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Наведено результати інтенсивності формування репродуктивних 
органів на клоновій плантації дуба звичайного в умовах Віннич-
чини. Досліджено особливості цвітіння, утворення зав’язей та пло-
доношення. Проаналізовано тенденції щодо зміни інтенсивності 
формування генеративних органів у розрізі фенологічних форм. 

Ключові слова: клон, плантація, цвітіння, плодоношення, фенофо-
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Лісова генетика та селекція залишається одним із найважливіших 

інструментів щодо підвищення продуктивності лісових насаджень. 

Широке запровадження генетико-селекційного підходу до вирощуван-

ня деревостанів є одним із ключових завдань сучасного лісогосподар-

ського виробництва [1, 3, 4]. Важливість цього підтверджується запро-

вадженням відповідних державних Програм. Однією із основних на 

сьогоднішній час є державна програма "Розвитку лісонасіннєвої спра-

ви", яка успішно запроваджується у Вінницькій області. 
У 2013 році науковими співробітниками ДП “Вінницька ЛНДС” 

були проведені наукові роботи щодо обліків цвітіння, формування за-

в'язей та плодоношення на ділянці клонової насіннєвої плантації 
(КНП) селекційного комплексу  ДП “Вінницька ЛНДС”. Визначення 

фенологічних форм клонів дуба на КНП проводилося за балом фено-

логічного стану. Обстеження проводили у період з початку формуван-

ня зеленого конусу бруньок (1 бал) до кінцевого формування листко-

вих пластин (5 балів) [6]. Визначення інтенсивності формування гене-
ративних органів проводили за допомогою бальної шкали (1-5 балів) 

згідно методики [2]. Нижче наводяться дані щодо цвітіння, формуван-

ня репродуктивних органів у розрізі фенологічних форм (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Середній та максимальний бал жіночого та чоловічого цвітіння,  

формування зав’язей та плодів дуба звичайного на КНП № 5 у розрізі 
фенологічних форм (2013 рік)   

Оцінка, бал 

цвітіння 

жіноче / чоловіче 
зав’язі  плодоношення Форма 

Ā max Ā max Ā max 

Р 2,5 4,0 2,1 3,0 1,1 2,0 

РПр 2,3 3,0 2,0 3,5 1,1 3,0 

Пр 2,9 5,0 2,3 5,0 1,2 4,0 

ППр 3,0 5,0 2,2 4,0 1,3 3,5 

П 2,9 5,0 2,2 4,5 1,2 3,5 

Середнє 2,8 - 2,2 - 1,2 - 

Примітка: Р – рання, РПр – рання проміжна, Пр – проміжна, ППр – пі-
зня проміжна, П – пізня. 

 

За наведеними даними середній бал цвітіння становив 2,8. Найви-

щим середнім балом інтенсивності чоловічого та жіночого цвітіння ві-
дрізнялися  пізні проміжні форми  (середній бал – 3,0), а також промі-
жні та пізні форми (середній бал – 2,9). Ці ж форми характеризувалися 

максимальним наявним балом плодоношення – 5,0. Ранні проміжні та 
ранні форми характеризувалися значно нижчим середнім балом цві-
тіння, який становив 2,3 та 2,5 балів відповідно. Максимальний бал 

цвітіння окремих дерев не перевищував 4,0 та 3,0 бали.  

Усі форми відмічалися схожими тенденціями щодо зниження інте-
нсивності формування зав’язей. Причому, вища інтенсивність знижен-

ня балу формування зав’язей була характерною саме для клонів про-

міжної, пізньої проміжної та пізньої феноформ. У результаті цього, ін-

тенсивність формування зав’язей для усіх феноформ практично вирів-

нялася та складала 2,0-2,3 бали. Незважаючи на це, окремі дерева від-

мічених феноформ мали досить високий рівень утворення зав’язей, 

який знаходився на рівні 4-5 балів.  

У порівнянні із формуванням зав’язей, рівень плодоношення у се-
редньому знизився на бал та для усіх феноформ складав 1,1-1,3 бали. 

Незначне перевищення інтенсивності плодоношення (0,1-0,2 бали) за-

лишилося за пізніми, пізніми проміжними та пізніми формами, проте 

ця відмінність була не значною. 

