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ВСТУП 

У сучасних умовах лісове господарство ведуть шляхом комплексного 

використання багатства лісу. Поряд з одержанням деревини лісові насадження 

набувають все більшого значення як джерело недеревної рослинної сировини 

для задоволення потреб населення, промисловості в лікарській і технічній 

сировині, дикорослих плодах. Крім того, лісові підприємства вирощують 

сільськогосподарські рослини та гриби, займаються садівництвом та 

бджільництвом. Побічне користування лісом стає невід'ємною частиною 

ведення лісового господарства. 

Доцільність впровадження даної дисципліни в навчальний процес 

пов'язана з необхідністю підготовки майбутніх спеціалістів з питань науково-

обґрунтованої системи раціонального використання природних ресурсів 

дикорослих лікарських рослин і практичного здійснення заготівель лікарської 

рослинної сировини на основі їх районування, відповідних календарних 

термінів експлуатації заростей лікарських рослин, організації їх охорони та 

відтворення. 

На лекціях розглядаються загальні питання ресурсознавства в цілому. 

Практичні заняття розраховані на виконання робіт по визначенню урожайності, 

експлуатаційних запасів в польових та камеральних умовах. Самостійна робота 

направлена на поглиблення знань про запаси лікарських рослин ботаніко-

географічних та лісогосподарських зон України шляхом вивчення додаткової 

наукової літератури. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1. Дисципліна вивчається на серединному етапі підготовки бакалаврів для 

лісового господарства. З лісом пов'язано виробництво не лише деревини, але й 

багато цінної недеревної продукції. Одним із напрямків господарської 

діяльності підприємств лісового господарства є заготівля і переробка ягід, 

грибів, лікарських рослин, бджільництво, підсобне господарство. 
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Мета навчальної дисципліни “Недеревні ресурсиˮ визначається змістом 

тих системних знань і умінь, якими повинен оволодіти фахівець лісового 

господарства або вчений-лісівник. Вивчення дисципліни формує необхідну 

базу теоретичних знань, вмінь та навичок для використання недеревної 

продукції лісу, забезпечує освоєння шляхів і способів покращання 

використання земель лісового фонду. 

2. Основними завданнями дисципліни “Недеревні ресурсиˮ є надання 

студентам необхідних теоретичних і практичних знань щодо раціонального 

використання і відновлення недеревних ресурсів лісу, здійснення побічних 

користувань, а саме знання технологій: сінокосіння та заготівлі кормів; збору та 

переробки дикорослих плодів, ягід, грибів; створення садів; збору лікарських 

рослин та їх вирощування; підсочки берези; заготівлі і використання деревної 

зелені; використання інших корисних продуктів лісу.  

Велика увага приділяється лісовому бджільництву та вивченню 

нормативних документів, що регламентують використання недеревних ресурсів 

і здійснення побічних користувань у лісах України. 

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

- види недеревної продукції лісу та їх значення для задоволення потреб 

населення і виробництва; 

- основні види лікарських, технічних, харчових і кормових рослин 

рослинної сировини, способи її заготівлі; 

- класифікацію кормових угідь в лісовому фонді, їх використання, 

шляхи підвищення продуктивності та якості; 

- методи обліку та визначення якості сіна; 

- основні види їстівних та отруйних грибів, їх харчові та лікувальні 

властивості;  

- методи заготівлі та штучного розведення; 

- способи переробки дикорослих плодів, лікарських рослин, грибів; 
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- способи визначення розповсюдження та запасів лікарських і 

технічних рослин та грибів; 

- техніку і технологію добування соків листяних порід; 

- кормову базу та продукцію бджільництва; 

уміти:  

- визначати біологічний та експлуатаційний запаси дикорослих рослин, 

плодів та грибів; 

- організовувати заготівлю, зберігання та переробку не деревної 

продукції лісу; 

- здійснювати заготівлю сіна та визначення його якості; 

- здійснювати заходи з покрашення кормової бази бджільництва; 

- організувати вирощування сільськогосподарських плодових рослин. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Види та значення недеревної продукції лісу 

Основні визначення та види недеревної продукції лісу. Історична довідка 

про вивчення недеревних ресурсів. Значення недеревної продукції лісу в 

господарстві України. 

Тема 2. Лікарські, харчові та технічні рослини 

Основні дикорослі види лікарських, харчових та технічних рослин, їх 

характеристика та значення. Біологічно активні групи сполук лікарських 

рослин. Хімічний склад рослинної сировини та її застосування. Класифікація 

рослинної сировини. Правила, техніка та строки збору рослинної сировини. 

Первинна переробка сировини, її сушіння та зберігання. Визначення 

розповсюдження та запасів лікарських і технічних рослин. Раціональне 

використання та охорона дикорослих рослин. 

Тема 3. Дикорослі плодові рослини 

Значення для людини та роль дикорослих ягідників в лісових 

біогеоценозах. Основні дикорослі види зерняткових, кісточкових, ягідних і 

горіхоплідних порід. Харчова цінність та лікувальні властивості плодів 

дикорослих деревних рослин. Визначення урожайності та проективного 

покриття найважливіших лісових і болотних ягідних рослин. Прогнозування 

врожаю плодів дикорослих деревних рослин. Технологія заготівлі, зберігання 

та переробки плодів. Заходи з розширення промислових заготівель плодів. 

Вплив антропогенних факторів на ягідники, їх збереження і підвищення 

продуктивності. Створення плантацій лісових плодово-ягідних рослин. Вимоги 

до упакування, маркування, транспортування і зберігання сировини. Здійснення 

контролю якості рослинної сировини. 

Тема 4. Заготівля та переробка технічної зелені 

Сировинні ресурси деревної зелені. Хімічний склад деревної зелені. Вихід 

технічної зелені при головних рубках і рубках догляду за лісом. Заготівля 

деревної зелені, її використання для виготовлення вітамінного борошна, 

хлорофіло-каротинової пасти, хвойно-соляних екстрактів, пасти бальзамічної 

тощо. Використання кормів із зеленої фітомаси. 
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Тема 5. Гриби 

Харчове значення та лікувальні властивості грибів. Характеристика 

їстівних та отруйних грибів. Фактори, що впливають на плодоношення грибів. 

Способи обліку врожаю та виявлення ресурсів їстівних грибів. Збір грибів. 

Промислова заготівля та первинна переробка грибів. Раціональна експлуатація 

та заходи з підвищення врожайності грибів. Штучне розведення грибів. 

Тема 6. Кормові ресурси лісу 

Загальна характеристика лісових кормових угідь. Природні кормові угіддя 

та їх класифікація. Основні кормові рослини сінокосів і пасовищ. Шкідливі та 

отруйні рослини. Види та вибір лісових сінокосів. Лісові сінокоси та основи 

технології заготівлі сіна. Облік і визначення якості сіна. Шляхи поліпшення 

кормових угідь лісу. Види та вибір пасовищ. Пасовищна норма. Вплив 

випасання худоби на лісові екосистеми. Деревний корм: гілки, листя, хвоя, 

плоди, кора тощо. 

Тема 7. Добування і переробка березового соку 

Коротка історія розвитку добування соку. Фізико-хімічні властивості соків 

та їх використання. Техніка і технологія добування березового соку. Вплив 

екологічних факторів на соковиділення та сокопродуктивність. Підготовчі, 

виробничі та заключні роботи при добуванні соку. Добування соку із пеньків. 

Використання березового соку. Способи підсочки дерев листяних порід.  

Тема 8. Лісове бджільництво 

Історія бджільництва. Значення бджільництва та перспективи його 

розвитку на підприємствах лісового господарства. Біологія бджолиної сім’ї. 

Роботи на пасіці. Основні продукти бджільництва, їх отримання та 

використання. Медоносні лісові рослини. Методи визначення та прогнозування 

нектаропродуктивності рослин. Оцінка медопродуктивності земель лісового 

фонду. Шляхи покращення кормової бази бджільництва. 

Тема 9. Комплексне використання недеревних ресурсів лісу 

Сучасні напрямки комплексного використання недеревних ресурсів лісу. 

Вихід недеревної продукції з одиниці лісової площі. Шляхи збільшення 

ресурсного потенціалу недеревної продукції лісу. Економічна ефективність 

експлуатації запасів лікарсько-технічних рослин. Розробка комплексу заходів з 

охорони та відтворення запасів лікарських рослин.  
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ЛЕКЦІЯ 1 

ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ НЕДЕРЕВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛІСУ 

1.1. Недеревні ресурси – це спеціальна комплексна дисципліна, яка 

вивчає недеревні ресурси, способи їх раціонального використання і 

відновлення, здійснення побічних користувань та нові технології штучного 

вирощування на лісових землях плодово-ягідних, лікарських і кормових 

рослин. Згідно ДСТУ 3404-96 „побічне користування” – це використання 

різних видів корисних продуктів лісу, за винятком деревини – ягід, грибів, 

деревних плодів, гілок, лікарської і технічної сировини, квітів тощо. 

У лісах України зростає значна кількість цілющих ягідних, харчових, 

кормових, лікарських і медоносних рослин та грибів. На землях лісового фонду 

країни значну площу займають сінокоси і пасовища, луки і болота. Для 

раціонального використання і відновлення недеревних ресурсів лісу фахівцям 

лісового господарства необхідні відповідні знання. 

Протягом усього свого розвитку люди використовували лісові дикорослі 

рослини і тварини для харчування, виготовлення одягу та інших потреб. У 

нинішніх умовах використання недеревних ресурсів лісу також має велике 

значення. При інтенсивному веденні лісового господарства на основі 

комплексного підходу фахівці лісового господарства повинні вміти раціонально 

використовувати лісові ресурси. У зв'язку з цим особливо важливого значення 

набувають знання технологій побічних користувань, що можуть забезпечити 

комплексне і невиснажливе використання лісових ресурсів і раціональну 

переробку заготовленої продукції. 

Лісовими ресурсами є деревина, технічна та лікарська сировина, кормові, 

харчові й інші продукти лісу, які використовують для задоволення потреб 

населення та виробництва. За своїм значенням лісові ресурси поділяють на 

ресурси державного (деревина від рубок головного користування і живиця) і 

місцевого значення (другорядні лісові матеріали та продукція побічних 

користувань). Крім продукції з деревини всі інші види називають недеревною 

продукцією. Згідно нормативного документу, що має назву „Порядок заготівлі 
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другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в 

лісах України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.04. 1996 № 449, до другорядних лісових матеріалів належать: пні, луб, кора, 

деревна зелень тощо. Побічні користування лісом включають випасання 

худоби, заготівлю сіна; розміщення пасік; добування деревних соків; збирання 

та заготівлю дикорослих плодів, горіхів, ягід, грибів, лікарських рослин і 

технічної сировини, лісової підстилки, очерету та ін. 

 

1.2. Історична довідка про вивчення недеревних ресурсів 

Значний доробок у розвиток науки про лісові недеревні ресурси внесли 

українські вчені. Вивченням окремих видів лісових лікарських і ягідних рослин 

займалися відомі ботаніки: Барбарич А.І., Клоков М.В., Кондратюк С.М., 

Брадіс С.М., Андрієнко Т.Л., а грибів – Зерова М.Я., Дудка І.О., Бісько Н.А., Білай 

В.Т. Значний внесок у вивчення і освоєння недеревних лісових ресурсів зробили 

Козьяков С.М., Телішевський Д.А., Козирацькнй Л.А., Рябчук В.П., Шабарова С.І., 

Краснов В.П. Вони розробили наукові основи раціонального використання 

недеревних ресурсів, що сприяло розвитку побічного користування в лісах України. 

Зокрема, Козьяков С.М. визначив основні ресурси дикорослих лікарських і ягідних 

рослин та розробив методику обліку цих рослин. Телішевський Д.А. теоретично і 

практично втілював комплексне ведення лісового господарства на основі 

раціонального використання недеревних лісових ресурсів. На період їх активної 

наукової діяльності (1960-1986 роки) припадає прискорений розвиток виробництва 

недеревної продукції лісу. Аварія на Чорнобильській АЕС і забруднення значної 

площі лісових земель мали негативний вплив на використання недеревних ресурсів 

лісів України.  

Також вагомий внесок у розвиток дисципліни внесли вчені 

Національного лісотехнічного університету (м. Львів), УкрНДІЛГА (м. Харків), 

УкрНДігірліс (м. Івано-Франківськ), ННІ ЛіСПГ НУБіП України та інших 

науково-дослідних і навчальних закладів України. 

Література: [1-9, 15, 19, 20]. 
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Контрольні питання: 

 

1. Значення окремих недеревних продуктів лісу для харчування людей. 

2. Поясніть поняття «побічні користування лісом». 

3. Опишіть види побічних користувань лісом. 

4. Значення окремих недеревних продуктів лісу для птахів і звірів. 

5. Що вивчає дисципліна "Недеревні ресурси"? 

6. Назвіть чинний нормативний документ, що регламентує здійснення 

побічних користувань в лісах України. 

7. Що означає комплексне використання недеревних ресурсів лісу? 

8. Які види побічних лісових користувань здійснюються у лісництві 

(лісгоспі)? 

9. Назвіть українських вчених, що займалися вивченням недеревних ресурсів 

лісу. 

10. Назвіть види побічних користувань, які у процесі розвитку стають 

галузями народного господарства?  

11. Що є необхідною передумовою використання лісових ресурсів? 

12. Що є основною вимогою до громадян, які здійснюють використання 

лісових ресурсів? 

13. Що відноситься до спеціального використання лісових ресурсів? 

14. Що належить до загального використання лісових ресурсів? 

15. Що передує комплексу робіт, які пов’язані із заготівлею пнів? 

16. Де забороняється заготівля пнів? 

17. Коли проводяться роботи із заготівлі лубу та кори? 

18. Який обсяг заготівлі кори є допустимим? 

19. Що відносять до побічних лісових користувань? 

20. На підставі чого встановлюються обсяги щорічної заготівлі продукції? 

21. Коли дозволяється заготовляти бруньки? 

22. На яких деревах дозволяється заготовляти кору? 

23. В яких межах допускається збір лікарської сировини? 

24. Що зобов’язані забезпечувати постійні лісокористувачі під час здійснення 

побічних користувань? 

25. З якою періодичністю проводиться заготівля надземних частин 

багаторічних рослин? 

26. Де забороняється збирання лісової підстилки? 
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ЛЕКЦІЯ 2 

ЛІКАРСЬКІ, ХАРЧОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РОСЛИНИ 

2.1. Основні дикорослі види лікарських, харчових та технічних 

рослин, їх характеристика та значення 

В сучасних умовах лісове господарство ведуть шляхом комплексного 

використання багатства лісу. Поряд з одержанням деревини лісові насадження 

набувають все більшого значення як джерело недеревної рослинної сировини 

для задоволення потреб населення, промисловості в лікарській і технічній 

сировині, дикорослих плодах. Побічне користування лісом стає невід’ємною 

частиною ведення лісового господарства. 

До лікарсько-технічної сировини відносять більш як 300 видів рослин. 

Сучасною вітчизняною науковою медициною використовується біля 230 видів 

лікарських рослин, з них в культурі вирощується тільки 50 видів. Потреба в 

інших рослинах в тій чи іншій мірі задовольняється виключно за рахунок 

використання дикорослої флори. 

У зеленій аптеці лісу можна знайти ліки від багатьох хвороб: ангіни та 

грипу, захворювань серця та нирок, для стимулювання життєвого тонусу, 

лікування ран. Лікувальні рослинні речовини є більш безпечними, ніж 

синтетичні, не мають побічних дій, менш токсичні. Фітотерапію, як правило, 

пацієнти добре переносять, вона діє м’яко, не викликаючи алергії. Лікарські 

трави можна використовувати з метою профілактики хвороб. Народна мудрість 

говорить: "Немає рослини, яка б не була лікарською, немає хвороби, яку б не 

можна було б вилікувати за допомогою рослин". 

Лісові рослини урізноманітнюють харчовий раціон навесні, влітку та взимку. 

З них можна приготувати багаті на вітаміни та вуглеводи страви, вони ароматні та 

приємні на смак. Для приготування салатів використовують кульбабу, кропиву, 

ромашку, подорожник. У багатьох європейських країнах салати з цих страв 

вважають вишуканими делікатесами. Для приготування перших страв з лісових 

рослин найчастіше використовують надземні, рідше – підземні органи. Наприклад, 

молоді стебла та листки кропиви – чудова приправа для зеленого борщу, їх солять і 
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маринують. Листки медунки придатні для приготування різних супів, супових та 

овочевих пюре, а також для других страв. З невеличких коренів алтею лікарського 

варять солодкі молочні каші та киселі. 

З лісових рослин можна приготувати багато смачних і поживних 

десертних страв. Наприклад, із суниці варять пахуче варення, готують цінні 

соки, а з її листків – лікувальний чай. В багатьох лісових рослинах містяться 

тонізуючі речовини, що дає змогу використовувати їх для приготування різних 

напоїв (кава, чай, квас). З цією метою використовують корені цикорію, лопуха, 

кульбаби та ін. 

