-

ристий калій (60 % д. р.); фосфорні – супер-

фосфат гранульований (18,7 % д. р.). 

Облік урожаю проводили суцільним 

способом – зважували рослини з облікової 

площі кожної ділянки. Перерахунок на суху 

масу здійснювали шляхом висушування зе-

леної біомаси (0,5 кг) при температурі 105 °С 

до абсолютно сухого стану. Для визначення 

щільності стеблостою відбирали проби біо-

маси з 3-х ділянок кожного варіанту повто-

рення та підраховували кількість пагонів на 

одному погонному  метрі.  Статистичну  об-

робку одержаних результатів досліджень 

проводили методом дисперсійного аналізу за 

Б. О. Доспєховим із використанням комп’ю-

терних програм Microsoft Office Excel [3]. 

Результати дослідження свідчать, що 

в середньому за п’ять років досліджень 

(2016–2020 рр.) серед досліджуваних варіан-

тів на темно-сірому легкосуглинковому ґрун-

ті найвищі рослини енергетичної верби були 

за густоти садіння 20 тис. шт./га (табл. 2).  

Внесення мінеральних добрив у дозі 

N60P100K100 сприяло збільшенню висоти па-

гонів на 22 см відносно варіанту без добрив 

(контроль). Збільшення дози фосфорних і 

калійних добрив ще на 100 кг д. р. на фоні 

N60 забезпечило приріст пагонів на 60 см  по-

рівняно з контролем без добрив. За вирощу-

вання енергетичної верби з розрахунковою 

густотою 15 тис. шт./га одержали дещо  мен-

ші пагони, їх довжина  коливалась від 273 см 

у варіанті без добрив (контроль) до 331см – з 

внесенням мінеральних добрив. 

При зменшенні густоти садіння мало міс-

це потовщення пагонів. Так, найбільший діа-

метр пагона був за густоти садіння 10 тис. шт./ 

га з коливанням від 11,5 мм у варіанті без 

добрив до 14,4 мм – з внесенням мінераль-

них добрив у дозі N60P200K200.  

Аналогічна ситуація з даними показни-

ками спостерігалась і в досліді, який був за-

кладений на дерново-підзолистому зв'язно-

піщаному ґрунті. Тут також найвищими були 

рослини за густоти садіння 20 тис. шт./га (від 

202 до 222 см) відповідно. 

Внесення мінеральних добрив сприяло 

кращому росту енергетичної верби, внаслі-

док чого приріст пагонів у довжину проти 

варіанту без добрив становив 14 та 20 см. 

Тенденція до збільшення середнього діамет-

ру пагона була  обернено  пропорційною  до 

густоти садіння. Хоч на її величину вплива-

ли як густота,  так  і  удобрення,  проте   най- 
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Таблиця 2. Біометричні показники рослин енергетичної верби залежно від типу ґрунту,  

густоти садіння і доз мінеральних добрив (середнє за 2016–2020 рр.) 
 

№ 
п/п 

Варіант 
удобрення 

Густота 
садіння,  

тис. шт./га 

Кількість пагонів перед 
збиранням урожаю, 

шт./м погонний 

Середня 
висота 

 пагонів, см 

Середній 
діаметр 

пагонів, мм 

Темно-сірий легкосуглинковий 

1. 
Без добрив 
(контроль) 

10 42 261 11,5 
15 53 273 10,8 

20 77 283 10,7 

2. N60P100K100 
10 52 273 12,3 
15 70 295 11,3 
20 84 305 11,2 

3. N60P200K200 
10 65 301 14,4 
15 97 331 13,6 

20 107 343 12,9 
Дерново-підзолистий зв'язно-піщаний 

1. 
Без добрив 
(контроль) 

10 17 158 9,3 
15 28 186 8,1 
20 39 202 8,0 

2. N60P100K100 

10 21 198 9,4 

15 26 211 9,1 
20 45 216 8,8 

3. N60P200K200 
10 26 196 9,5 
15 35 212 9,0 
20 54 222 9,1 

 

більшими в діаметрі були пагони сформова-

ні за меншої густоти  садіння  та  у  варіантах 

з внесенням найбільшої дози мінеральних 

добрив.  