Розподіл кількості клонів за інтенсивністю цвітіння (жіно-

че/чоловіче) представлений у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Розподіл кількості клонів (шт.) за інтенсивністю цвітіння  

(жіноче/чоловіче) дуба звичайного на КНП № 3 у розрізі фенологічних 

форм (2013 рік)   

Бал інтенсивності  цвітіння (кількість, шт) 
Феноформа 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Всього 

Р 0 0 1 2 3 2 5 1 1 0 0 15 

РПр 0 0 4 2 4 3 12 0 0 0 0 25 

Пр 0 0 6 6 9 8 19 9 8 1 5 71 

ППр 0 0 6 2 7 5 15 2 10  6 53 

П 1 0 7 1 10 4 6 2 9 2 7 49 

Всього 1 0 24 13 33 22 57 14 28 3 18 213 

 

За даними таблиці, із загальної кількості клонів повна відсутність 

цвітіння була відмічена лише у одного дерева. У порівнянні із мину-

лими роками це найкращий показник. Зокрема, повною відсутністю 

цвітіння у минулому році характеризувалося 15 дерев. Тобто, у  

2013 році усі дерева характеризувалися певним рівнем цвітіння. Слід 

зазначити, що найбільша кількість дерев – 57 шт. мала середній бал 

цвітіння – 3. Значна кількість дерев – 33 мала середній бал цвітіння –  

2 бали. Низька інтенсивність цвітіння (1 бал)  була у 24 дерев. Висока 

інтенсивність цвітіння (понад 4 бали) була відмічена у 49 дерев. Най-

більша кількість дерев із високим балом цвітіння була проміжної, піз-
ньої проміжної та пізньої феноформ. Дерева ранньої та ранньої промі-
жної феноформ не відрізнялися високою інтенсивністю цвітіння на що 

вказує відсутність дерев із високим балом цвітіння. Кількість дерев із 
низьким балом цвітіння була найбільшою у дерев проміжної, пізньої 
проміжної та проміжної феноформ що зумовлено більшою загальною 

кількістю дерев даних фенологічних груп. 

Відсоткові значення розподілу дерев за балами інтенсивності цві-
тіння наведені у таблиці 3. 

За відсотковим розподілом клонів у розрізі феноформ та інтенсив-

ності цвітіння, найбільша їх частка – 27% припадає на дерева із рівнем 

цвітіння 3 бали.  Найменша частка – дерев із балом цвітіння 0-0,5 та 

становила лише 0,5%. Частка дерев із балом цвітіння 1,5-2,5 бали 

складала 32%. Високий рівень цвітіння (4-5 балів) відмічений у дерев, 

частка яких становила 22,9%. 

Розподіл частки клонів за інтенсивністю формування зав’язей дуба 

звичайного наведені у таблиці 4. 
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Таблиця 3 

Розподіл частки клонів (%) за інтенсивністю цвітіння  

(чоловіче/жіноче) дуба звичайного на КНП № 5 у розрізі  
фенологічних форм (2013 рік)   

Бал інтенсивності формування жіночих квітів 

(%) 
Феноформа

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Всього 

Р 0,0 0,0 0,5 0,9 1,4 0,9 2,3 0,5 0,5 0 0,0 7,0 

РПр 0,0 0,0 1,9 0,9 1,9 1,4 5,6 0 0 0 0 11,6 

Пр 0,0 0,0 2,8 2,8 4,2 3,7 8,8 4,2 3,7 0,5 2,3 33,0 

ППр 0,0 0,0 2,8 0,9 3,3 2,3 7,0 0,9 4,7 0 2,8 24,7 

П 0,5 0,0 3,3 0,5 5,1 1,9 3,3 0,9 4,2 0,9 3,3 23,7 

Всього 0,5 0,0 11,2 6,0 15,8 10,2 27,0 6,5 13,1 1,4 8,4 100,0 

 

Таблиця 4 

Розподіл частки клонів (%) за інтенсивністю формування зав’язей дуба 

звичайного на КНП № 5 у розрізі фенологічних форм (2013 рік)   

Бал інтенсивності формування зав’язей   

(частка, %) Феноформа 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Всього 

  

Р 0,0 0,0 0,9 0,5 1,9 3,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

РПр 0,9 0,5 0,9 1,4 1,9 4,7 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 11,6 

Пр 0,5 0,5 4,2 3,7 5,1 10,7 5,6 0,9 0,9 0,0 0,9 33,0 

ППр 0,0 1,4 1,9 3,7 4,7 6,5 3,3 2,3 0,9 0,0 0,0 24,7 

П 0,5 0,5 3,7 3,7 3,3 5,1 2,3 1,9 1,9 0,9 0,0 23,7 

Всього 0,5 2,8 11,6 13,0 16,7 30,2 12,6 5,6 3,7 0,9 0,9 100,0 

 