З давніх часів відомі ароматичні лісові рослини: кріп, м'ята, пижмо. 

Листки деревію застосовують як приправу до м'ясних і овочевих страв, квіти 

пижма – для надання запаху кондитерським виробам (пирогам, печиву тощо). 

Значну частину складників косметичних засобів можна знайти серед 

рослин лісу. Це настої ромашки, хвоща, деревію та ін. Широке застосування в 

народній косметиці мають перстач, звіробій, полин, лопух та ін. Для 

запобігання випадання волосся користуються відваром листя кропиви, трави 

вересу та коріння лопуха. 

Використання дикорослих лісових рослин багатогранне. Рослини – 

важлива частина інтер'єру, що надають приміщенню святковості та свіжості. 

Спостерігаючи за лісовими рослинами, можна передбачити погоду. Окремі з 

них мають інсектицидні властивості, які використовують для боротьби з 

шкідниками садів, городів та в побуті. Такий далеко неповний перелік 

корисних властивостей лісових рослин. 

При експлуатації запасів дикорослих трав'янистих рослин, розробці 

заходів щодо підвищення їх урожайності та відтворення і раціонального 

використання необхідне знання їх біолого-екологічних особливостей. 

Характеристика лікувальних властивостей, харчової та технічної цінності 

дикорослих лікарсько-технічних трав’янистих рослин наведені в додатку А. 

Величезне значення дикорослих лікарських і харчових рослин для 

підтримання стабільного здоров'я людей. Необхідно знати основні види 
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лікарських рослин, їх поширення та лікарську сировину. Важливо знати основні 

правила збору лікарських рослин, а також оптимальні показники сушіння 

лікарських рослин та основи агротехніки культивування лікарських рослин. 

Необхідно звернути увагу на особливості заготівлі, висушування, пакування і 

зберігання лікарської сировини. 

Значна кількість ліків у світі виготовляється з лікарських рослин. В Україні 

налічується близько 40 видів зареєстрованих лікарських рослин. У народній 

медицині використовується значно більша кількість різних видів рослин. 

Лікувальна дія лікарських рослин викликається вмістом комплексу 

певних речовин і мікроелементів. 

 

2.2. Біологічно активні групи сполук лікарських рослин 
 

Білки і амінокислоти. Кожен організм, кожна жива клітина складається з 

білків – великих полімерних молекул, дуже складних і неповторних, 

характерних буквально для кожного організму. Наш організм здатний сам 

синтезувати лише 10 амінокислот, а решта 10 є незамінними, бо їх можна 

одержати тільки з їжею.  

Білки – це водночас і ферменти. Високі температури денатурують білки, 

через що вони втрачають свою ферментативну активність Тому, коли необхідно 

збагатити наш власний комплекс ферментів рослинними, рослини треба 

споживати в зеленому вигляді і обов'язково свіжими. Білки ділять на прості 

(протеїни) і складні (протеїди). Прості білки під час глибокого гідролізу або 

перетравлення ферментами розпадаються на амінокислоти, які є таким чином 

основною структурною одиницею білків. Складні білки становлять комплекс 

простого білка з небілковим компонентом.  

Амінокислоти. Вони є складовою частиною білків, ферментів, вітамінів і 

інших важливих для організму органічних сполук. Рослини синтезують всі 

амінокислоти, на відміну від організмів тварин і людей, нездатних синтезувати 

деякі з них (так звані незамінні амінокислоти). Дефіцит цих амінокислот 

поповнюється у людини за рахунок рослинної їжі в якій є ці амінокислоти. 
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Самі по собі білки й амінокислоти у фітотерапії поки що не 

використовуються, однак вони мають винятково велике значення в житті 

рослин і тварин. 

Вуглеводи. Дуже великий клас природних органічних сполук, що 

складаються тільки з вуглецю і водню з киснем, які перебувають у тому ж 

співвідношенні, що й у воді (Н20). Більшість вуглеводів мають емпіричну 

формулу Cn(H2O)m, звідки і походить їхня назва («вуглець» + «вода»). 

Вуглеводи відіграють головну енергетичну роль, вони утворюються в процесі 

фотосинтезу і, пересуваючись по рослині, забезпечують життєві потреби інших, 

незелених її частин. Вони становлять не тільки джерело енергії, яка 

вивільняється під час окислення їх, але й вихідний матеріал для багатьох 

біосинтезів. 

Прикладом простих (моносахариди) цукрів можуть бути глюкоза 

(виноградний цукор) і фруктоза (плодовий цукор), двоцукрів (олігосахариди) – 

звичайна сахароза (буряковий цукор) і лактоза (молочний цукор), полісахаридів 

– крохмаль, целюлоза, інулін, пектини, клітковина, камеді, слизь й ін. В 

результаті гідролізу вони розпадаються на один-два прості цукри. 

Вуглеводи постійні компоненти будь-якого виду лікарської рослинної 

сировини. Моносахариди та олігосахариди мають важливе значення для 

біохімічних процесів, що протікають у рослинах. 

Вуглеводи містяться в кожній рослині. Вони становлять важливий об'єкт 

дієти, оскільки в щоденному раціоні людини має бути до 400 г і більше 

вуглеводів у вигляді цукру та крохмалю. Фруктоза у 2-2,5 рази солодша за 

сахарозу і глюкозу, а тому можна обійтися меншою її кількістю. Важливим 

джерелом вуглеводів є бджолиний мед. Це – секрет нектарників, зібраний і 

перероблений в організмі бджоли. До 70 % меду, однак, збирається не з 

квіткового нектару, а з паді, цукристих відкладень на листі дерев і трав'янистих 

рослин, уражених попелицями. Мед містить легкопроникні й добре засвоювані 

цукри та вітаміни, а тому його рекомендують для поліпшення діяльності серця 

та як заспокійливий засіб. 
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Крохмаль – полісахарид, що нагромаджується в плодах, зерні, коренях і 

бульбах деяких рослин як запасна форма вуглеводів. Крохмаль дуже часто 

використовують у лікарській практиці: як присипку, наповнювач і субстрат для 

виготовлення таблеток і облаток та у пастах. Він входить як важливий 

компонент практично до всіх дієт. Зазвичай крохмаль одержують з картоплі і 

рису, рідше з інших зернових. 

Клітковина або целюлоза – полівуглевод, головний компонент 

клітинних оболонок. Бавовняна вата, серцевина стебел соняшнику і бузини – 

практично на 70-80 % чиста клітковина. Кожна молекула клітковини 

складається не менше як з 30 000 молекул глюкози, розміщених в одну лінію. В 

організмі людини клітковина не засвоюється, проте значення її в харчуванні 

велике – вона посилює перистальтику. Клітковина утворює ніби пухку 

структуру перетравлюваної маси в шлунку і кишечнику, що полегшує доступ 

ферментів до всіх часточок їжі. Клітковина є в будь-якій рослинній масі, 

особливо в овочах, кукурудзі молочної стиглості, чорному хлібі. 

Глікозиди –  сполуки цукру з якоюсь іншою молекулою, наприклад, з 

фенолом, вуглеводнем, терпеном і т.д. Маючи таким чином половину молекули 

цукру, вони близькі до вуглеводів, і це дає змогу об'єднати їх в одну групу. 

Інша половина молекули (аглікон) визначає специфічні особливості глікозиду, 

зокрема його лікувальні властивості. У рослинах, що містять глікозиди, 

одночасно є ферменти, що їх розщеплюють на цукор і аглікон. Тому такі 

рослини треба сушити якомога швидше і при температурах, що не 

перевищують 60°С, після чого зберігати в сухих, добре провітрюваних 

приміщеннях. У розоцвітих поширений амігдалін, який розпадається з 

виділенням синильної (ціанової) кислоти. Він є в насінні гіркого мигдалю, 

абрикоса, вишень, персика, сливи, лавровишні, в квітках і листі черемхи, а 

також зустрічається в представників зовсім інших родин. У зелених частинах 

льону глікозид лінамарин також містить синильну кислоту – дуже сильну 

отруту. До глікозидів належать і сапоніни, гіркі речовини та деякі дубильні 

речовини. 
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Сапоніни – глікозиди різної природи, які утворюють з водою піну, 

подібно до мила. Вони подразнюють слизові оболонки, бо діють як поверхнево 

активні речовини, а тому при вживанні їх усередину посилюють перистальтику 

кишечника, а, отже, і перетравлення їжі, секрецію залоз, відходження мокроти з 

бронхів, полегшують відкашлювання, дають і сечогінний ефект. Потрапляючи в 

плин крові, сапоніни діють негативно, бо розчиняють червоні кров'яні тільця. 

Сапоніни вводять до багатьох сечогінних, ниркових, жовчогінних і таких, що 

сприяють обмінові речовин, чаїв і зборів. Сапоніни містяться в листі берези, 

плюща і підбілу, в насінні гіркокаштану й корені солодки.  

Жири і жирні олії бувають як рослинного, так і тваринного походження. 

Залежно від хімічної природи при кімнатній температурі вони можуть бути 

рідкими, густими і твердими. 

Ефірні олії – леткі, з характерним сильним запахом і смаком, олієподібні, 

нерозчинні у воді, здебільшого безбарвні або слабо забарвлені рідини. Утворені 

ними на папері, тканинах «масляні» плями, на відміну від плям жирних масел, 

швидко випаровуються при кімнатній температурі. У хімічному відношенні 

ефірні олії нічого загального не мають із жирними оліями. Але, незважаючи на 

свою неточність, термін «ефірні олії», що з'явився ще в середині XVIII століття, 

зберігся у багатьох країнах і донині. 

Ефірні олії утворюються виключно в рослинах, але мають надзвичайно 

сильні фізіологічні й фармакологічні властивості. Їх розрізняють і називають за 

рослинами, з яких одержують: м'ятна, лавандова, трояндова тощо. У рослинах 

ефірні олії містяться в особливих клітинах – вмістищах, і виходять звідти після 

руйнування або ж при підігріванні. Вони розчиняються спиртом, ефіром або 

жирами і в таких формах дуже широко використовуються у парфумерії. Ефірні 

олії застосовуються також у харчовій промисловості – при виготовленні 

прянощів і спецій. 

Фізіологічна дія ефірних олій здійснюється різним шляхом. Потрапляючи 

до ротової порожнини і подразнюючи нервові закінчення, ефірні олії діють 

через нервову систему на шлунок, зумовлюючи посилення секреції шлункового 
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соку, секрету підшлункової залози і жовчі, тобто тих соків і ферментів, що 

переважно здійснюють процес перетравлювання і засвоювання їжі. Тим самим 

вони діють на апетит, сприяючи нормальному, здоровому споживанню їжі, що 

й досягається смаковими додатками до страв, консервів тощо (кріп, петрушка, 

кмин, коріандр та багато інших). Отже, в цілому ефірні олії є важливими ліками 

для очищення організму від мокрот, сечі та інших відходів, вони виявляють 

спазмолітичну дію на м'язи кишечника, прискорюючи травлення. Вони також 

поліпшують виділення молока у матерів-годувальниць. Деякі ефірні олії, 

наприклад, м'ятна, мають чітку жовчогінну дію і застосовуються при 

запаленнях жовчного міхура та при жовтяницях. Обкурювання ефірними 

оліями застосовується при дезинфекції приміщень, одягу та шкіри. Оскільки 

ефірні олії здебільшого мають приємний для людини запах, такий захід сприяє 

підвищенню самопочуття. 

До найхарактерніших ефіроолійних рослин відносяться валеріана, 

фенхель, кріп, коріандр, лаванда, любисток, меліса, мускатник, м'ята, петрушка, 

розмарин, шавлія, чебрець, материнка, ялівець, полин, лимон, апельсин, 

троянда. 

Жири й олії становлять важливий продукт харчування, застосовуються в 

техніці, косметиці, а також мають фармацевтичне використання. Так звані 

ненасичені жирні кислоти, що мають в молекулі один, два (як у лінолевої), три 

(як у ліноленової) або навіть чотири (як у арахідонової кислоти) подвійні 

зв'язки між атомами вуглецю і трапляються лише в рослинних жирах і так 

званому риб'ячому жирі, в організмі людини не синтезуються, але потрібні для 

багатьох біохімічних процесів, і тому їх відносять до незамінних продуктів 

живлення. Суміш ненасичених жирних кислот називають вітаміном Р. 

Безпосередньо з лікарською метою застосовується рицинова олія – як 

проносний засіб. Мазі, емульсії, пасти, жирові екстракти з лікарських рослин 

або з ефірних олій готують на жирах, які сприяють поглинанню активних 

речовин організмом, пом'якшують і продовжують їхню дію. Жири і жирні 

кислоти малостійкі, особливо ненасичені. Вони окислюються, твердіють, 
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стають темними, набувають неприємного запаху. На це потрібно звертати увагу 

при їх використанні. Найпоширеніші в наших умовах – соняшникова і рапсова 

олія, лляна і кукурудзяна, в Середній Азії – бавовникова, а у світовій практиці 

ще й оливкова (прованська олія), арахісова, кокосова і пальмова. 

Алкалоїди – нелеткі органічні сполуки, гіркі на смак, фізіологічно і 

фармакологічно дуже активні, часом отруйні або діють як наркотики. До них 

відносять ще схожі за будовою сполуки, що не мають лужних властивостей, 

наприклад, кофеїн (кава, чай), теобромін (чай), ефедрин. Найчастіше алкалоїди 

бувають у рослинах родин макових, лілійних, пасльонових, жовтецевих. 

Залежно від хімічної природи фармакологічне значення алкалоїдів дуже 

неоднакове. Наприклад, морфін діє анальгетично проти сильного болю, атропін 

затримує виділення слини і шлункового соку й розширяє зіниці очей. Багато 

алкалоїдів особливо діють на нервову систему. Деякі через це належать до 

найсильніших наркотиків, таких як морфін і кокаїн. До алкалоїдоносних рослин 

належать чемериця біла (протовератрини А і В), блекота чорна, дурман і 

беладонна (гіосціамін, атропін, скополамін), мак снотворний (група морфіну), 

чистотіл (хелідонін), хінне дерево (хінін), тютюн і махорка (нікотин). 

Гіркоти. Під такою загальною назвою об'єднують різноманітні сполуки, 

що мають гіркий смак і чия дія на організм пов'язана з цим. Гіркоти посилюють 

секрецію залоз – слинних, шлунку, підшлункової, печінки і жовчного міхура, їх 

застосовують у багатьох препаратах і зборах з лікарських рослин. Під впливом 

гіркот посилюється виділення слини, шлункового соку, секрету панкреатичної 

(підшлункової) залози і жовчі, в них зростає активність відповідних ферментів, 

внаслідок чого поліпшується весь процес травлення. Лікувальне значення 

гіркот полягає в тому, що вони збуджують весь шлунково-кишковий тракт і 

внаслідок цього усуваються вади, пов'язані з застоєм, поганим перетравленням 

їжі – відчуття переповнення й тиску в ділянці шлунка, печія, відрижка, 

бродіння й здуття, в'яле випорожнення та запори. Вони корисні й при 

захворюваннях печінки, при жовтусі, запаленнях жовчного міхура і жовчних 

проток. 
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Смоли, подібно ефірним оліям, є сумішшю складних різноманітних 

органічних сполук, і, як правило, мають запах. Всі перераховані речовини, 

звичайно, є біологічно активними речовинами і викликають лікувальну дію 

рослин. Для прикладу, у траві звіробою міститься комплекс флавоноїдних 

сполук, дубильних речовин і ін. 

Мікроелементи також містяться в лікарських рослинах і в комплексі 

відіграють важливу роль для профілактики і лікування хвороб у людини. 

Корисні для людини природні біологічно активні речовини містяться у 

лісових ягодах, грибах, харчових та лікарських рослинах.  

Феноли. Група дуже різноманітних речовин, широко поширених у 

рослинному світі. У рослинах вони відіграють роль відходів метаболізму, тобто 

екскретів, які в процесі еволюції виявились корисними, бо відлякують тварин 

від поїдання рослинної маси, тобто вони забезпечують імунітет. Вони є й 

резервними речовинами.  

Фенольні сполуки виявляють сильну дію на ріст рослин, гальмуючи 

проростання насіння, видовження стебел і коренів. Вони мають сильні 

фітонцидні властивості й забезпечують імунітет рослин до грибної, а особливо 

до бактеріальної інфекції. Часто своїх захисних фенолів у здорової рослини 

немає, вони утворюються в ній як реакція на зараження збудником 

захворювання.  