Як  уже  зазначалось,  біоенергетичні 

культури маловимогливі до умов вирощу-

вання. Проте, як бачимо з результатів дослі-

джень, урожайність сухої маси значно коли-

вається під впливом певних факторів.  

Так, за вирощування верби енергетич-

ної на двох типах ґрунтів, урожайність сухої 

маси в усіх варіантах досліду була значно 

вищою на темно-сірому легкосуглинковому 

ґрунті.  

Причому найбільшу урожайність енер-

гетичної верби за п’ять років досліджень 

102,9 т/га одержали на темно-сірому легко-

суглинковому   ґрунті  за  густоти   садіння 

20 тис. шт./га та внесення найбільшої дози 

мінеральних  добрив  N60P200K200  (табл. 3). У 

варіанті  без добрив  за такої  ж густоти   на-

садження  урожайність  верби  становила 

52,3 т/га. 

Посередній результат забезпечив варі-

ант досліду, де вносили мінеральні добрива в 

дозі N60P100K100 – 74,4 т/га. 

 Зі зменшенням густоти  насадження до 

15 тис. шт./га урожайність сухої маси верби 

дещо знизилась у всіх варіантах досліду. Най-

менші її  показники  були в контролі і стано-

вили 58,5 т/га. Однак внесення мінеральних 

добрив  в дозі N60P100K100  зумовило підви-

щення виходу сухої маси на 15,9 т/га віднос-

но варіанту без добрив. Із збільшенням дози 

фосфорних і калійних добрив ще на 100 кг/га 

діючої речовини приріст урожайності сухої 

біомаси  досяг 28,8 т/га відносно контролю. 

Найнижчу урожайність у всіх варіантах    

одержали за густоти садіння 10 тис. шт./га – 

від 49,1 т/га сухої маси у варіанті без добрив 

до 72,7 т/га  – у варіанті з  внесенням повного 

мінерального добрива (N60P200K200). Анало-

гічний результат одержали на дерново-під-

золистому зв'язно-піщаному ґрунті. Найниж-

чі показники урожайності були у варіанті без 

добрив, як за густоти садіння 10 тис. шт./га – 

26,9 т/га,  так  і  15 тис. шт./га –  30,2 т/га  та 

20 тис шт./га – 35,6 т/га сухої маси. Внесення 

мінеральних добрив  у дозі N60P100K100 зумо-

вило підвищення виходу сухої маси   до 34,4; 

38,5 та 45,3 т/га відповідно. Збільшення дози 

фосфорних і калійних добрив до 200 кг. д. р./га 

на фоні внесення N60 сприяло збільшенню 

урожаю енергетичної верби до 39,9 т/га (за 

густоти 10 тис. шт./га), 44,1 (15 тис. шт./га) 

та 52,3 т/га (20 тис шт./га) сухої маси. 
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Таблиця 3. Динаміка продуктивності енергетичної верби залежно від типу ґрунту,  

густоти садіння та доз мінеральних добрив, т/га сухої біомаси 
 

№ 

п/п 
Варіант 

удобрення 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. За 5 років 

Густота садіння, тис. шт. /га 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Темно-сірий легкосуглинковий 

1 Без добрив 

(контроль) 
7,8 8,8 9,1 8,5 10,7 12,6 11,6 13,9 18,2 12,1 14,3 19,1 9,1 10,8 13,4 49,1 58,5 71,5 

2 N60P100K100 10,6 11,8 12,7 11,1 12,7 14,8 14,0 17,6 21,4 14,8 18,1 23,2 12,1 14,2 16,9 62,6 74,4 89,0 

3 N60P200K200 12,2 13,4 14,3 12,8 13,9 16,7 15,6 19,0 23,7 16,3 20,9 25,8 15,8 20,1 22,4 72,7 87,3 102,9 

Дерново-підзолистий зв’язно-піщаний 

1 Без добрив 

(контроль) 
3,2 3,4 4,8 3,1 3,8 4,6 7,8 8,6 9,8 8,1 9,0 10,0 4,7 5,4 6,4 26,9 30,2 35,6 

2 N60P100K100 4,1 4,5 6,2 5,0 5,6 6,8 9,2 10,0 11,3 9,9 11,4 12,5 6,2 7,0 8,5 34,4 38,5 45,3 

3 N60P200K200 4,8 5,2 7,6 6,1 6,7 8,3 10,3 11,1 12,5 11,2 12,7 13,9 7,5 8,4 10,0 39,9 44,1 52,3 

НІР0,5 т/га А – 0,34;           В – 0,37;           С – 0,33;         АВС – 0,87 

 
        

Таблиця 4. Вихід енергії з біомаси енергетичної верби залежно від типу ґрунту, густоти садіння і доз мінеральних добрив 

 (середнє за 2016–2020 рр.) 
 