За даними таблиці частка дерев із відсутнім та вкрай низьким рів-

нем формування зав’язей зросла до 3,3% (у порівнянні із цвітінням – 

0,5%). Знизилася також частка дерев із високим балом формування 

зав’язей – 5,5% (за показником цвітіння – 22,9%). Усі ці дерева пере-
йшли у групи із середнім та низьким рівнем формування генеративних 

органів (1,5-2,5 бали), частка яких зросла до 59,9%. Якщо за інтенсив-

ністю цвітіння найбільша частка дерев була із балом 3,0 то при форму-

ванні зав’язей – найбільша частка дерев належала до групи із середнім 

балом 2,5. 

У розрізі фенологічних форм найбільш інтенсивне зростання част-
ки дерев із низьким рівнем формування генеративних органів було ха-
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рактерним для дерев ранньої проміжної, проміжної, пізньої проміжної 
та пізньої феноформ. Зокрема, значним зростанням відсотка дерев із 
рівнем формування зав’язей 0-0,5 бала було у дерев ранньої проміжної 
та пізньої проміжної форми – по 1,4%. Відмічалися тенденції до знач-

ного зниження частки дерев із високим балом формування генератив-

них органів. Зокрема, найбільш інтенсивно це спостерігалося у дерев 

пізньої проміжної форми.  

Дані щодо інтенсивності формування зав’язей наведені  у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Розподіл кількості клонів (шт) за інтенсивністю формування зав’язей 

дуба звичайного на КНП № 3 у розрізі фенологічних форм (2013 рік) 

Бал інтенсивності формування зав’язей  

(кількість, шт) 
Феноформа 

 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Всього 

 

Р 0 0 2 1 4 7 1 0 0 0 0 15 

РПр 2 1 2 3 4 10 2 1 0 0 0 25 

Пр 1 1 9 8 11 23 12 2 2 0 2 71 

ППр 0 3 4 8 10 14 7 5 2 0 0 53 

П 1 1 8 7 7 10 5 4 4 2 0 49 

Всього 4 6 23 26 32 57 26 12 8 2 2 213 

 

За даними таблиці кількість дерев із відсутністю зав’язей та незна-

чним їх формуванням (бали 0-0,5) збільшилася до 10. Кількість дерев 

із високим балом знизилася. Якщо дерев із балом цвітіння – понад 4 

було 49 то кількість таких дерев із зав’язями зменшилася до 12. Біль-

шість дерев за рівнем формування зав’язей належали до групи із сере-
днім балом 2,5 (57 шт.). Значна кількість дерев – залишалася із серед-

нім балом 2,0 та 1,5. Дерева, які характеризувалися високим балом цві-
тіння, перейшли у групи дерев на 0,5-1,0 бали нижчі за рівнем форму-

вання зав’язей.  

Найбільш інтенсивним такий перехід власне спостерігався для де-
рев проміжної, пізньої проміжної, та пізньої феноформ. Для цих фено-

логічних форм було характерним значне зниження інтенсивності фор-

мування зав’язей у дерев, які відмічалися високим рівнем цвітіння.  

Дані щодо розподілу клонів за інтенсивністю плодоношення наве-
дені у таблиці 6. 

За даними таблиці повною відсутністю плодоношення характери-

зувалося 26 дерев. Кількість клонів із рівнем плодоношення (1-2 бали) 

зросла до 106 шт. Це відбулося за рахунок зменшення кількості клонів 
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із високим та середнім рівнем плодоношення. Зокрема, були відсутні 
дерева із балом плодоношення понад 4,0. 

Таблиця 6 

Розподіл кількості клонів (шт) за інтенсивністю плодоношення дуба 

звичайного на КНП № 3 у розрізі фенологічних форм (2013 рік) 

Бал інтенсивності плодоношення  

(кількість, шт) Феноформа 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Всього 

Р 1 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 15 

РПр 4 5 8 2 4 1 1 0 0 0 0 25 

Пр 8 17 16 15 7 5 2 0 1 0 0 71 

ППр 5 10 10 10 10 7 0 1 0 0 0 53 

П 9 7 12 7 5 6 2 1 0 0 0 49 

Всього 26 6 46 34 26 19 5 2 1 0 0 213 

 

Кількість дерев із інтенсивністю формування генеративних органів 

3,0-4,0 знизилася до 8 шт ( у порівнянні, цвітіння із таким балом було 

відмічене у 100 дерев, формування зав’язей – у 46 дерев). Якщо найбі-
льша кількість дерев була із балом цвітіння 3,0, утворення зав’язей – 

2,5 то рівня плодоношення – 1,0 (46 дерев). У зв’язку із такими тенде-
нціями слід відмітити значну втрату урожайності на етапі зав’язі –  

плодоношення. У розрізі фенологічних форм це найбільш було харак-

терним для проміжної, пізньої проміжної та пізньої феноформ. 