Фенольні сполуки відіграють важливу роль при загоюванні ран, поділі 

клітин, а також у захисті тканин від проникаючої радіації, від вільних 

радикалів, мутагенів та сильних окислювачів. Вміст фенольних сполук у 

рослинах коливається у великих межах. Такі речовини, як оксибензойні 

кислоти й кумарини є у багатьох рослинах, а деякі феноли – тільки в певних 

видах рослин, їхній вміст також залежить від зовнішніх умов. Так, без 

ультрафіолетового опромінення кількість хлорогенової кислоти різко 

зменшується. Зростаючи ж у горах, де кількість ультрафіолетової радіації вища, 

рослини вміщують значно більше антоціанів і флавонолів. Це слід враховувати 

при заготівлі такої лікарської сировини, де головну роль відіграють 
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феноловмісні сполуки. У медицині вони знаходять застосування як речовини, 

що знімають спазми і розширюють кровоносні судини. Серед фенольних 

сполук найбільш широко поширені флавоноїди. 

Фенольні сполуки зумовлюють дезинфікуючі й лікувальні властивості 

прополісу – бджолиного клею. Бджоли збирають сировину для прополісу з 

клейких бруньок тополі та інших рослин. 

Флавоноїди – похідні фенольних сполук, жовті, коричневі пігменти 

рослин. Вони виявляють різноманітну фітотерапевтичну дію. Найістотніша 

фармацевтична дія флавоноїдів полягає в регулюванні стану капілярів, зокрема 

вони підвищують їхню проникність при атеросклерозі й тим самим сприяють 

зниженню й нормалізації кров'яного тиску. Їм приписують і діуретичну 

(сечогінну), спазмолітичну й холеретичну дію на організм людини; вони 

розширюють капіляри, коронарні судини, знижують тиск крові, тонізують 

серцеві м'язи, зменшують згортання крові. Флавоноїди містяться як одна з 

діючих сполук у багатьох рослинах, розширюючи капіляри, вони полегшують 

вплив інших активних сполук. До найзначніших джерел флавоноїдів належать: 

квітки арніки, листя берези і підбілу, верес, квітки бузини чорної, квітки 

ромашки, цвіт липи, корінь петрушки, плоди кінського каштану, хвощ 

польовий та корінь солодки. 

Дубильні речовини. Хімічно – це полімеризовані фенольні сполуки, дія 

яких полягає в тому, що вони ущільнюють і закріплюють білкові молекули в 

поверхневих шарах шкіри або слизових оболонок, які внаслідок цього стають 

стійкішими проти зовнішніх впливів і менш проникними. Цю властивість 

використовують і в промисловому дубленні шкур. Дубильні речовини добре 

розчиняються у воді. З білковими молекулами, наприклад, желатиною, а також 

з алкалоїдами й солями важких металів вони утворюють нерозчинні осади. 

На смак дубильні речовини в'яжучі, терпкі, бо слизова оболонка рота, а 

також будь-яка інша слизова оболонка, з якою відбувається безпосередній 

контакт дубильних речовин, стає тугішою, ущільнюється, і завдяки цьому вони 

протистоять запаленням під дією інфекцій і подразнюючих речовин. Приплив 
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крові зменшується, невеликі капіляри можуть взагалі перекриватися, 

хворобливе відділення рясного слизу зменшується, надто сильна перистальтика 

шлунково-кишкового тракту, спричинена розладами травлення, 

уповільнюється. 

Дубильні речовини застосовуються зовнішньо на шкірі у вигляді ванн і 

примочок, для обробки шкіри обличчя або голови, особливо при надмірній 

жирності і утворенні лупи, для зупинки невеликих кровотеч на шкірі, проти 

легких опіків (наприклад сонячних), для обробки ран і обморожень, особливо 

на руках і ногах, проти потіння ніг. Внутрішньо їх застосовують для 

полоскання рота при запаленні ясен і ротової порожнини, горла при ангіні, 

проти запалення слизової оболонки шлунка і кишечника, а також для 

промивання шлунка проти проносу. Однак при захворюваннях шлунково-

кишкового тракту необхідно насамперед звернутися до лікаря для з'ясування 

можливих інфекцій. 

Найбільшу кількість дубильних речовин містять гали (кулевидні 

утворення на листках дуба, фісташки, що виникають після впливу комах, які 

відкладають у гали яйця). Багато дубильних речовин є в сумаху, скумпії, бадані 

товстолистому, в корі дуба і ялини, верби і вільхи, в деревині й листках 

каштану їстівного, і в деяких трав'янистих рослинах – у гірчаку дубильному, 

кермеку, щавлі та ревені. 

Вітаміни – речовини високої фізіологічної активності, які обов'язкові для 

нашого існування, а коли їх немає в раціоні, настають захворювання і навіть 

смерть. Зелені рослини здатні до синтезу практично всіх вітамінів, і тому самі в 

них нестачі не відчувають, тоді як більшість бактерій, грибів, тварин і, 

звичайно, люди потребують готових речовин типу вітамінів. У медицині 

вітаміни ділять на жиророзчинні (провітамін А, О, Е, К) і водорозчинні (група 

В, С, Р, Н). Дефіцит вітамінів зумовлюється тим, що вони є не в кожному 

харчовому продукті, легко руйнуються при кип'ятінні, консервуванні та зміні 

кислотності середовища. Медична промисловість випускає препарати окремих 

вітамінів і їхніх комбінацій, розраховані на певні вікові категорії пацієнтів, 
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однак існує цілком слушне переконання що вітаміни, які входять до складу 

споживаних нами страв, цінніші за хімічні порошки й таблетки. Здебільшого 

вітамінну активність виявляє не одна речовина, а група споріднених сполук, які 

в організмі людини перетворюються на потрібну форму. 

Деякі вітаміни, наприклад А, нагромаджуються в печінці й тому організм 

людини може деякий час обходитися цим запасом. Однак здебільшого 

найважливіші вітаміни (групи В, С) в організмі нагромаджуються недостатньо 

й швидко настає їх нестача. Необхідно слідкувати за тим, щоб вітаміни були в 

їжі щодня. Особливо це важливо в зимово-весняний період, коли в продуктах 

внаслідок тривалого зберігання вміст вітамінів дуже зменшується. Нестача 

вітамінів у харчуванні призводить до авітамінозу. При надлишку деяких 

вітамінів, наприклад А, спричинюється своєрідне отруєння – гіпервітаміноз. Не 

слід забувати, що вітаміни – біологічно активні речовини і зловживати ними не 

слід. Дехто рекомендує при простудних захворюваннях приймати до 1 г і 

більше вітаміну С, тобто 10-15 добових норм. Цей захід дійсно допомагає, 

однак зловживати цим не варто, оскільки настає небажане звикання і в 

організмі виникають ферменти, які дуже швидко руйнують вітамін, і коли 

людина переходить на нормальне харчування в неї виявляються ознаки 

авітамінозу. 

Органічні кислоти поряд із вуглеводами і білками є найбільш 

поширеними сполуками в рослинах і відіграють важливу роль у біохімічних 

процесах обміну речовин у рослинних клітинах. Органічні кислоти визначають 

смак рослин, а деякі і запах (мурашина, оцтова, масляна та ін.).  

Багато органічних кислот (оцтова, мурашина, лимонна, щавлева, яблучна 

кислота) знаходиться в плодово-ягідних рослинах: винограді, айві, груші, 

агрусі, журавлині, ожині, аличі, вишні, терні, малині, абрикосах, яблуках, 

смородині чорній, брусниці, ряді цитрусових. Домінують у більшості плодових 

рослин яблучна, лимонна, винна, саліцилова і щавлева кислоти. Брусниця і 

журавлина багаті бензойною кислотою, яка має антисептичну дію, а плоди, у 

яких міститься ця кислота довго зберігаються і не гниють. 
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Органічним кислотам властивий широкий спектр фармакологічних 

властивостей і біологічної дії на організм людини. Вони беруть участь в обміні 

речовин – є сполучною ланкою між обміном вуглеводів, білків і жирів, 

підтримують кислотно-лужну рівновагу, активізують секреторну діяльність 

слинних залоз, збільшують відділення жовчі, шлункового і панкреатичного 

соків, мають антисептичну дію.  

 

 

2.3. Правила, техніка та строки збору рослинної сировини  

Збір рослин – одна з найбільш трудомістких і відповідальних робіт. 

Рослини збирають у період, коли в них накопичується максимальна кількість 

біологічно активних речовин. 

У різних рослин цей період збігається з певними фазами розвитку: 

цвітіння, сокоруху, плодоношення, закінчення вегетації тощо. Тому важливо 

визначити точні терміни збирання. Рослини збирають у бездощову погоду, 

бажано вранці або ввечері, коли вони висохли від роси або дощу. Найкращий 

час для збору лікарської сировини з 8 до 9 або з 16 до 17 год. Не 

рекомендують збирати рослини поблизу доріг з інтенсивним рухом 

транспорту, пошкоджені комахами або уражені хворобами. Особливу увагу 

слід звернути на збереження та відтворення лікарських рослин, занесених до 

Червоної книги України. 

Правильне сушіння рослин визначає якість продукту. Від своєчасного 

сушіння багато у чому залежить якість сировини: колір, запах, смак тощо. 

Теплове сушіння зі штучним підігрівом є оптимальним для всіх видів сировини. 

Траву, листя, квіти, коріння, кореневища та цибулини сушать при температурі 

50-60°С, плоди і насіння – 70-80°С. 

 

2.4. Оцінка величини запасів лікарсько-технічної сировини 

Визначення або оцінка запасів лікарських рослин може здійснюватися в 

залежності від типу природних угідь одним з двох варіантів:  
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1) визначення запасів сировини на конкретних заростях, коли лікарські 

рослини не мають чіткої приуроченості до певного рослинного угруповання; 

2)  визначення запасів сировини на ключових ділянках (заростях), коли 

лікарські рослини мають чітку приуроченість до певних типів рослинності 

(угідь). 

Ключова ділянка – це "еталон" природного угіддя (фітоценозу), в якому 

спостерігається чітка приуроченість лікарських рослин і який характеризується 

відповідною кількістю маси сировини певного виду лікарської рослини. Нею 

може бути квартал лісу, ділянка заплави річки, степу тощо. 

Визначення запасів сировини на конкретних заростях дає достовірні, але 

неповні відомості про сировинні запаси. Оцінка запасів лікарських рослин на 

ключових ділянках дає менш точні, але більш повні дані. 

Для складання робочих маршрутів використовують підготовлений 

картографічний матеріал, таксаційні описи, карти-схеми лісонасаджень. З цією 

метою використовують також дані виявлення потенційно продуктивних масивів 

лісів шляхом опитування працівників лісової охорони та місцевих жителів, а 

також фітоценотичну приуроченість лікарських рослин. Попередньо виділяють 

пункти в межах лісництва для основних баз, від яких починає ресурсні роботи 

загін дослідників. Від виділених баз складають робочі петлеподібні маршрути 

таким чином, щоби повернення на базу проходило іншим шляхом. Кількість і 

напрямок робочих маршрутів визначають на основі розміщення виявлених 

природних фітоценозів і, зокрема, потенційно продуктивних масивів заготівлі 

лікарських рослин. Ці маршрути повинні охоплювати найбільш можливу 

кількість природних фітоценозів, де можуть зростати визначені для ресурсної 

оцінки види лікарських рослин. Робочі маршрути можуть уточнювати і 

доповнювати на місцях. 

Література: [4-8, 11-13, 17, 22]. 
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Контрольні питання: 

 

1. Значення дикорослих лікарських, харчових та технічних рослин. 

2. Біологічно активні групи сполук, що містяться в лікарських рослинах. 

3. Основні види лікарських рослин та їх біологічна характеристика. 

4. Рослинна лікарська сировина. 

5. Періоди збору лікарських рослин в лісі. 

6. Загальні правила збору лікарських рослин. 

7. Сушіння лікарських рослин. 

8. Опишіть технологію вирощування 1-2 видів лікарських рослин. 

9. Назвіть деревні лікарські рослини, з яких заготовляється кора і періоди їх 

заготівлі. 

10. Опишіть основні вимоги Правил заготівлі дикорослих лікарських рослин. 

11. Дайте визначення поняттям: „фітоценоз”, „урожайність зарості”, „оборот 

заготівлі рослини”, „проективне покриття”, „облікова ділянка”, „запас 

рослинної сировини”, „ареал”. 
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ЛЕКЦІЯ 3 

ДИКОРОСЛІ ПЛОДОВІ РОСЛИНИ 

3.1. Основні дикорослі види зерняткових, кісточкових, ягідних і 

горіхоплідних порід 

Для збільшення виробництва продуктів харчування рослинного 

походження велике значення мають дикорослі плодові види рослин, в заростях 

яких щороку дозріває велика кількість високовітамінних, придатних для 

споживання плодів. Це – дикі види плодових (яблуня, груша, алича, горобина, 

дерен, черемха, глід, ірга), ягідних (журавлина, лохина, чорниця, брусниця, 

малина, смородина, ожина, суниця) та горіхоплідних порід (ліщина, фундук, 

бук). 

Дикорослі рослини з їстівними плодами займають значні площі. 

Найбільші площі природних ягідників знаходяться на Поліссі та в Карпатах, де 

зростають журавлина, лохина, чорниця, брусниця, суниця, малина, ожина, 

смородина. В лісах зростають горобина, черемха, обліпиха, ірга та інші рослин. 

У районах, де садівництво розвинене недостатньо, дикорослі плодові рослини є 

майже єдиним джерелом високовітамінних плодів. Культивуються 

інтродуковані види – аронія чорноплідна, лимонник китайський та актинідія. 

У дібровах лісостепової зони майже скрізь трапляються черешня, груша, 

яблуня, дерен, ліщина, суниця, малина, берека. Багато цих порід введено в 

полезахисні смуги та інші захисні насадження. У Карпатах, зокрема на свіжих 

лісосіках, поширені суцільні зарості малини, ожини. В лісах Криму, крім того, 

багато вишні антипки, мигдалю, ожини, суниці. 

 

3.2. Значення для людини та роль дикорослих ягідників в лісових 

біогеоценозах 

Багато лісових рослин є постачальниками продуктів для людей. В Україні 

зростає біля 100 видів плодових рослин. Основне місце в промисловій заготівлі 

займають плодові рослини: зерняткові – яблуня, горобина, груша, глід, айва, 

ірга; кісточкові – вишня, черемха, терен, кизил, маслинка, обліпиха. До 
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найважливіших дикорослих плодових відносять: чорницю, брусницю, 

журавлину, лохину, малину, ожину, калину, жимолость їстівну, шипшину, а 

також виноград лісовий, актинідію, лимонник китайський та ін. 

Лісові плоди доповнюють харчовий раціон, позитивно впливають на 

працездатність людини, висококалорійні. Наприклад, лісові ягоди за кількістю 

білка можна порівняти з помідорами, цибулею, морквою, капустою та іншими 

овочами. В лісових плодах містяться цукрові сполуки, кислоти, пектинові 

речовини, амінокислоти, вітаміни, мікро- та макроелементи та інші корисні 

сполуки. Норма споживання свіжих плодів в рік на людину в середньому 

повинна становити 130 кг. 

Дикорослі плоди можна використовувати в свіжому вигляді для 

приготування варення, повидла, джемів, компотів, соків, а також в сухому 

вигляді. У свіжому вигляді використовують грушу, чорницю, брусницю, 

журавлину, лохину, малину, ожину, обліпиху, смородину, лимонник та ін., а в 

сухому вигляді – грушу, яблуню, сливу. Соки, компоти, варення, джеми 

отримують із яблук, груш, малини, ожини, обліпихи, чорниці, брусниці, 

журавлини, лохини та ін. З жолудевої муки печуть паляниці, оладі та різне 

печиво. З насіння ліщини можна одержати вершки, молоко та інші продукти, а з 

насіння бука – технічні та харчові олії. 

Важливе значення для людини мають дикорослі ягідні рослини лісів 

України. Лісові ягідники є екологічно чистим джерелом цінних харчових 

продуктів.  

Дикорослі ягоди містять біологічно активні речовини – вітаміни, 

органічні кислоти, пектин, мікроелементи та інші компоненти корисні для 

організму людини. Вони є одним з найважливіших компонентів рослинних 

угрупувань, які взаємодіють і обмінюються речовинами та енергією з іншими 

компонентами у біогеоценозах. Кущиковий ярус лісів займає значну частину 

надземної і підземної фітомаси. Важлива роль чорниці, брусниці, ожини та 

інших рослин у стійкості лісових екосистем. Особливе значення мають лісові 

ягідники в гірських лісах. На схилах гір у Карпатах ягідники відіграють велику 
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ґрунтозахисну роль, а також підвищують їх стійкість проти ерозійних явищ. 

Ягідні рослини, які утворюють густі зарості на схилах гір, закріплюють ґрунт 

своїм корінням, затримують потоки води у період злив, захищають верхні шари 

ґрунту від ерозії. Установлено, що лісові ягоди є кормом і ліками для багатьох 

птахів і гризунів. 