№ 

п/п 
Варіант 

Вихід сухої біомаси, т/га Вихід твердого біопалива, т/га  Вихід енергії, ГДж/га 

Густота садіння, тис. шт./га 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Темно-сірий легкосуглинковий 

1 
Без добрив 

(контроль) 
9,8 11,7 14,5 10,8 12,9 16,0 172 206 255 

2 N60P100K100 12,5 14,9 17,8 13,8 16,4 19,6 220 262 313 

3 N60P200K200 14,5 17,5 20,6 16,0 19,3 22,7 255 308 363 

Дерново-підзолистий зв’язно-піщаний 

1 
Без добрив 

(контроль) 
5,4 6,0 7,1 5,9 6,6 7,8 95 106 125 

2 N60P100K100 6,9 7,7 9,1 7,6 8,5 10,0 121 136 160 

3 N60P200K200 8,0 8,8 10,5 8,8 9,7 11,6 141 155 185 
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Таким чином, збільшення густоти са-

діння та внесення мінеральних добрив  приз-

водить до підвищення врожайності біомаси 

енергетичної верби, а отже, до збільшення 

виходу біопалива.  

Так, за вирощування енергетичної вер-

би на темно-сірому легкосуглинковому ґрун-

ті в середньому за п’ять років найбільший 

вихід твердого біопалива 22,7 т/га та енергії 

363 ГДж/га  одержали  за  густоти  садіння 

20 тис. шт./га та внесення мінеральних доб-

рив  у дозі N60P200K200. Найменші показники 

виходу твердого біопалива 16,0 т/га та енер-

гії 255 ГДж/га за такої ж густоти  були у ва-

ріанті без  внесення добрив (див. табл. 4).  

Вирощування енергетичної верби з гус-

тотою 15 тис. шт./га було менш ефективним.  

Однак, внесення підвищеної кількості 

добрив (N60P200K200) зумовило збільшення 

виходу біопалива та енергії відповідно до 

19,3 т/га та 308 ГДж/га порівняно з варіантом 

без добрив. Зменшення дози добрив 

(N60P100K100) спричинило зниження показни-

ків виходу біопалива до 16,4 т/га та енергії 

до 262 ГДж/га. Найнижчий вихід біопалива 

12,9 т/га та енергії  206 ГДж/га  за  густоти 

15 тис. шт./га одержали у варіанті без доб-

рив. Вирощування верби з густотою 10 тис. 

шт./га в середньому за п’ять років забезпечи-

ло найнижчі показники виходу біопалива та 

енергії по досліду, які коливались у межах 

від 10,8 до 16,0 т/га біопалива та від 172 до 

255 ГДж/га енергії. 

На дерново-підзолистому зв’язно-піща-

ному ґрунті урожайність сухої біомаси була 

нижчою, тому  показники виходу твердого 

біопалива та енергії з вирощеної біомаси 

енергетичної верби були нижчими, ніж на 

темно-сірому легкосуглинковому ґрунті. Най-

менший вихід біопалива 5,9 т/га та енергії 

95 ГДж/га був у варіанті без добрив (конт-

роль) за густоти  насадження 10 тис. шт./га.  

Застосування мінеральних добрив у дозі 

N60P100K100 зумовлювало збільшення виходу 

твердого біопалива до 7,6 т/га та енергії до 

121 ГДж/га. Внесення фосфорних і калійних 

добрив по 200 кг д. р./га  призводило до під-

вищення виходу твердого біопалива палива 

до 8,8 т/га та виходу енергії до 141 ГДж/га. 