Відсотковий розподіл інтенсивності плодоношення наведений у 

таблиці 7.  

Таблиця 7 

Розподіл частки клонів (%) за інтенсивністю плодоношення дуба  

звичайного на КНП № 5 у розрізі фенологічних форм (2013 рік) 

Бал інтенсивності плодоношення (частка, %) 
Феноформа 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Всього  

Р 0,5 1,4 2,3 0,9 1,4 - 0,5 - - - - 7,0 

РПр 1,4 0,9 5,2 - 3,8 - 0,5 - - - - 11,8 

Пр 3,3 5,6 11,3 1,4 8,5 1,4 2,3 - - - - 33,8 

ППр 6,1 4,2 5,2 0,9 6,6 0,5 1,4 - - - - 24,9 

П 7,5 5,6 9,4 - - - - - - - - 22,5 

Всього 18,817,7 33,4 3,2 20,3 1,9 4,7 - - - - 100,0 

За даними таблиці частка клонів із відсутнім та вкрай низьким рів-

нем плодоношення залишилася найвищою – 36,5% для дерев із балом 

0,0-0,5 та 36,6% для дерев із балом 1,0. Частка дерев із високим рівнем 
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плодоношення (понад 4,0 бали) була повністю відсутньою. Частка де-
рев із рівнем плодоношення 2,0 бали становила близько 20%.  

Висновки. У поточному році відмічено низький рівень інтенсивно-

сті формування генеративних органів. Найвищим середнім балом цві-
тіння – 2,9-3,0 характеризувалися проміжні, пізні проміжні, проміжні 
та пізні форми. У порівнянні із ранніми та ранніми проміжними кло-

нами, інтенсивність їх цвітіння була вищою на 0,5 бала.  
Найбільш значним зниженням формування генеративних органів на 

стадії утворення зав’язей та  плодоношення відрізнялися клони промі-
жної, пізньої проміжної та пізньої феноформ.  За рівнем плодоношення 

ці фенологічні форми наблизилися до рівня ранньої та ранньої промі-
жної форми, у яких залишився найнижчий рівень плодоношення –  

1,1 бала. 
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FORMATION EVALUATION OF REPRODUCTIVE ORGANS 

PHENOLOGICAL OAK FORMS IN CONDITIONS OF VINNYTSA 

REGION 

 

The results of the intensity of the formation of reproductive organs in 
seed orchard of oak in the Vinnуtsa region are presented. The features 
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of flowering and fructification was carried out. Intensification of 

forming estimated by 5 point scale. Phenological forms was investigated 

concern to terms of development stages. The development stages 
estimated as a 5 level scale from the terms of forming of tree bud and 

forming of leafs. The tendencies of change intensity of forming 

generative organs for phenological phase was a carried. For the 

phenological phase more intensive increase of early, intermediate, late 

intermediate was determined. Intensive less of fructification level for 

late form was defined. 

Keywords: clone, plantation, flowering, fructification, phenoforms, 

condition. 
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ДУБА ОБЫЧНОГО В УСЛОВИЯХ 

ВИННИЧИНЫ 

 

Приведены результаты интенсивности формирования репродук-

тивных органов на клоновой плантации дуба обыкновенного в 

условиях Винницкой области. Исследованы особенности цветения, 
образования завязей и плодоношения. Интенсивность формирова-
ния последних определена с помощью 5-бальной шкалы. Феноло-
гические формы установлены в соответствии со сроками наступ-

ления фаз развития. Фазы развития определяли по шкале  
5-бальной шкале развития от начала формирования конуса почек 

к образованию листовых пластин. Проанализированы тенденции 

изменения интенсивности формирования генеративных органов в 

разрезе фенологических форм. В разрезе фенологических форм на-
иболее интенсивный рост доли деревьев с низким уровнем плодо-
ношения обнаружено в ранней промежуточной, промежуточной, 

поздней промежуточной и поздней феноформ. Наиболее интенсив-

но снижение уровня плодоношения отмечено в поздней фенофор-

мы. 
Ключевые слова: клон, плантация, цветения, плодоношения, фено-
формы, состояние. 
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