До найважливіших лісових дикорослих ягідних рослин відносяться 

чорниця, брусниця, лохина, малина, ожина, суниця, журавлина та ін. Рослини 

чорниці, брусниці, лохини, малини, ожини поширені в лісах Карпат та Полісся. 

Журавлина поширена на верхових і перехідних болотах Карпат та Полісся. 

Біологічна характеристика видів приведена в додатку Б. 

 

3.3. Визначення урожаю плодів чагарникових і деревних порід 

Урожайність ягідників визначається на основі даних облікових площадок, 

пробних площ чи за відповідною шкалою в балах. Для визначення урожайності 

та ресурсів використовують методику Козьякова С.М. [21]. 

Вибір методу залежить від сировинного органу рослини і від її життєвої 

форми. Так, у низькорослих трав'янистих рослин, кущиків та напівкущиків 

(копитняк, мучниця, брусниця, чебрець) урожайність сировини визначають за 

проективним покриттям. У середньорослих трав'янистих рослин, кущів та 

напівкущів (конвалія, цмин, звіробій, чорниця тощо) урожайність визначають 

методом закладання облікових ділянок. Урожайність підземних органів 

трав'янистих рослин, великих трав'янистих рослин та кущів і дерев (папороть, 

оман, малина, собача кропива звичайна, шипшина, глід, липа тощо) доцільно 

визначати методом модельних екземплярів. Вимірювальний метод 

застосовують при визначенні урожайності сировини плодів трав'янистих і 

напівчагарникових рослин. 

Метод облікових площадок застосовують у тому випадку, коли рослини 

зростають окремими групами або плямами. При груповому розташуванні – 

рослини зростають окремими ділянками, на яких вони розподіляються дифузно, 

при розташуванні плямами – рослини зростають разом. Якщо екземпляри 
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розміщені більш-менш рівномірно, але утворюють окремі групи, достатньо 

закласти 40-50 облікових площадок розміром 1x1 м. Якщо рослини розташовані 

нерівномірно, необхідно закласти не менше 75 площадок. 

Закладати облікові площадки необхідно по всій площі масиву 

статистично – через визначені інтервали. Якщо масив являє собою окремі 

плями, які займають визначений відсоток площі, площадки розташовуються в 

рамках цих куртин (плям) і не закладають на ділянках, які позбавлені виду 

рослин, що вивчаються. На кожній обліковій площадці визначають 

урожайність, збираючи всю сировинну фітомасу, утворену популяцією даного 

виду. Визначення ваги свіжозібраної сировини проводять відразу ж після 

зрізування, а після висушування – в повітряно-сухому стані.  

Метод проективного покриття дозволяє визначити дві величини, 

необхідні для визначення урожайності: середнє проективне вкриття виду в 

межах зарості і вихід сировини з 1 % проективного вкриття. Визначають його 

різними способами: окомірно, сіткою Раменського, квадратом-сіткою. 

Для визначення урожайності за проективним покриттям користуються 

квадратом-сіткою розміром 1х1м, яка розділена тонким дротом або шпагатом 

на 100 квадратів по 1дм
2
. Кожен такий квадрат складає 1% площі. Накладаючи 

його на ділянку угруповання з рослиною, підраховується відсоток ґрунтової 

поверхні, зайнятої рослиною (тобто скільки квадратів по 1 дм
2
 зайнято листям 

або стеблами рослин). Для визначення виходу сировини з 1 % проективного 

вкриття ("ціни" 1дм
2
) на 20-25 облікових площадках зрізують рослини і 

визначають масу сировини на 1 дм
2 
у свіжозібраному стані. 

Вимірювальний метод для визначення урожайності сировини плодів 

трав'янистих і напівчагарникових рослин застосовують наступним чином. 

Закладають облікові площадки розміром 1 м
2 

для трав і напівчагарників 

(чебрець, журавлина, брусниця, чорниця), для чагарників (ожина, малина) – 

4 м
2
. На площадках підраховують кількість рослин, при рідких заростях (на 1 м

2
 

приходиться не більше 3 екземплярів) чисельність екземплярів визначають на 

маршрутних ходах – трансектах. На кожній трансекті шириною в 1-2 м 
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підраховують всі дорослі екземпляри. Середню масу відповідного сировинного 

органу визначають в результаті 50 зважувань окремих екземплярів – трави, 

листя, квітів, кори і т.д., які отримали шляхом систематичного відбору. 

Метод модельних екземплярів дає можливість встановити два показники: 

чисельність товарних екземплярів на одиниці площі і середню масу сировини з 

одного екземпляру. Обліковою одиницею є окремий екземпляр або пагін. 

Чисельність екземплярів визначають на облікових площадках розміром 0,25-

10 м або маршрутних ходах (трансектах). У кожного модельного екземпляру 

зважують його сировинні органи у свіжозібраному стані і розраховують 

середнє значення для даного показника. Урожайність визначають 

перемножуючи середню чисельність екземплярів на середню масу сировини 

одного модельного екземпляру. 

При визначенні урожаю плодів чагарників та дерев обліковою одиницею 

є модельний екземпляр – дерево чи кущ. Для визначення врожайності методом 

модельних екземплярів необхідно отримати два показники – число екземплярів 

на одиниці площі і вагу сировини з одного модельного екземпляру. 

Число екземплярів визначають на облікових площадках чи маршрутних 

ходах. Облікові площадки використовують при значній густоті заростей, коли 

на 4 м
2
 площі припадає більше 3-4 екземплярів виду, а маршрутні ходи при 

меншій їх чисельності. Загальна кількість закладених облікових площадок на 

одній пробній площі – 40-50 шт. 

Кількість відібраних екземплярів повинна складати 30 шт. На кожному 

модельному екземплярі визначають кількість плодів. Масу одного плоду 

знаходять як середнє арифметичне зважування 50 окремих плодів. Урожай 

визначають шляхом збору і зважування плодів з кожного модельного 

екземпляру. Урожай плодів перераховують на 1 га, виходячи з середнього 

врожаю модельного екземпляру та їх числа на 1 м
2
. 

Визначення урожаю плодів проводять на ділянках, однорідних за 

візуально встановленою урожайністю, умовах зростання і таксаційних 

показниках. 
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Для малини та ожини обліковою одиницею є плодоносний пагін, на якому 

підраховують число плодів. З цією метою відбирають 20-25 пагонів. 

У крупних чагарників (калина звичайна, бузина чорна та ін.) і дерев 

другої величини, зокрема горобини звичайної, визначення урожаю плодів 

проводять, підраховуючи число китиць на одному кущі чи дереві і визначаючи 

вагу однієї китиці шляхом зважування 50 китиць. Всього відбирають 10-15 

екземплярів. Для глоду колючого, шипшини собачої та ін. підраховують 

кількість плодів на одному кущі (відбирають 10-15 модельних екземплярів) і 

визначають масу одного плоду (50 окремих зважувань). 

Визначення кількості плодів бука, дуба, каштану та інших дерев першої 

величини проводять шляхом відбору пробної гілки з наступним підрахунком 

кількості плодів на ній, а також гілок на всьому модельному дереві. Для 

горобини підраховують кількість щитків на одному кущі (всього відбирають 

10-15 модельних кущів) і обчислюють масу одного щитка (50 окремих 

зважувань). 

Для визначення запасу або врожаю рослин складають формулу врожаю. В 

окремі роки трапляються різні категорії врожаю: високий, середній або 

низький. Наприклад, формула врожайності для чорниці – 3В3С3НІВд 

(протягом 10 років буває 3 роки з високим врожаєм, 3 – з середнім, 3 – з 

низьким і один рік без врожаю). Урожайність окремих видів ягід, що 

повторюється, наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Урожайність ягід в Україні, що повторюється за 10-річний період 

(С.М. Коз’яков, 1987) 

Вид грибів 
Урожайність 

середня висока низька без врожаю  

Чорниця 3 3 3 1 

Журавлина 2 4 3 1 

Брусниця 2 3 4 1 

Ожина 4 2 3 1 

Суниця 4 3 2 1 

Буяхи 3 3 3 1 
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3.4. Визначення запасів сировини дикорослих рослин 

Розрахунок біологічного запасу проводиться окремо за всіма видами 

сировини. Величину біологічного запасу (Б) сировини окремого виду рослини 

визначають за формулою (1): 

Б=mn x Nn x P x S      (1),  

де mn – маса рослинного органу (листка, суцвіття, плоду, трави тощо), що 

заготовляється, кг; 

N – кількість рослин на одиниці площі, шт.; 

Р – відсоток проективного покриття (при нерівномірному розташуванні 

рослин по площі), %; 

S – площа, на якій здійснюється заготівля сировини, га. 

У табл. 2 наведені середні дані врожайності найбільш поширених ягід 

України. 

Таблиця 2 

Запас ягідних рослин за градаціями врожайності при 100 %-му 

проектному покритті, кг·га
-1 

(С. М. Коз’яков, 1987) 

Оцінка 

врожаю 
Чорниця Журавлина Буяхи Брусниця Суниця Ожина 

Низький 100 100 50 50 50 100 

Середній 300 300 200 100 100 200 

Високий 500 600 300 200 200 400 

У процесі камеральних робіт складають поквартальну відомість про 

наявність і розташування виявленої сировини. Картографічний матеріал 

виготовляють на основі бланків планів лісонасаджень шляхом нанесення баз 

заготівлі. 

При визначенні експлуатаційного запасу необхідно врахувати, що 

частину товарних екземплярів залишають для відновлення заростей. Тому 

експлуатаційний запас конкретного виду сировини складає : 

• сорок відсотків від величини біологічного запасу сировини надземної 

частини, окрім плодів, насіння та кори; 
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• десять відсотків від величини запасу сировини з підземної частини 

(коріння, кореневища, бульби, цибулини). 

Об'єм щорічної заготівлі лікарської сировини визначається як частка від 

ділення величини експлуатаційного запасу сировини на всіх ділянках заготівлі 

на оборот заготівлі. Оборот заготівлі рослини – період, який включає рік 

заготівлі і число років, необхідних для відновлення запасів сировини. Для 

суцвіть, плодів і надземних органів однорічних рослин він складає 2 роки, для 

надземних органів багаторічних рослин (листя, стебла, бруньки) – 5 років, для 

підземних органів всіх рослин 10 років ("Порядок заготівлі другорядних 

лісових матеріалів і здійснення лісових користувань в лісах України" [4]). 

Визначення запасу кори. Для визначення запасу кори барбарису 

звичайного, верби козячої, калини звичайної і крушини ламкої дослідження 

проводять на пробних площах розміром 100x100 м, які закладають тільки в 

потенційно продуктивних насадженнях. 

На пробних площах підраховують кількість екземплярів, відбираючи 

не менше 5 модельних чагарників в найбільш поширених типах 

лісорослинних умов. Наводять лісівничо-таксаційну характеристику 

пробної площі, а також характеристику модельних кущів, при цьому 

визначають масу кори на модельному стовбурі в свіжозібраному і 

повітряно-сухому стані. 

Заготовляють кору ранньою весною, в період сокоруху. Кора знімається з 

молодих стовбурів двома способами: повністю чи частково, роблячи ножем 

кільцеві і поздовжні надрізи: знизу стовбурця, посередині і вверху. 

Для визначення запасу кори методом модельних екземплярів необхідно 

отримати два показники: кількість екземплярів на одиниці площі і масу 

сировини з одного модельного екземпляру. При розрахунку об'єму щорічної 

заготівлі кори приймають до уваги кількість років, необхідних для відновлення 

запасів сировини. 

Для збільшення ресурсів дикорослих ягідників і підвищення їх 

продуктивності важливими є наступні заходи: 
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- регулювання освітлення для ягідних рослин (розрідження 

деревостанів); 

- підсів та відновлення природних ягідників; 

- внесення добрив (органічних і мінеральних); 

- догляд за ягідниками та контроль шкідників і хвороб; 

- регулювання рівня ґрунтових вод та ін. 

 

3.5. Технологія заготівлі, зберігання та переробки плодів 

Збір урожаю дикорослих плодово-ягідних рослин, що розміщені на 

великих площах передбачає певну організаційну структуру, в тому числі 

заготівельні пункти і заготівельників, які закуповують ягоди у збирачів і 

доставляють у консервні цехи для переробки. На плантаціях організувати збір 

урожаю ягід значно простіше. Однак необхідно передбачати постійну охорону 

плантацій, особливо в період дозрівання ягід. Крім того, необхідно захищати 

плантації від птахів, які живляться свіжими ягодами. 

Максимальна кількість біологічно активних речовин накопичується в 

лікарських рослинах у різні періоди їх розвитку, тому і заготівлю дикорослої 

сировини необхідно проводити в точно визначений час. Активні речовини 

розподілені в різних органах рослин: у брусниці, конвалії, мучниці, 

подорожника – в листках; у валеріани, щавлю кінського – в коренях і 

кореневищах; у глоду, деревію, липи, пижма, ромашки – в квітках; у бузини, у 

калини, малини, суниці, шипшині, чорниці, ялівцю – в плодах. У певних рослин 

період максимального вмісту біологічно активних речовин збігається з певними 

фазами розвитку: сокоруху, цвітіння, плодоношення, закінчення вегетації. Кора 

придатна до заготівлі в період весняного сокоруху, бруньки – ранньою весною, 

корені і кореневища – пізно восени, після відмирання надземної частини 

рослин. 

Надземні частини рослин накопичують максимальну кількість діючих 

речовин найчастіше в період цвітіння. Плоди містять найбільше цілющих 

речовин під час повного дозрівання. 
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Лікарські та харчові рослини, особливо квіти, суцвіття, листки, соковиті 

плоди найкраще збирати в кошики. Насіння та підземні частини можна складати у 

відра, мішки та іншу тару. Вона має бути цілком чистою, сухою, без запаху. В 

одну тару кладуть тільки один вид рослин. Сировину в тарі не слід стискати. 

Перед сушінням сировину розкладають на тканині або чистій підлозі й 

переглядають. Із зібраної сировини усувають інші рослини, відмерлі та 

пошкоджені частини рослин, мінеральні домішки тощо і швидко висушують. 

Правильно організоване сушіння рослин припиняє роботу ферментів, зберігає 

наявні в них лікарські речовини (глікозиди, алкалоїди). Від своєчасного 

сушіння багато у чому залежить якість сировини: колір, запах, смак тощо. 

Ефіроносні рослини (чебрець, материнка) висушують повільно, при 

температурі не вище 30-35°С. За більш високої температури олії 

випаровуються. Для швидкого припинення діяльності ферментів, які руйнують 

глікозиди, деякі рослини (горицвіт, конвалія) сушать при температурі 50-60°С. 

Сировину, що містить аскорбінову кислоту (плоди шипшини, листки 

первоцвіту), висушують, щоб запобігти їх окисленню, при температурі 80-90°С. 

Сировину, що містить ефірні олії (м'ята, ромашка, чебрець) або бальзами, 

сушать при температурі 25-30°С, камеді та смоли (звіробій, березові бруньки) – 

при температурі 30-70°С, алкалоїди (чистотіл, барбарис) – 40-60 °С. 

Приміщення, де зберігаються пахучі продукти й матеріали, мінеральні добрива, 

отрутохімікати, непридатні для сушіння лікарської сировини. 

Для чіткого планування робіт по заготівлі дикорослої сировини необхідно 

знати календар заготівлі для даної місцевості, техніку збору основних видів 

сировини. Заготівлю проводять в основному вручну чи з допомогою певних 

пристосувань (наприклад, гребінців для збору плодів чорниці, брусниці). Для 

проведення приблизного розрахунку потреби в працівниках, необхідно знати 

продуктивність праці робітників на заготівлі сировини, виходячи із середньої 

урожайності і середніх даних про збір сировини вручну.  

Бруньки. Найкращий період для їх збирання – рання весна (березень-квітень), 

коли бруньки тільки починають набухати. Березові бруньки можна збирати з січня. 
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Інші види бруньок взимку збирати не раціонально, оскільки в цей період вони 

містять мало ефірних олій і смол. Для збирання бруньок використовують спеціальні 

пристосування гілкорізи. Великі бруньки (сосни, тополі) зрізають з пагонів 

безпосередньо на місці. Дрібні (берези) заготовляють разом з пагонами довжиною 

50-60 см, які після висушування обмолочують. Тополеві бруньки збирають тільки 

листкові, зрізуючи ножем або обриваючи руками. 

Збирають у період весняного руху соків. Для зняття кори на гілках, 

роблять кільцеві надрізи на відстані 25-50 см один від одного, з'єднуючи їх 

надрізами. Перед заготівлею кори стовбур необхідно очистити від наростів і 

лишайників. Знімати кору з залишками деревини не рекомендується. 