Збільшення густоти садіння енергетич-

ної верби з 10 до 15 тис. шт./га  зумовлювало  

підвищення виходу твердого біопалива у ва-

ріанті без добрив  до 6,6 т/га, а виходу енер-

гії до 106 ГДж/га. Внесення мінеральних 

добрив у дозі N60P100K100 викликало підви-

щення  цих показників до 8,5 т/га  біопалива 

та до 136 ГДж/га енергії. Збільшення дози фос-

форних і калійних добрив на 100 кг д. р./га  за-

безпечило одержання максимальної кількості 

біопалива – 9,7 т/га та енергії – 155 ГДж/га. 

В середньому за п’ять років проведення 

досліджень найвищі показники виходу біо-

палива та енергії забезпечило  вирощування 

верби з густотою 20 тис. шт./га. У варіанті 

без добрив  одержали 7,8 т/га та 125 ГДж/га. 

Додаткове внесення мінеральних добрив у 

дозі N60P100K100 зумовлювало підвищення 

виходу біопалива до 10,0 т/га та енергії до 

160 ГДж/га.  За внесення мінеральних доб-

рив у дозі N60P200K200 одержали 11,6 т/га тве-

рдого біопалива з виходом 185 ГДж/га енер-

гії. 

Висновки 

1. Дослідженнями встановлено, що 

найбільшу урожайність сухої біомаси за 

п’ять років досліджень 102,9 т/га і енергії 

1646 ГДж/га одержали за вирощування енер-

гетичної верби на темно-сірому легкосугли-

нковому ґрунті з густотою садіння 20 тис. 

шт./га та системою удобрення N60P200K200. 

Урожайність енергетичної верби на дерново-

підзолистому зв'язно-піщаному ґрунті за ана-

логічних умов вирощування була нижчою на 

50,6 т/га і енергії 809 ГДж/га. 

2. Збільшення густоти садіння енерге-

тичної верби у варіанті без  добрив  з 10 до 

20 тис. шт./га на темно-сірому легкосуглин-

ковому і дерново-підзолистому зв'язно-пі-

щаному ґрунті, зумовлювало підвищення 

урожайності сухої біомаси верби енергетич-

ної на 22,4 і 8,7 т/га. 

3. Внесення мінеральних добрив  у дозі 

N60P100K100 на двох типах ґрунтів при густоті 

садіння 20 тис. шт./га забезпечило приріст 

урожаю сухої маси енергетичної верби від-

повідно на 19,7 і 21,4 %. Підвищення дози 

фосфорних  та  калійних  добрив до  200 кг. 

д. р./га  призводило до збільшення врожаю 

сухої маси на 13,5 і 13,4 %. 

4. Вирощування енергетичної верби з 

густотою 20 тис. шт./га на темно-сірому лег-

косуглинковому ґрунті на фоні внесення 

N60P200K200 забезпечило найбільший вихід 

твердого біопалива з біомаси  цієї культури –
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в середньому за п’ять років 22,7 т/га і енергії 

363 ГДж/га,  тимчасом  як на дерново-підзо-

листому зв'язно-піщаному ґрунті за таких же 

умов вирощування вихід твердого біопалива 

з верби на 11,1 т/га і енергії 178 ГДж/га був 

меншим. 
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Фурманец Ю. С., Фурманец М. Г. Выращивание энергетической  вербы в условиях Западного По-

лесья. Зерновые культуры. 2021. Т. 5. № 2. С. 336–342 
Институт сельского хозяйства Западного Полесья НААН, ул. Ровенская, 5, с. Шубков, Ровенский район,  

Ровенская область, 35325, Украина 
 

Приведены результаты исследований влияния густоты насаждения, удобрения и типа почвы 

на производительность энергетической вербы в условиях Западного Полесья. 

Установлено, что в среднем за пять лет исследований при выращивании энергетической вер-

бы наибольшую урожайность сухой биомассы – 102,9 т/га получили на темно-серой легкосуглини-

стой почве при густоте посадки 20 тыс. шт./га и внесении удобрений в дозе N60 P200 K200.  