Листки. Збирають у період бутонізації та цвітіння. Виняток складають 

листки підбілу, первоцвіту та деяких інших рослин, що в період цвітіння дуже 

дрібні й недорозвинуті. Листки конвалії звичайної збирають у період 

бутонізації або на початку цвітіння. Зів'ялі листки не збирають. При заготівлі 

листя слід зривати тільки нижні листки, щоб не завдати шкоди цвітінню та 

плодоношенню рослин. Товсті та соковиті черешки сповільнюють сушіння, 

мають мало діючих речовин, тому їх відділяють (бобівник, підбіл). Дрібні 

шкірясті листки (мучниця, брусниця) зривають або обмолочують із зрізаних 

пагонів довжиною 8-10 см. 

Трава. Під терміном "трава" розуміють стебла трав'янистих рослин з 

листям та квітами або всю надземну частину чи тільки вершини стебел. 

Заготовляють траву на початку або під час цвітіння, зрізуючи серпом або 

ножем до рівня нижніх листків. Щоб уникнути пошкодження листкових 

бруньок, наступного року зривати траву руками не рекомендується. Траву 

зрізають серпами, ножами чи секаторами без грубих приземних частин. Іноді 

при густому розташуванні рослин їх скошують косами чи серпами в покоси. 

Перед сушінням траву уважно переглядають, викидаючи отруйні, нелікарські 

та подібні до даного виду рослини. 

Квітки та суцвіття. Збирають у фазі цвітіння або краще на початку, 

заготовляючи ті, що цілком розпустилися, але не відцвіли. Це одна з 
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найніжніших частин рослин, тому їх збирають обережно, як правило, руками. 

Оберігають від сонця. Іноді для заготівлі суцвіть, наприклад ромашки, 

застосовують спеціальні пристосування. 

Плоди і насіння. Збирають вибірково тільки зрілими. Плоди шипшини 

збирають за декілька днів до повного дозрівання разом із залишками чашечок, 

які залишаються зверху плоду. Чашечки усувають після підсушування шляхом 

перетинання. Плоди, зібрані в зонтики або щитки, наприклад горобину, 

обривають повністю й лише після підсушування відділяють від плодоніжок. 

Соковиті плоди (чорниця, смородина, малина, суниці) збирають рано-вранці 

або ввечері, бо у спеку вони швидко псуються. Під час збирання їх в корзини, 

щоб запобігти деформації плодів, шари перекладають гілочками або листками. 

Ягоди для реалізації або перероблення на місці збирають у стадії повної 

зрілості, коли в них накопичується найбільша кількість поживних речовин і 

вони мають найкращі смакові якості. Для заготівлі ягід чорниці, брусниці, 

журавлини використовують спеціальні совки; для збирання плодів обліпихи – 

ручні пристосування з дроту. 

Корені, кореневища та цибулини. Заготовляють восени після відмирання 

або ранньою весною до початку росту рослин. Для викопування 

використовують лопати або вила. Зрідка у великих масивах при густому 

розташуванні рослин підземні частини виорюють плугами, а потім вибирають 

вручну. Після цього їх очищають від землі, обрізують ножами наземні частини, 

тонке коріння, відмерлі та пошкоджені ділянки. Товсті корені розрізують на 

шматки довжиною 5-10 см і товщиною 1,0-1,5 см. Потім швидко промивають у 

холодній, краще проточній воді. Сировину, яка містить слизи (зозулинець), 

мити не рекомендується. Промиту сировину просушують на відкритому повітрі 

і відправляють до місця сушіння. 

Існує декілька способів сушіння рослинної сировини: повітряно-тіньове 

сушіння, повітряно-сонячне та теплове сушіння з штучним підігрівом. 

Повітряно-тіньове сушіння застосовують для трав, листя та квітів. Під 

впливом прямого сонячного проміння рослини змінюють забарвлення, в них 
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руйнується хлорофіл, понижується вміст діючих речовин. Таке сушіння 

здійснюється у добре провітрюваних приміщеннях, на горищах, під 

спеціальними навісами, на марлевих гамаках, стелажах. Не рекомендується 

сушити траву, зв'язану в щільні пучки, бо вона темніє та псується. Сировину 

для сушіння розкладають тонким шаром (3-5 см). Більш товстим (7-10 см) може 

бути шар ефіроолійних рослин. Для якісного та швидкого сушіння сировини 

необхідно забезпечити добру вентиляцію. 

Повітряно-сонячне сушіння застосовують для коренів, які містять 

дубильні речовини та алкалоїди, а також для соковитих плодів. У цих випадках 

сировину розкладають тонким шаром (1-3 см) і не менше одного разу за добу 

перегортають. На ніч сировину забирають у приміщення. 

Теплове сушіння зі штучним підігрівом є оптимальним для всіх видів 

сировини. Траву, листя, квіти, коріння, кореневища та цибулини сушать при 

температурі 50-60°С, плоди і насіння – 70-80°С. Перевага такого сушіння 

полягає в тому, що сировина висихає швидше, має добру якість, хоча цей метод 

дещо дорожчий. 

Листя з тонкими пластинками сушать доти, доки черешки не стануть 

ламкими. Для трав рекомендують тіньове чи теплове сушіння з штучним 

підігрівом. На 1 м
2
 розташовують 1-2 кг сировини. Для швидкого висихання та 

попередження зігрівання трави її часто перемішують. 

Квіти сушать зразу ж після збирання. Розкладають сировину шаром 

товщиною 1 см, при сушінні квіти для попередження кришіння та перетирання 

не перегортають. Можна перегортати тільки корзинки складноцвітих: пижма, 

ромашки, календули тощо. 

Плоди перед сушінням ретельно перебирають і сортують за величиною, 

ступенем дозрівання, потім миють. Малину, ожину, суницю та інші ніжні ягоди 

перед сушінням не миють. Яблука розрізують на частини завтовшки 3-5 мм, 

невеликі за розміром лісові груші навпіл. Ягоди та кістянки (вишня, терен) 

перед сушінням попередньо пров’ялюють на сонці чи в сушарках при 
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температурі 35-40°С, потім починають при температурі 45-50°С, досушують 

при температурі 75-85°С. Сухі плоди та насіння гублять вологу до 

обмолочування, тому вони сушіння не потребують. В окремих випадках їх 

досушують на відкритому повітрі або в приміщеннях. 

Бруньки слід сушити дуже обережно. Через деякий час як в холодному, 

так і в теплому приміщенні вони розпускаються. Кора потребує теплового 

сушіння. Під час сушіння потрібно стежити за тим, щоб шматки кори не 

вкладалися один в одного. Коріння та кореневища неможливо висушити навіть 

під сильним сонцем. Як правило, сировина висихає в середньому за 3-4 дні. У 

теплових сушарках сировину починають висушувати при температурі 35-40°С, 

а закінчують при 50-60°С.  

Добре висушена сировина містить 8-15 % вологи. Сушіння вважають 

завершеним, коли коріння та кореневища при згинанні не гнуться, а з тріском 

ламаються; листя й трава легко перетираються в руці; жилки листків і стебел 

трав при згинанні ламаються, не бруднять рук. 

Слід враховувати терміни зберігання свіжих ягід в неопалюваному 

приміщенні у залежності від видової приналежності рослини ці терміни 

наступні: чорниць – 2-3 доби, лохини високорослої – до 5 діб, брусниці – 

близько 10 діб, журавлини – місяць і більше. Ефективне використання та 

зберігання ягід досягається наступним чином: реалізація свіжих ягід, швидке 

заморожування при низькій температурі і зберігання в холодильних камерах, а 

також переробка ягід на продукцію. 

 

3.6. Продукція переробки дикорослої рослинної сировини 

Лікарські рослини, свіжі дикорослі плоди та гриби при зберіганні швидко 

псуються. За допомогою різних способів переробки їх можна заготовлювати 

про запас, зберігаючи тривалий час, забезпечуючи цілорічне постачання 

населення. Переробка дикорослої сировини дозволяє довести її до споживача 

без втрат, розширює асортимент продукції і полегшує приготування без 

великих затрат продуктів харчування. До найбільш поширених методів 
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переробки належать: консервування шляхом теплової стерилізації або 

пастеризації, сушіння, соління, швидке заморожування та ін. Із дикорослих 

плодів виготовляють близько 50 найменувань консервів з чорниці, журавлини, 

горобини, буяхів, ожини. З плодів груші та глоду виготовляють, наприклад, 

напої. Дикорослі плоди – це сировина для виготовлення компотів, джемів, 

варення, повидла, екстрактів і інших продуктів харчування. 

Соки дикорослих плодів – цінні харчові продукти з високими 

смаковими якостями. Їх використовують при виробництві екстрактів, желе, 

безалкогольних та газованих напоїв, у кондитерському виробництві, 

виробництві морозива тощо. Соки можуть бути купажовані, натуральні, з 

цукром, концентровані, з м’ятою. Натуральні соки можуть бути освітлені й 

неосвітлені. Для виробництва соків застосовують свіжу або заморожену 

сировину та напівфабрикати. Консервовані соки виготовляють шляхом 

випаровування натуральних соків. 

Напої з дикорослої сировини виготовляють з плодів, лікарських рослин з 

додаванням соків, цукру та кислот. При виготовленні безалкогольних напоїв 

настої рослин використовують як ароматичні та тонізуючі компоненти. Багато 

видів рослин, які використовують як сировину для напоїв, містять цінні 

біологічно активні речовини. Поширеною сировиною для виготовлення напоїв 

є чебрець, звіробій, деревій, м'ята, корінь аїру. 

Сучасна медицина рекомендує для вживання лісові чаї, які за своїм смаком, 

кольором та ароматом не поступаються традиційним чаям вищих сортів. До їх 

складу не входить кофеїн, який збуджує нервову систему, але містяться багато 

біологічно активних речовин – вітаміни, ферменти, мікроелементи, органічні 

кислоти тощо. Лісові чаї сприятливо діють на людський організм. В останні роки 

широко розповсюджений чайний бальзам: суміш чаю з певним набором трав. 

Основне його призначення – профілактика й попередження захворювань. Бальзам 

набагато смачніший і корисніший, ніж звичайний чай. 

Компоти виготовляють зі свіжих плодів або декількох видів (асорті). 

Підготовлену сировину кладуть у банки, заливають 20-60%-м сиропом, 
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герметично закривають та стерилізують. Досить проста технологія 

виготовлення компотів дає змогу виробляти їх на невеликих підприємствах. 

Виготовляють, зокрема, суничний, кизиловий, малиновий, брусничний, 

буяховий та інші види компотів. Компоти з дикорослих плодів – цінне джерело 

цукрів, органічних кислот, пектинових речовин, вітамінів. Види продукції 

переробки сировини дикорослих рослин наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 

Продукція переробки сировини дикорослих рослин (В.Є. Свириденко, 1987) 

Плоди 
Соки 

натуральні 

Консерви з 

цукром 
Компоти Варення Джем Сухі 

Аронія + + - + + + 

Брусниця + + + - + + 

Журавлина + + + - + - 

Калина + + - - - - 

Кизил + + + + - - 

Лохина + + - - + + 

Малина + + + + + + 

Обліпиха + + + + - - 

Ожина + + + + + + 

Смородина + + + - + + 

Суниці + + + + + - 

Чорниця + + + - + + 

 

Плоди, перетерті з цукром, зберігають ароматичні та смакові властивості 

свіжої сировини, вітаміни, пектинові речовини, органічні кислоти, цукри. Для 

їх виробництва сировину двічі перетирають через сито, нагрівають до 70-85°С, 

фасують, закривають, стерилізують чи консервують сорбіновою кислотою. 

Вміст сухих речовин у готовому продукті залежно від виду плодів коливається 

в межах 36-54 %. Продукт виготовляють з таких плодів: брусниця, буяхи, 

ожина, суниця, кизил, малина, горобина, чорниця та ін. 

Пюре – протерта маса із ягід брусниці, журавлини, буяхів, малини й 

інших плодів. Пюре з кислих ягід (брусниця, журавлина) пастеризують при 

90°С, інші стерилізують при 100 °С. 
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Соус (підлива) отримують шляхом уварювання пюре з додаванням цукру 

до вмісту сухих речовин, що дорівнює 21 %. Крім того, у приправи додають 

прянощі – корицю, гвоздику, імбир. Ці продукти використовують на десерт як 

підливки, а також для дитячого та дієтичного харчування. 

Кондитерські вироби на основі дикорослих плодів (варення, джем, 

повидло, желе, пастила, приправи, цукати) виробляють із різноманітних лісових 

плодів, зварених з цукром; джем – варення з фруктів у вигляді густого желе; 

повидло – солодка маса із протертих плодів, зварених з цукром; желе – солодка 

драглиста страва з фруктових соків; цукати –зацукрені плоди. Варення, джем, 

повидло отримують, уварюючи плоди з цукром до вмісту сухих речовин – 68-

70%. Усі ці продукти мають підвищену калорійність і добрі смакові 

властивості. 

Приправи відрізняються від повидла лише меншим вмістом цукру та 

наявністю ароматичних добавок. Відомі, наприклад, чорнична приправа з 

додаванням ваніліну, яблучно-горобинова з корицею, брусницево-яблучна з 

гвоздикою та корицею. Пастила – виріб, виготовлений із плодів бузини, 

калини, журавлини, обліпихи, горобини, шипшини, глоду, з додаванням цукру 

та яєчних білків. 

Порошки готують з сухих плодів для отримання киселів, підливок, соусів, 

начинок, підфарбовування кремів тощо. Порошки використовують також як 

фарбники, ароматизатори та стабілізатори жиру, що застосовуються у 

фруктово-ягідному та вафельному виробництвах. Перевагою порошків є те, що 

вони добре відновлюються при додаванні води, зберігають смак, аромат і колір 

сировини, з якої вони виготовлені. Сухий порошок з дикорослих плодів можна 

зберігати тривалий час. 

Напівфабрикати з дикорослих рослин. Плоди консервують бензойною та 

сорбіновою кислотами концентрацією 0,05-0,10 %. Вони добре зберігають 

колір, смак та аромат сировини. Припаси плодові отримують шляхом додавання 

в пюре з ароматних плодів лимонної кислоти та цукру. Готовий продукт 

повинен містити не менше 70 % сухих речовин. 
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Заморожені плоди. Найбільш ефективною для заморожування є 

температура -30 °С і нижче. Плоди заморожують у швидкому потоці 

охолодженого повітря. Плоди зберігають не тільки натуральний зовнішній 

вигляд, але й високу якість при малих втратах маси. 

Сушені плоди. Найбільш простий спосіб переробки дикорослих 

плодів – це сушіння. Сушені плоди добре зберігаються, оскільки в них 

міститься мало вологи. Найменший вміст вологи, нижче якої розвиток 

шкідливих бактерій неможливий, становить близько 30 %. Залишкова 

вологість сушених дикорослих плодів становить 16-25 %, трав'янистих 

рослин – 12-14 %. Сушать плоди груші, аличі, горобини, шипшини, бузини, 

черемхи тощо. 

Квашені плоди. Квашення (мочіння) – один з найбільш давніх та 

розповсюджених способів консервування. У квашених плодах після бродіння 

цукрів накопичується молочна кислота та невелика кількість етилового спирту. 

Вони надають продуктам своєрідного смаку та аромату. Ці речовини 

утворюються в невеликих концентраціях, які не забезпечують стійкості 

квашених плодів при зберіганні. Тому квашені плоди потрібно зберігати в 

прохолодному місці. Переважно квасять плоди лісової груші, яблука, 

брусницю, журавлину тощо. 

Пряні рослини – чебрець, буркун, м'ята польова, бедренець, пижмо, 

деревій, дудник та інші – за смаковими якостями не поступаються завезеним. 

Наприклад, чебрець можна застосовувати як ароматичні прянощі при солінні 

огірків. При маринуванні груш, яблук він з успіхом заміняє корицю. Висушену 

траву використовують як приправу для підлив, супів, котлет тощо. Для приправ 

та ароматизації страв використовують траву деревію. 

Призначена для переробки сировина повинна пройти попередню обробку: 

інспекцію за якістю, сортування, миття (крім плодів малини і ожини), 

подрібнення. 
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3.7. Створення плантацій лісових плодово-ягідних рослин 

У розвинутих країнах світу вже давно вирощують на плантаціях лісові 

ягоди: лохину високорослу (Vaccinium corymbosum ) і брусницю (Vaccinium 

vitis-idaea). Журавлину великоплідну почали вирощувати на плантаціях в США 

у другій половині ХІХ століття. У світі створено майже 200 сортів цих рослин, 

десятки сортів лохини високорослої і ряд сортів брусниці. У більшості країн 

світу, де вирощують журавлину плантації зайняті рослинами різних сортів 

журавлини американської. Журавлину болотну через низьку продуктивність і 

складнощі збору врожаю для створення промислових плантацій не 

використовують. Площа плантацій журавлини великоплідної в Північній 

Америці у 1998 році становила 36048 акрів (1 акр = 0,405 га). При створенні 

плантацій слід враховувати радіоактивне забруднення ґрунтів. 