Наименьшая урожайность сухой массы была при густоте  посадки  энергетической  вербы 

10 тыс. шт./га в варианте без удобрений – 49,1 и 26,9 т/га соответственно на темно-серой легкосу-
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глинистой и дерново-подзолистой связно-песчаной почве. Внесение минеральных удобрений в дозе N60 

P100 K100 обеспечило повышение урожайности сухой массы на 13,5 и 7,5 т/га соответственно типу 

почвы. Повышение дозы фосфорных и калийных удобрений до 200 кг д. в./га способствовало росту 

показателей сухой массы до 23,6 и 13,0 т/га по сравнению с вариантом без удобрений. 

Аналогичный результат получили на дерново-подзолистой связно-пещаной почве. Самою низ-

кой она была в варианте без удобрений, как по плотности посадки 10 тыс. шт./га – 26,9 т/га, так и 

по плотности 15 тыс. шт./га – 30,2  и 20 тыс. шт./га – 35,6 т/га сухой массы. Внесение минераль-

ных удобрений из расчета N60P100K100  повысило выход сухой массы при всех трех вариантах густо-

ты посадки – до 34,4; 38,5; 45,3 т/га сухой массы соответственно. Увеличение дозы фосфорных и 

калийных удобрений до 200 кг. д. в./га на фоне N60 способствовало увеличению урожая энергетиче-

ской вербы на уровне 39,9 т/га (при густоте 10 тыс. шт./га), 44,1 т/га (15 тыс. шт./га) и 52,3 т/га 

(20 тыс. шт./га) сухой массы.  

 Внесение удобрения в дозе N60P200K200 на темно-серой легкосуглинистой почве с густотой 

посадки 20 тыс. шт./га обеспечило наибольший  выход твердого биотоплива энергетической вербы –  

в среднем за пять лет 22,7 т/га и энергии 363 ГДж/га, тогда как на дерново-подзолистой связно-

песчаной почве при тех же условиях выращивания выход твердого биотоплива из вербы на 11,1 т/га 

и энергии на 178 ГДж/га был меньше.  

Ключевые слова: энергетическая верба, сухая биомасса, твердое биотопливо, энергия, почва. 
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The research results of influence of the planting density, fertilization and soil type on the productivi-

ty of the energy willow in the conditions of Western Polissia are presented. 

On average over five years of research in the cultivation of energy willow it was found that the high-

est yield of dry biomass 102.9 t/ha was obtained on dark gray light loamy soil with a planting density of 

20 thousand pcs/ha and fertilizer application at the rate of N60 P200 K200.  

The lowest yield of dry biomass was at planting density of energy willow of 10 thousand pcs/ha in 

the variant without fertilizers on dark gray light loamy soil and sod-podzolic cohesive sandy soil – 49.1 and 

26.9 t/ha, respectively. The mineral fertilizer application with rate of N60 P100 K100 ensured an increase in the 

yield of dry biomass by 13.5 and 7.5 t/ha depending on the type of soil. The increase of phosphorus and pot-

ash fertilizers rate to 200 kg a.i./ha contributed to an increase in dry mass up to 23.6 and 13.0 t/ha compared 

to the variant without fertilizers. 

A similar result was obtained on sod-podzolic cohesive-sandy soil. The lowest indicators were in the 

variant without fertilizers at the planting density of 10 thousand pcs/ha – 26.9 t/ha, 15 thousand pcs/ha – 

30.2 t/ha and 20 thousand рcs/ha – 35.6 t/ha dry biomass. The application of mineral fertilizers with rate of 

N60P100K100 for all planting densities increased the dry biomass yield to 34.4; 38.5; 45.3 t/ha, respectively. 

Increase of phosphorus and potash fertilizers rate up to 200 kg a.i./ha against the background of N60 contrib-

uted to an increase of energy willow yield up to 39.9 t/ha (with a planting density of 10 thousand pcs/ha), 

44.1 t/ha (15 thousand pcs/ha) and 52.3 t/ha (20 thousand pcs/ha) of dry biomass. 

On average for five years, the application of fertilizer with N60P200K200 rate on dark gray light loamy 

soil, and at planting density of 20 thousand pcs/ha provided the highest yield of solid biofuel from energy 

willow of 22.7 t/ha and energy of 363 GJ/ha, while on sod-podzolic cohesive-sandy soil under the same 

growing conditions the yield of solid biofuel from willow was less by 11.1 t/ha and energy of 178 GJ/ha. 

Keywords: energy willow, dry biomass, solid biofuels, energy, soil. 

  