Шипшина, кизил, горобина, калина, глід, фундук, горіх грецький, бузина 

та ін. Розгляд питань щодо введення цих плодово-ягідних рослин у лісові 

культури і створення плантацій рослин описані в рекомендованій літературі і 

вивчаються студентами самостійно. 

 

3.8. Вимоги до упакування, маркування, транспортування і 

зберігання сировини 

ГОСТ 6077-80 рекомендує для впакування лікарських рослин наступні 

види тари: тканинні одинарні і двійні мішки; одинарні, двійні паперові пакети і 

паперові мішки; поліетиленові мішки, тюки, які мають форму ящика; капи, 

обшиті тканиною; фанерні ящики, ящики з гофрованого картону. 

Застосовують різні способи пакування лікарської сировини. Для наземних 

частин рослин (кора, трава, листя), а також для більшості коренів, кореневищ 

прийнята упаковка в пресовані тюки і капи. Пресована сировина менше 

сприймає вологу, коливання температури та інших зовнішніх факторів, що 

запобігає випаровуванню ефірних масел і розкладанню діючих речовин. Крім 

того пакування пресованої сировини збільшує ємність тари. Більш 

раціональний спосіб – тюкування в розбірних ящиках або пресування в 
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спеціальних механічних і електричних пресах. Пресовану сировину, обшиту 

тканиною або без обштвки тканиною, обтягують стальною стрічкою. Сировину, 

яку не можна пресувати (буркун, чебрець, квіти бузини, безсмертника, супліддя 

вільхи і ін.) пакують в мішки, а подрібнену сировину (квіти ромашки, конвалії, 

соснові бруньки) упаковують в дерев'яні чи фанерні ящики вистелені щільним 

папером. Прогресивними способами пакування лікарських рослин, які 

практично виключають сприйняття негативних факторів навколишнього 

середовища і забезпечують високу якість продукції, є брикетування і 

гранулювання сировини. 

Маркують тару водостійкою фарбою за трафаретом чи шляхом 

приклеювання спеціальної етикетки. На тарі чи етикетці повинно бути вказано: 

найменування сировини, вага нетто, вага брутто, найменування заготівельника і 

району заготівлі, місяць і рік заготівлі, позначення нормативного документу на 

упаковану сировину у відповідності з вимогами ГОСТ 24027.0-80. 

Лікарські рослини зберігають інколи роками, тому важливо створити 

оптимальні умови для їх зберігання і контролю якості. Сховища можуть бути 

типові і пристосовані, але в будь-якому випадку необхідно виконувати вимоги 

по збереженню у відповідності з ГОСТ 6077-80. Сховища повинні 

забезпечувати захист сировини від дощу, снігу, комах, гризунів, прямих 

сонячних променів. Температура зберігання не повинна бути нижче нуля. При 

зберіганні сировина втрачає свої властивості. Тому термін зберігання квіток, 

трави й листя не перевищує 1-2 роки, плодів 2-3 роки; коріння, кореневищ, 

кори – 3-5 років. Для окремих видів сировини може бути встановлено більш 

тривалий термін зберігання. Для визначення термінів придатності такої 

сировини проводять щорічний контроль. Сировину, яка містить ефірні олії або 

інші леткі речовини, зберігають у скляних банках з притертою кришкою або в 

металевих банках з кришкою, яка щільно закривається. Отруйну сировину 

(блекота, чемериця) слід зберігати в окремому приміщенні, ні в якому випадку 

не змішуючи з іншими видами сировини. Сировину сильнодіючу (дурман, 

горицвіт, конвалія) зберігають в спеціальних приміщеннях або відгороджених 
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частинах складу. Оскільки лікарсько-технічна сировина дуже гігроскопічна, 

легко зволожується, вкрай важливо підтримувати в сховищах оптимальну 

відносну вологість повітря (не вище 75 %) при температурі 10-18°С. 

Лікарська сировина при неналежному зберіганні пошкоджується 

шкідниками. Специфічних шкідників лікарської сировини немає, її 

пошкоджують звичайні шкідники сільськогосподарських продуктів. Найбільш 

поширеними шкідниками є кліщі і жуки – великий мучний хрущак, малий 

мучний хрущак, хлібний пильщик, мучниста вогнівка, складський довгоносик і 

складський кліщ. 

Розрізняють три ступені пошкодження сировини шкідниками. При першому 

ступені пошкодження сировина може бути допущена до медичного використання 

після просіювання і дезинсекції. При другому ступені пошкодження сировина до 

дезинсекції повинна бути не тільки просіяна, але й посортована, після чого може 

бути використана на виробництві для приготування препаратів. При третьому 

ступені пошкодження сировину вибраковують. На фармацевтичних заводах 

вибракувана сировина може бути використана для добування діючих речовин. В 

інших випадках вона знищується. 

Заходи боротьби з шкідниками можуть бути попереджувальними й 

винищувальними. Винищувальними заходами є знищення шкідників шляхом 

дезинсекції сировини. Найбільш простим способом дезінсекції є термічна 

обробка. Заражену сировину розміщують в сушильні камери і витримують при 

температурі 50-60 °С протягом 1-2 год. Для знищення шкідників проводять 

також обкурювання сировини і приміщень сірчистим газом, хлорпікріном та 

іншими речовинами. 

З місць заготівлі сировину відправляють на центральні бази, склади, 

фабрики. Упаковану сировину можна перевозити будь-яким видом транспорту. 

Залізною дорогою перевозять сировину в вагонах чи контейнерах. 

Автотранспортом краще перевозити сировину в суху погоду. Її укладають на 

чистий брезент, яким і прикривають зверху для захисту від пилу і дощу. При 

завантаженні транспортних засобів сировину комплектують за видами у 
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відповідності з маркуванням. Отруйні і сильнодіючі рослини, а також рослини, 

що містять ефірні масла і інші духмяні речовини відокремлюють в процесі 

завантаження від інших груп віддільними прокладками. 

Кожна партія сировини супроводжується посвідченням якості, в якому 

повинні бути вказані: найменування відправника і станція відправлення; най-

менування одержувача і станція призначення; найменування лікарсько-

технічної сировини; номер вагона, номер залізничної накладної; номер по-

свідчення і дата його оформлення; кількість місць в партії; вага нетто, вага 

брутто; спосіб поводження з вантажем в дорозі; посада і прізвище особи 

відповідальної за якість сировини; номер стандарту, згідно якого проведена 

упаковка і маркування сировини. 

 

3.9. Здійснення контролю якості рослинної сировини 

Приймання лікарської рослинної сировини здійснюють партіями. Партією 

рахують кількість сировини масою не менше 50 кг, одного найменування 

однорідної за всіма показниками і оформленої одним документом про якість 

Якщо в партії від 1 до 5 одиниць упаковки, то перевірці якості підлягають 

всі одиниці. В інших випадках для перевірки відповідності якості сировини 

вимогам нормативно-технічної документації здійснюють вибірку. Об’єм 

вибірки складає 5 одиниць з партії, що складається від 6 до 50 одиниць 

упаковки і 10 % одиниць, якщо партія нараховує більше 50 одиниць упаковки. 

Від кожної одиниці упаковки продукції, яка потрапила в вибірку, 

відбирають точкові проби із трьох різних місць: зверху, знизу і з середини. 3 

об’єднаної проби методом квартування виділяють середню пробу. Подібні  

Правила приймання і методи відбору проб викладені в ГОСТ 24027.0-80 

«Сировинна лікувальна рослина».  

Оцінка якості матеріалу передбачає визначення відповідності, 

зараженості складськими шкідниками, подрібненості і вмісту домішок (ГОСТ 

24027.1-80), а також фізико-хімічних показників – вологи, вмісту попелу, 

екстрактних і дубильних речовин, ефірної олії (ГОСТ24027.2-80). 
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Відповідність сировини – це відповідність найменуванню. Встановлюють 

відповідність за зовнішніми ознаками, розмірами, кольором, запахом, смаком. 

При неможливості встановлення відповідності сировини за зовнішніми і 

органолептичними ознаками проводять перевірку відповідності анатомо-

діагностичних ознак сировини опису, вказаному в нормативно-технічній 

документації на конкретну сировину і якісні мікрохімічні реакції.  

Зовнішній вигляд сировини визначають візуально, роздивляючись його 

неозброєним оком або за допомогою лупи, а колір сухої сировини – візуально при 

денному освітленні. Запах встановлюють органолептично, спочатку не змінюючи 

стан сировини, потім розтирають його між пальцями або в ступці. Для підсилення 

запаху сировину змочують водою. Смак оцінюють органолептично в сухому 

матеріалі або у його десятипроцентному водному відварі (не проковтуючи). Смак 

сировини отруйних рослин не визначають. 

Зараженість сировини складськими шкідниками визначають неозброєним оком або 

за допомогою лупи зі збільшенням 5-10
х
 при зовнішньому огляді і при визначенні 

подрібненості і наявність домішок. При визначенні складських шкідників в 

сировині встановлюють ступінь зараженості. Для цього пробу сировини кладуть на 

сито з щілинами розміром 0,5 мм і просіюють. В сировині, яка пройшла через сито 

підраховують кількість кліщів. В сировині, яка залишилася на ситі, підраховують 

кількість молі, її личинок, лялечок і інших живих і мертвих шкідників. Кількість 

шкідників і їх личинок підраховують на 1 кг сировини. 

Подрібненість – також один з основних показників якості сировини. Суха 

сировина при упаковці і транспортуванні частково перетирається, ламається і 

втрачає товарний вигляд. Кількість подрібнених частин в сировині встановлюють 

шляхом пересівання через сито з отворами, вказаними у стандарті. 

До допустимих домішок відносять частини даної рослини, які не 

відповідають встановленому в стандарті найменуванні сировини, наприклад 

листки і стебла у квіток, гілочки і суцвіття в бруньках, наявність кусків коренів 

і кореневищ неочищених у очищеній сировині і т.д. В склад допустимих 

домішок входять також органічні (частини інших рослин) і мінеральні (пісок, 
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земля) домішки. Кількість допустимих домішок встановлюють для кожного 

виду сировини окремо і залежить від ботанічних особливостей сировини, умов 

проростання, збору і переробки, терміну заготівлі. Склад органічних домішок 

перевіряють на відсутність отруйних рослин. Якщо в домішках знайдені 

отруйні рослини, ціла партія пересортовується або бракується. 

У процесі визначення якості сировини у ній можуть бути виявлені різні 

вади, які в залежності від причин їх виникнення можна об'єднати у наступні 

групи: такі, що виникли під час росту рослин; такі, що залежать від терміну і 

часу збору рослини; такі, що виникають при недотриманні правил збору 

сировини; такі, що утворюються при обробці сировини; такі, що утворюються 

при сушінні; такі, що виникають при упакуванні і зберіганні сировини. 

Різні види сировини можуть мати всі ці вади, але в кількостях, які не 

перевищують норм стандарту. Сировину, яка сильно забруднена, з грубими 

дефектами і домішками отруйних рослин не приймають. Якщо дефекти 

невеликі і їх можна легко виправити, то приймач інструктує здавача про 

способи усунення: додаткове просушування при збільшеній вологості, 

провітрювання при слабкому прілому запасі, видалення домішок, просіювання 

на ситах з отворами відповідного діаметру для видалення подрібнених частин, 

землі, піску. Якщо якість сировини при огляді відповідає встановленим нормам, 

її приймають і оплачують за цінами прейскуранта. Індивідуальним 

заготівельникам оплачують сировину безпосередньо при її здачі. 

Контроль якості дикорослих плодів та грибів також здійснюють у 

відповідності з вимогами діючих нормативних документів. 

Дикорослі плодові рослини є цінним селекційним фондом. Деякі форми в 

результаті відбору вводяться в культуру, а також широко використовуються 

при виведені нових сортів. Дикорослі плодові породи часто характеризуються 

такими цінними властивостями, як зимо- і посухостійкість, імунність до хвороб 

та шкідників. 

Обізнаність із біолого-екологічними особливостями дикорослих рослин 

плодових є необхідною для раціональної експлуатації її природних запасів при 
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умові своєчасного відтворення та розробці заходів щодо підвищення їх 

врожайності. 

Вид сировини, фармакологічні властивості, харчова та технічна цінність 

дикорослих плодових рослин наведені в додатку 2. 

Опрацьовуючи літературу, доцільно звернути увагу на організацію 

заготівлі, збереження і переробки плодів дикоростучих рослин, а також знати 

основні види продукції та державні стандарти на продукцію з дикорослих 

ягідних рослин. 

Література: [1-9, 11]. 

 

Контрольні питання: 

1. Значення для людини та роль дикорослих ягідників в лісових 

біогеоценозах. 

2. Біологія та поширення найважливіших дикоростучих ягідних рослин в 

лісах України. 

3. Визначення урожайності та проективного покриття найважливіших 

лісових і болотних ягідних рослин. 

4. Вплив антропогенних факторів на дикорослі ягідники (рубання головного 

користування та оглядових рубань в лісі, осушення) та їх збереження і 

підвищення продуктивності. 

5. Заготівля, збереження і переробка плодів дикоростучих рослин. 

6. Основні види продукції та державні стандарти на продукцію з дикорослих 

ягідних рослин. 

7. Основи технологій вирощування найперспективніших лісових плодово-

ягідних рослин на плантаціях. 

8. Вирощування журавлини великоплідної на плантаціях. 

9. Вирощування лохини високорослої на плантаціях. 

10. Вирощування брусниці на плантаціях. 

11. Вирощування шипшини, кизилу, горобини, калини, фундука та ін.  

12. Організація збору та основні вимоги технологій зберігання і переробки 

лісових плодів (ягід). 

13. Де зазначаються оптимальні терміни заготівель дикорослих плодів? 

14. Охарактеризуйте основні методи для визначення урожайності рослин. 

15. Як визначають біологічний запас сировини? 

16. Як визначають експлуатаційний запас сировини? 

17. Як проводиться оцінка запасів лікарських рослин? 

18. Як визначають запас кори? 
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ЛЕКЦІЯ 4 

ЗАГОТІВЛЯ ТА ПЕРЕРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ЗЕЛЕНІ 

 

4.1. Сировинні ресурси деревної зелені. Хімічний склад деревної зелені 

Раціональне використання лісових ресурсів — одне з основних завдань 

підприємств лісового господарства. Важливе значення в майбутньому може 

мати й корм з зеленої фітомаси деревних рослин. 

Технічна зелень – це дрібні пагони і гілля хвойних і листяних порід 

товщиною до 8 мм, які використовуються для виробництва хвойно-вітамінної 

муки, хлорофілово-каротинової пасти, ефірних масел, настоїв та іншої 

продукції. Хвоя і листя містять каротин, хлорофіл, різні вітаміни і 

мікроелементи. Заготовляється сировина на рубках головного і проміжного 

користування. В минулому значних успіхів у виробництві продукції з технічної 

зелені досягнули підприємства Волинського обласного управління лісового 

господарства. 

Вітамінне борошно з деревної зелені призначається для використання у 

виробництві комбінованих кормів, а також для безпосереднього введення як 

добавки в раціон сільськогосподарських тварин і птахів. 

Відповідно до ГОСТ 13797 "Борошно вітамінне з деревної зелені", у 

залежності від деревної породи борошно буває: хвойно-вітамінне, виготовлене 

з деревної зелені смереки, сосни, кедра, ялиці сибірської, і листяно-вітамінне – 

з деревної зелені берези, осики, сірої вільхи, верби. 

Вітамінне борошно використовують як кормову добавку, основну 

цінність якої складають протеїн і каротин. У борошні з деревної зелені 

міститься від 7,2 до 16,6 % протеїну, причому в листяному борошні його 

більше, ніж у хвойному. Особливо багато протеїну в борошні з зеленого листя 

(14,0-16,6 %). 

Борошно з лісової деревної сировини (особливо листяних порід) за 

вмістом багатьох поживних речовин не поступається борошну з люцерни. У 

вітамінному борошні є комплекс мінеральних речовин: кальцій (8,5- 18,2 г·кг
-1

), 
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фосфор (3,9-7,9 г·кг
-1

), калій (7,4-21,4 г·кг
-1

), магній (1,9-  4,4 г·кг
-1

), цинк (9,9-

15,9 г·кг
-1

), марганець (312-409 мг·кг
-1

), кобальт (1,1- 2,2 мг·кг
-1

), мідь (6,1-

12,5 мг·кг
-1

), а також молібден, залізо, нікель, свинець і деякі інші елементи. 

Відзначаються також антимікробні властивості хвойно-вітамінного борошна. 

У кілограмі вітамінного борошна з деревної зелені міститься 4200-

7500 кДж обмінної енергії. Енергетична цінність вітамінного борошна з зелені 

листяних порід завдяки більш високій перетравності її органічної речовини на 

20-30 % вище, ніж вітамінної муки з хвої, незвільненої від смол і дубильних 

речовин. Деревна зелень, з якої готують вітамінне борошно, включає хвою, 

листки і молоді пагони. Вітамінне борошно виготовляють зі свіжої деревної 

зелені, незабрудненої сторонніми домішками, з деревної зелені сосни і ялиці, 

обробленої водяною парою.  

Вітамінне борошно з деревної зелені – широко розповсюджений вид 

кормової добавки. Воно є компонентом, що поповнює кормові раціони 

каротином і протеїном. Вітамінне борошно використовують для годівлі 

сільськогосподарських тварин. Хвойним борошном можна заміняти частину 

зернових компонентів у складі кормових раціонів. Поживність вітамінного 

борошна з деревної зелені залежить від її якості. Перетравність такого борошна 

становить 50-60 %. Кормове борошно з лісової сировини краще вводити як 

компонент у кормосуміші й у такому вигляді давати тваринам. Її можна 

скормлювати разом з комбікормом, рідкими добавками (кормовими цукрами та 

ін.), а також у гранульованому виді. Поживна цінність кормового борошна 

складає (на натуральну масу): гілок з хвоєю – 0,3-0,4 кормові одиниці, з опалого 

листя – 0,2 корм. од. Перетравність сухої речовини кормового борошна складає 

30-40 %. 
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4.2. Заготівля деревної зелені, її використання для виготовлення 

вітамінного борошна 

Технологія виробництва вітамінного борошна складається з двох 

самостійних стадій: заготівля кондиційної зелені та її переробка на 

вітамінне борошно. Деревну зелень заготовляють на лісосіці або верхньому 

складі. У більшості випадків її відокремлюють від гілок ножем або 

невеликою сокиркою. Для відокремлення зелені широко застосовують 

стаціонарні та пересувні відділювачі, зокрема, хвоєвідділювачі барабанного 

типу, які підвищують продуктивність праці більше ніж у два рази. При 

організації заготівлі деревної зелені необхідно брати до уваги, що при її 

зберіганні в умовах плюсової температури декілька днів (навіть не 

більше 7) губляться її цінні властивості. 

Обрубування гілок і вершин для отримання деревної зелені необхідно 

провести на лісосіці до трелювання дерев, оскільки в процесі трелювання 

губить ся від 4 до 23 % крони, а частина гілок сильно забруднюється. Сировину 

укладають в купи на обочині трелювального волоку. Збір сировини ведуть після 

трелювання стовбурів. Для її навантаження і транспортування використовують 

підбирач лісосічних відходів ПЛО-1А на базі трактора ТДТ-55А, оснащений 

гідроманіпулятором. 

Перспективний, з точки зору збереження фітомаси, метод заготівлі, при 

якому дерева транспортуються на верхній склад в припіднятому стані. При 

такій технології роботи із заготівлі сировини переносяться на верхній склад, що 

дозволяє суттєво знизити трудові і матеріальні витрати. Відокремлювати 

деревну зелень від гілок можна безпосередньо на лісосіці чи верхньому складі, 

де використовують пересувні установки. Продуктивність пересувних установок 

становить 141 кг·год
-1

. 

Стаціонарна установка (цех з виробництва вітамінного борошна) 

складається з наступних вузлів і устаткування: автомобільної ваги для 

зважування деревної зелені, подрібнювача, пристрою для розвантаження зелені, 

сушарки, мішкозашивальної машини, ваги для зважування готової продукції, 
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стрічкового транспортера для подавання мішків з борошном на вагу і на склад 

готової продукції. 

Температурний режим сушіння деревної зелені залежить від породи 

дерева. Для зелені сосни й ялини в літніх умовах початкову температуру 

необхідно підтримувати в межах 345-360°С; у зимовий період вона повинна 

бути вищою (до 400°С). Деревну зелень висушують до вологості 10-17 %. 

Технологія сушки значною мірою впливає на якість кінцевого продукту, 

особливо на вміст каротину в вітамінному борошні. На розпадання каротину 

впливає температура та вміст кисню в теплоносієві, а також остаточна вологість 

борошна. Продуктивність стаціонарних установок залежно від вологості 

коливається в межах 340-845 кг·год
-1

 муки. Технологічна схема дозволяє 

отримати з деревної зелені 450-500 кг кормового борошна.  

У залежності від вихідної сировини борошно буває хвойно-вітамінне, 

виготовлене з деревної зелені ялини, ялиці, сосни, кедра і листяно-вітамінне, 

виготовлене із деревної зелені вільхи, верби, граба, берези, липи та інших. 

Борошно з зеленої фітомаси за вмістом багатьох поживних речовин 

прирівнюється до муки з люцерни. Воно містить більше каротину, вітаміни РР, 

В1, В2, Е, рибофлавін, мінеральні елементи (кальцій, фосфор, калій, магній, 

цинк, марганець, кобальт, мідь, молібден, залізо, нікель та ін.), різноманітний 

амінокислотний склад. При виготовлені вітамінного борошна з деревної зелені 

доцільно зменшити вміст в ній смолистих, дубильних речовин, гіркот, що 

знижують ефективність використання її в кормовиробництві, хоча ГОСТ на 

вітамінне борошно не дає чітких вимог. 

З метою стабілізації якісних показників вітамінного борошна в процесі 

зберігання і покращення його кормових якостей застосовують гранулювання. 

Гранульований корм менш гігроскопічний, більш транспортабельний, краще 

зберігається. Брикетуванням деревної зелені продовжують термін зберігання і 

покращують поживність корму. В склад сировини перед її подрібненням і 

сушінням подають 30-50 % соломи і з розрахунку на 1 т сировини 50 кг 

меленого зерна, 25 кг солі і кальцій-фосфат. Гранульований і брикетований 
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корм повинен складати не більше 30 % сухої речовини кормів у раціоні тварин. 

При цьому частка компонентів деревної зелені в раціоні не повинна 

перевищувати 15 % ваги. 

Сухе листя також містить значну кількість поживних речовин. 

Перетравлення сухого листя складає 41,6-48,5 % (на рівні соломи), а кормових 

віників – 32,3-36,1 %. Заготівля кормових віників і сухого листя в даний час не 

має широкого поширення в тваринництві через низьку продуктивність. 

Заготівля віників зберегла своє значення в основному для підгодівлі диких 

тварин в зимовий період, як біотехнічний захід в мисливських господарствах. З 

метою покращення поїдання віників їх змочують 5-6 % розчином солі. 

Хвойна паста – це маса, отримана при температурі 18°С, вище 25 °С – це 

рідина. Паста оливково-зелена або темно-зелена з характерним хвойним 

запахом. До складу пасти входять деякі біологічні речовини, вітамін Е, 

провітамін Д, жирні та смоляні кислоти, хлорофіл, каротин, каротиноїди, 

воскоподібні речовини й інші сполуки. Паста дає позитивні наслідки при 

лікуванні шкіряних хвороб, термічних і хімічних опіків, виразок, екзем, 

фурункулів. Може вживатися як вітамінна добавка при відгодівлі тварин. Крім 

того, пасту використовують при виробництві деяких парфумерно-косметичних 

виробів, смоляно-хвойних екстрактів для лікувальних ванн тощо. 

Технологічний процес виробництва включає підготовку деревної зелені, 

екстракцію смолистих речовин хвої бензином, відгонку бензину й обробку 

виділених смолистих речовин. Вихід пасти з 1 т соснової зелені 50-70 кг, 

ялинової – 80-90 кг, а інших порід – 40-55 кг. 

Ефірні олії добувають із хвої ялиці, сосни, ялини та кедра. Найбільшу 

цінність являє собою ялицева олія – прозора рідина щільністю 900- 925 кг·м
2(-1)

, 

її використовують для виробництва медичної камфори, застосовують у 

миловарінні та парфумерії, народній і науковій медицині. 

Сировиною для отримання ефірних олій служать тонкі, добре охвоєні 

гілки ялиці довжиною 26-30 см з вмістом хвої за масою біля 70 %, деревини 

12 %. Вміст ефірної олії в зелені ялиці залежить як від віку насаджень, так 
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сезону її заготівлі. Наприклад, у віці 20-30 років у 1 т хвої міститься до 35 кг 

ефірної олії, у віці 30-50 років – 20 кг, у віці 50-100 років – 17-18 кг. 

Найбільший вихід олії отримують з хвої, що заготовляється у весняно-літній 

період (травень-вересень). Отримання ялицевої олії базується на її трьох 

важливих властивостях: здатності при прямій дії пари переганятися з нею; 

нерозчинності в воді; різниці щільності води та олії. 

Хвойно-соляний екстракт отримують випаровуванням хвойного 

конденсату, який одержують при відгоні ефірної олії із деревної зелені, до 

пастоподібного стану, формуючи у брикети. Вихід екстракту з 50 %-м вмістом 

сухої речовини становить 170-200 кг з 1 т деревної зелені. Його застосовують у 

медицині для приготування соляно-хвойних ванн, при лікуванні центральної 

нервової системи, ревматичних хворобах. 

Хвойний віск – це світло-зелений порошок з характерним хвойним 

запахом, який являє собою суміш ефірів жирних кислот (70-80 %), вільних 

жирних і смоляних кислот (15-20 %), а також жовтих пігментів. Отримують 

його при переробці деревної зелені (вихід 25 кг з 1 т сировини), який 

використовують у косметичних виробах. 

Провітамінний хвойний концентрат – це густа масляниста рідина 

яскраво-оранжевого кольору зі специфічним хвойним запахом (вихід 4,5-5,0 кг 

з 1 т сировини), який застосовують як біоактивну добавку в парфумерно- 

косметичних виробах. 

Концентрат хлорофілу натрію – порошкоподібний продукт чорного 

кольору, що розчиняється в спирті і воді (вихід 100 г з 1 т сировини), який 

застосовують як добавку до косметичних виробів і лікувальний засіб у 

медицині. 

Кормові добавки з лісової зеленої фітомаси в даний час ще не складають 

істотної частки в складі раціонів, однак їхнє використання, зокрема у тваринництві, 

збільшується. У деяких країнах на кормові цілі заготовляють десятки тисяч тон 

деревної зелені, гілкового корму. У значних кількостях їх використовують у 

Республіці Білорусь, Латвії, Росії. Добавки з зеленої фітомаси дозволяють 
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підвищити загальний рівень годівлі тварин. Особливо істотна їхня роль як джерела 

біологічно активних речовин, за вмістом яких зелена фітомаса перевершує 

більшість звичайних кормів. Значення різних видів добавок із зеленої фітомаси для 

сільськогосподарських тварин і ефективність їхнього використання в раціонах 

неоднакові. Свіжа деревна зелень є додатковим джерелом вітамінів, інших 

біологічно активних компонентів і поживних речовин у раціонах різних видів 

тварин. Вона досить широко застосовується у корм худобі (особливо в роки з 

несприятливими для польового кормовиробництва умовами). В усьому світі 

спостерігається тенденція до розширення використання листя, гілок, бруньок дерев 

як додаткового джерела корму для тварин. 

У період 1950-1970 років у багатьох наукових установах СРСР 

здійснювалися науково-дослідні роботи з вивчення впливу свіжої хвої при 

підгодівлі на продуктивність і стан здоров'я тварин. З використанням результатів 

досліджень за рахунок згодовування деревної зелені було досягнуто збільшення 

продуктивності овець на 17-45 %, свиней – на 20-28, молочних корів – на 11 %, 

молодняку великої рогатої худоби - на 5,7 кг додаткового приросту ваги. 

Використовують для годівлі хвойну деревну зелень для тварин не в 

чистому вигляді, а як додаток до основного раціону у суміші з концентратами й 

іншими звичайними компонентами корму (силосом, сіном, соломою й ін.). 

Література [1-4, 6, 7, 9, 16]. 

Контрольні питання: 

1. Що належить до деревної зелені?  

2. Хто визначає сировинну базу деревної зелені? 

3. Де проводять заготівлю деревної зелені? 

4. Як впливає свіжа хвоя при підгодівлі на продуктивність і стан здоров'я 

тварин? 

5. Які є способи заготівлі деревної зелені? 

6. Які вчені займалися вивченням зеленої фітомаси? 

7. Опишіть цінність вітамінного борошна з деревної зелені. 
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ЛЕКЦІЯ 5 

ГРИБИ 

 

5.1. Харчове значення та лікувальні властивості грибів 

Працюючи в лісництвах, ліси котрих є об’єктом відвідувань багато 

любителів грибів, спеціалістам лісового господарства необхідно знати 

найголовніші їстівні і отруйні гриби лісів. Важливо знати фактори, що 

впливають на появу і врожайність грибів, способи обліку врожаю та визначення 

ресурсів їстівних грибів. Також необхідно освоїти основи організації 

промислової заготівлі та первинної переробки грибів, знати технологію 

сушіння грибів, а також можливі заходи для підвищення врожайності грибів. За 

літературними даними на території Європи зростає близько 500 видів їстівних 

грибів (Єлін та ін., 1975). Діючі в Україні нормативні документи дозволяють 

заготовляти та вживати 53 види їстівних грибів, однак фактично заготовляють 

гриби 10-15 видів [4, 5]. 

Гриби містять 84-92 % води, а також білки, вуглеводи та інші речовини. 

До складу грибів входять важливі амінокислоти, глікоген (тваринний 

крохмаль), ферменти, ефірні олії, фунгін (ідентичний хітину, наприклад, 

роговидного панцира рака), багато мікроелементів (калій, фосфор, магній, 

натрій, кальцій, залізо, сірка, хлор тощо), вітаміни, а також нікотинова та 

пантотенова кислоти. Вміст у грибах цукрів значно підвищує їх поживність і 

надає їм приємного солодкуватого присмаку. Гриби містять і ароматичні 

речовини, які покращують їх смакові якості. Білки багатьох видів грибів за 

своєю поживною цінністю не поступаються тваринним білкам. Калорійність 

грибів невелика: в 100 г сухих грибів міститься в середньому до 250 ккал 

енергії. За харчовими і товарними властивостями їстівні гриби поділяють на 

чотири категорії. Гриби сушать, маринують, солять, з них виготовляють 

порошки й екстракт. 

Багато грибів утворюють антибіотики: білі – смертельні для паличок 

Коха; лисички, рядовки зелені – проти різних гнійних захворювань. Маслюки 
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модринові містять особливі смолисті речовини, які знімають гострий головний 

біль. Препарати з жовчного гриба поліпшують роботу печінки. З боровиків 

отримано алкалоїд, який підвищує життєздатність організму, а з нього виділені 

речовини, що мають протипухлинну дію. Деякі їстівні гриби (гнойовики) 

містять речовини, що можуть розчинюватись тільки у спирті. При вживанні з 

цими грибами алкоголю настає отруєння, симптоми якого проявляються через 

1-2 год. Це явище використовують у боротьбі з алкоголізмом. 

 

5.2. Фактори, що впливають на плодоношення грибів 

Фактори, що впливають на плодоношення грибів, поділяють на постійні і 

змінні. До постійних факторів належать: склад ґрунту, кислотність середовища, 

характер і вік деревостану, освітлення, місцезростання грибів, трав'яний покрив 

тощо. Змінні фактори – це погодні умови, температура ґрунту та повітря, їх 

вологість.  

Урожайність і погода. Успішний розвиток грибів перш за все 

зумовлений температурою, вологістю ґрунту та повітря.  

Для проростання спор, росту і розвитку грибів оптимальною є 

температура 18-27°С, хоча багато грибів росте і при більш низькій температурі. 

Наприклад, опеньок зимовий у м’які зими з частими відлигами утворює плодові 

тіла до кінця лютого. Середній температурний максимум для більшості видів 

грибів коливається в межах 30-35°С, хоча деякі види стійкі до дуже високих і 

низьких температур, особливо у фазі спор чи плодоношення.  

На початок розвитку грибниці істотно впливає запас тепла в ґрунті, який 

вимірюється сумою температур повітря з того дня, коли температура ґрунту 

піднімається вище +1°С. Ранні гриби починають розвиватися при сумі 

температур повітря не менше +500°С, літні – не менше +800°С, пізні – не 

менше – 1000°С (іноді навіть при 1350°С).  

Висока вологість повітря, опади перед початком чи в період плодоношення 

сприятливо впливають на плодоношення. Опади в процесі плодоношення 

сприяють формуванню плодових тіл на закінченнях молодих гіфів грибниці та їх 
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розвитку. Початок, тривалість та закінчення плодоношення визначається, з одного 

боку, біологічними властивостями грибів, з іншого – погодними умовами 

поточного року, частково – попереднього, а може і декількох попередніх років. 

Зокрема, на врожайність грибів впливають більш високі порівняно з нормою 

вологість і температура попередньої осені. Найбільш сприятлива температура для 

грибів в лісі близько +22°С, а вологість – 80-85%. 

Робити висновок про чергування грибних років з негрибними можна 

лише щодо більш або менш обмеженої місцевості. Роки з виключно високою 

врожайністю настають досить рідко. На Поліссі відносний урожай грибів буває 

після 1-2 неврожайних років навіть при неоптимальних погодних умовах. 

Щоб визначити залежність між урожаєм грибів, середні дані щодо 

температури та опадів необхідно брати щомісячно або краще подекадно. 

Для з’ясування зазначеної залежності дані про температуру та опади слід 

розглядати не тільки протягом календарного періоду плодоношення, але й за 

попередній період. 

Строки розвитку одного виду грибів у різні роки неоднакові. Вони 

залежать від середніх добових температур повітря та кількості опадів у період 

розвитку грибниці. При відхиленні від середніх даних у бік збільшення період 

розвитку скорочується, і навпаки. При цьому вирішальне значення має 

кількість опадів. 

Строки настання плодоношення визначають біологічні властивості 

кожного виду грибів. Вони в умовах даної місцевості повторюються щорічно в 

більш-менш визначений час. Поряд з тим погодні умови відсовують або 

наближають строки плодоношення. Таким чином, сполучення температури та 

вологості визначають строки появи плодових тіл та плодоношення, 

врожайність. Однак залежність між термінами плодоношення, погодними 

умовами та біологічними властивостями окремих видів грибів проявляється не 

завжди виразно. 

Таким чином, на врожайність грибів значно впливають не тільки 

відхилення від багаторічної норми місячної суми опадів і середньої 
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температури, але й інтенсивність опадів, характер коливання температур, їх 

мінімум і максимум у сполученні з відносною вологістю повітря й іншими 

елементами погоди. 

Швидкість росту плодових тіл грибів. Плодові тіла грибів ростуть 

швидко, звідси і вираз: «Ростуть, як гриби». Більшість грибів до середніх 

розмірів виростає за 3—5 днів і продовжує рости 10—15 днів. Діаметр шапки та 

висота грибів за добу збільшується на 1,0—1,5 см. У перші 5—8 днів ріст 

грибів у висоту та ріст шапки по діаметру рівномірні. Проте ріст грибів у 

висоту припиняється на 1—2 дні раніше, ніж ріст шапки по діаметру. 

Найповільніше росте білий гриб, але збільшення маси за один день у 

нього найбільше. Так, якщо підосичник на четвертий день має масу 74 г, а 

сироїжка — 12 г, то білий гриб — 160 г. У цілому трубчасті гриби ростуть 

відносно швидко, а опеньки та лисички повільніше. Ростуть гриби з однаковою 

швидкістю як удень, так і вночі. Глибоко восени з настанням приморозків 

гриби можуть рости більше місяця і стільки ж старіти. У Південній Америці зу-

стрічаються гриби, що виростають за 2 год до 1.5 м у висоту. Гриби-гіганти 

трапляються також в Україні. У 1981 р. біля Вінниці був знайдений гриб-

дощовик, що мав діаметр 0,5 м та масу 11 кг. 

Існує певна послідовність у появі та рості грибів. Періоди появи та росту 

грибів називають шарами. У практиці розрізняють три шари. 

Перший шар розпочинається в другій половині травня і продовжується до 

початку червня. В цей час з'являються підосичники, підберезники, білі гриби, 

маслюки. Тривалість, першого шару — 7—10 днів. У цей час в ґрунті є запас 

вологи з весни, але мало тепла й умов для доброго та стійкого плодоношення 

грибів. Тому гриби першого шару слід шукати на добре освітлених місцях: га-

лявинах, широких просіках, під наметом рідких молодняків. 

Другий шар з'являється в першій—третій декадах липня. Продовжується 

цей шар 2—3 тижні, хоча врожайність грибів низька. У цей час ростуть усі 

відомі гриби. Вони найчастіше трапляються в молодняках. Сироїжки, 

наприклад, можна знайти під наметом спілого лісу. 
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Третій шар грибів розпочинається з другої декади серпня і продовжується до 

кінця жовтня. Це найчисленніший за кількістю видів, врожайністю та тривалістю за 

часом шар. У цей час випадають довгі й рівні дощі, а не зливи; вологість ґрунту 

підвищується та зберігається на постійному рівні. Температура повітря починає 

знижуватися. Таким чином, для грибів складаються сприятливі умови для росту. 

Гриби третього шару спочатку з'являються на відкритих місцях, згодом — під 

наметом молодняків і спілих соснових насаджень. 

У першому та другому шарах урожай грибів малоцінний внаслідок того, 

що багато грибів з хробаками (досягає 80 %). При цьому у трубчастих грибах 

хробаків на 10—15 % більше, ніж у пластинчастих. З промисловою метою в цей 

період грибів не заготовляють. 

Фенологічні індикатори-сигналізатори грибів. Для практичних цілей 

необхідно знати приблизну дату появи грибів. Строки плодоношення грибів 

доцільно пов'язувати з сезонним розвитком дерев і чагарників. Так, цвітіння 

горобини — це сигнал про появу першого шару грибів, цвітіння іван-чаю — 

другого шару. Наведемо деякі прикмети появи грибів. 

♦Осики скинули сережки — не пропусти зморшків. 

♦Полетів пух з осики —  чекай підосичників. 

♦Розкриються білі пелюстки горобини, сміливо відкрийте підберезникам 

корзини. 

♦Сосни сиплять пилком золотим — маслюки лізуть дружнім натовпом. 

♦Порожевів пелюстками верес — час іти за рижиками. 

Фенологічними сигналізаторами початку плодоношення певного виду 

грибів можуть бути і самі гриби. 

♦Появилися зморшки — через три тижні чекай підберезників. 

♦Появилися рижики-вовнянки — чекай груздів. 

♦Появилися мухомори — чекай білих грибів. 

♦Появилися рижики — чекай осінніх опеньків. 

♦Ввечері дощ — ранком чекай грибів. 

♦Затягнулися дощі — груздів не чекай. 
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Лісорослинні умови зростання грибів. Видове розмаїття та врожайність 

грибів значною мірою залежать від типу лісорослинних умов та складу 

насаджень. 

Найбільш продуктивними в умовах Волинської області виявились 

пристиглі та стиглі березові насадження (154 кг·га
-1

), дещо менш продуктивні – 

мішані листяні молодняки та середньовікові насадження (133 кг·га
-1

); осикові 

пристиглі та стиглі насадження (124 кг·га
-1

). Найменший врожай грибів 

зареєстрований у пристиглих і стиглих хвойно-листяних насадженнях  

(8 кг·га
-1

), а також листяних пристиглих насадженнях   (16 кг·га
-1

). 

Для соснових лісів характерна наявність білих грибів, гірчаків, деяких 

видів груздиків, рядовок зелених, ковпаків, козляків, маслюків (пізнього, 

зернистого, болотного), моховиків (жовто-бурого та зеленого), мухоморів, 

сироїжок, рижиків, польського гриба, свинухи товстої, строчків, опеньок 

осінніх тощо. 

У березових лісах ростуть: білі гриби, підберезники, валуї, рижики-

вовнянки, хрящі-молочники справжні й оливково-чорні, їжовики жовтуваті, 

лисички справжні, моховики зелені (решітки), підосичники, сироїжки білі, 

свинухи тонкі, хрящі-молочники товсті, зморшки степові, плеврот 

черепичастий (глива), літні й осінні опеньки та ін. 

Для ялинових лісів характерна наявність білих грибів, їжовиків 

жовтуватих, гірчаків (отруйний гриб), маслюків зернистих, моховиків зелених 

(решітки), мухоморів, білих сироїжок, рижиків, свинух, строчків, печериць 

лісних тощо. 

В осикових лісах зростають: підосичники, валуї, дощовики, лисички 

справжні, моховики зелені, мухомори, сироїжки білі, свинухи, печериці лісові, 

плеврот черепичастий (глива), опеньки зимові, літні, осінні та несправжні. 

У дубово-широколистяних лісах трапляються: білі гриби, бліда поганка 

(мухомор зелений), хрящі-молочники перцеві, дубовики (синяки), їжовики 

жовтуваті, лисички справжні, моховики зелені (решітка), плеврот черепичастий 

(глива), опеньки літній і осінній. 
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У вільхових лісах найчастіше зростають рижок-вовнянка, моховики 

зелені, плеврот черепичастий (глива), літні та осінні опеньки. 

У борах України зростають зеленушки, маслюки, сироїжки, хрящі-

молочники, лисички, опеньки справжні, білий гриб (соснова форма) та інші. 

У суборах трапляється велика кількість їстівних та отруйних грибів 

(понад 50 видів). Це насамперед білий гриб (різні форми), маслюки, хрящі-

молочники, підберезники, підосичники, сироїжки, лисички, зеленушка, 

моховики, бабка темна, зморшки тощо. 

Для сугрудків характерні болетові гриби, хрящі-молочники, сироїжки, 

дощовики, опеньки справжні, лисички тощо. 

У дібровах часто трапляються сироїжки, хрящі-молочники, опеньки 

справжні, білі гриби (дубова форма), синяк тощо. 

У гірських лісах Карпат і Криму (бучини і рамені) також росте значна 

кількість видів їстівних грибів: лисички, сироїжки, хрящі-молочники, опеньок 

справжній, білий гриб (ялинова форма) та інші. 

Виходячи з існуючих систем районування (геоботанічного 

лісорослинного, комплексного лісогосподарського та інших), враховуючи 

біологічний і експлуатаційний запас грибів, їх видовий склад, можливість 

використання запасів, територія України за грибними ресурсами поділена на 

7 зон (В.Т. Козак, С.М. Коз’яков, 1987). Схема районування території України 

за грибними ресурсами зображена на рис. 1. 
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Рис 1. Ресурси їстівних грибів України: 

1 – Західне Полісся; 2 – Центральне та Східне Полісся; 3 – гірські та передгірські райони 

Карпат; 4 – Західний Лісостеп; 5 – Східний Лісостеп; 6 – Степ; 7 – гірські райони Криму. 

Західне Полісся включає північні та центральні частини Волинської, 

Рівненської, Житомирської областей і північну частину Хмельницької. У цій 

зоні заготовляють 40-50 % всього  обсягу грибів. У сухих соснових борах після 

рясних дощів, в серпні-вересні в молодняках сосняках з’являється велика 

кількість маслюків, в жовтні – зеленушки. В насадженнях сосни старших класів 

віку при оптимальному поєднанні тепла й опадів багато білих грибів.  

У свіжих соснових борах багато білих та польських грибів, підберезників, 

лисичок, сироїжок, рядовок, хрящів. У вологих соснових борах грибна флора 

менш різноманітна і представлена  різними видами моховиків, сироїжок, 

павутинників і деяких видів інших грибів четвертої категорії та умовно їстівних. 

Центральне і Східне Полісся займає північну частину Київської, 

Чернігівської та Сумської областей. У зв'язку з тим, що опадів тут менше, 

клімат більш континентальний, урожайні роки бувають рідше, ніж у Західному 

Поліссі. Соснові насадження в цій зоні з участю берези в урожайні роки 

рясніють білими (соснові, березові і дубові форми), польськими грибами, 
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маслюками, сироїжками, різними видами груздів. Частіше, ніж у Західному 

Поліссі, трапляються рижики та різні види рядовок. У низькоповнотних 

молодняках сосни з березою й осикою, на березових полянах рясно 

плодоносять білі та польські гриби, підберезники та підосичники. 

Гірські та передгірські райони Карпат — це Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька та гірська частина Львівської областей. Промислова 

заготівля в цій зоні на 95 % складається з опенька. В ялиново-ялицевих лісах 

велике розповсюдження мають білі гриби (ялинова форма), рижики, лисички, 

багато видів сироїжок тощо. В групі грабово-дубових лісів трапляється декілька 

видів хрящів-молочників, сироїжок, моховиків, білих грибів (дубова форма). У 

групі букових лісів видовий склад їстівних грибів досить обмежений. 

Західна лісостепова зона включає південні частини Волинської, 

Рівненської та Київської областей, рівнинну частину Львівської, Івано-

Франківської, Тернопільської, Хмельницької (без північної частини), 

Вінницької та Черкаської областей. Із їстівних грибів тут ростуть опеньки, 

моховики, хрящі-молочники, сироїжки, рядовки, білі гриби (дубова форма). 

При наявності в складі лісів берези, сосни й ялини трапляються лисички, 

рижики, ялинові та березові форми білого гриба. 

Східна лісостепова частина включає південні райони Чернігівської та 

Сумської областей, Полтавську, Харківську, східні райони Черкаської та 

північну частину Луганської областей. Грибні ресурси тут незначні і 

промислового значення не мають. 

Степова частина — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 

Дніпропетровська, Кіровоградська (південна частина), Донецька, Луганська 

(без північної частини), Кримська (без передгірської та гірської частин). Це 

найбідніший на грибні ресурси район. Нестача вологи стримує розвиток грибів. 

Лише в окремі роки в Херсонській області та придніпровських пісках бувають 

високі врожаї маслюків, рядовок і навіть білого гриба. В байрачних листяних 

лісах, степових колках, заплавних лісах в окремі роки буває багато опеньків, 

рядовок, хрящів-молочників. 
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Передгірська та гірська частини Криму — невеликий і дуже 

специфічний  за екологічними умовами район. Найбільш розповсюджені тут 

види грибів – опеньки, сироїжки, рядовки, хрящі, молочники. В окремі роки 

з’являється дубова форма білих грибів. Проте складність і значні витрати на 

збирання грибів у гірських районах, густий підлісок і підріст істотно знижують 

промислову заготівлю грибів.  

Щоб виявити місця виростання грибів і визначити обсяги їх заготівлі, 

необхідно виконати обстеження або інвентаризацію всіх плодоносних площ. 

Перед початком роботи з обліку грибних площ вивчають всі планові та 

статистичні матеріали, плани насаджень, таксаційні описи. Особливу увагу 

звертають на матеріали грунтово-лісотипологічного обстеження площ 

держлісфонду та на зміни, які виникли після лісовпорядкування. Поряд з ти 

слід ознайомитися з даними статистики про заготівлю грибів у лісових 

підприємствах за попередні роки. 

Визначення врожайності грибів і площ їх зростання – робота дуже 

трудомістка. Для цього закладають декілька постійних площ і ведуть облік 

протягом усього вегетаційного періоду (краще кілька років підряд). Пробні 

площі доцільно закладати в різних лісорослинних умовах. Розмір пробних 

площ 0,25 га, їх відмежовують в натурі, а збір грибів на них ведуть протягом 

всіх строків плодоношення через 1-2 доби.  

Збирають гриби в один і той же час доби, найкраще вранці. На різних 

пробних площах облік грибів слід робити одночасно.  При збиранні грибів 

необхідно двічі обходити площу вздовж і впоперек прямим лініями, 

розташованими на відстані 5 м одна від одної. Гриби після кожного збирання 

необхідно зважувати. 

Аналізуючи дані спостережень за весь період (травень-листопад), 

отримують урожайність грибів. Запас грибів на обстежуваних площах 

визначають шляхом перемноження площ їх зростання на врожайність з одиниці 

площі. При визначенні врожайності грибів враховують повторюваність їх 

плодоношення (табл. 4) 
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Таблиця 4  

Повторюваність урожайності грибів в Україні за 10-річний період 

(С. М. Коз’яков, 1982) 

Вид грибів 

Урожайність 

середня висока низька 
урожай 

відсутній 

Маслюки 3 3 2 1 

Опеньки 5 3 2 - 

Лисички 4 4 2 - 

Боровики 1 2 5 2 

Зеленушки 3 3 3 1 

 

Існує також експресивний метод обліку врожаю грибів. Згідно з цим 

методом, по ходовій лінії роблять перелік плодових тіл грибів на 1-2 м в кожну 

сторону. При цьому вимірюють поперечних шапок грибів, а також фіксують 

довжину ходової лінії. Попередньо визначають залежність між масою грибів та 

поперечником їх шапок. Таким чином, масу грибів обчислюють без їх зривання. 

Метод менш трудомісткий, ніж збирання грибів та визначення їх маси. 

Таблиця 5 

Орієнована оцінка врожайності грибів, кг·га
-1 

(С. М. Коз’яков, 1982) 

Вид грибів 
Оцінка врожайності 

висока середня низька 

Маслюки 750 250 50 

Опеньки 300 200 100 

Боровики 100 50 5 

Лисички 200 100 50 

Зеленушки 300 200 100 

Хрящ-молочник справжній 600 300 50 

Рижики 100 50 10 

Сироїжки 500 200 50 

Підосичники, підберезники 300 200 50 

 

Орієнована оцінка врожайності за трьома категоріями така (табл. 5). 

«висока» — гриби багатьох видів у літньо-осінній сезон трапляються повсюдно 

у великій кількості: грибоварні пункти ведуть заготівлю при 2—3-змінній 

роботі; 
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«середня» — гриби окремих видів трапляються у великій кількості, 

грибоварні та заготівельні пункти ведуть заготівлю при однозмінній роботі, 

місцеве населення проводить заготівлю грибів для власних потреб, продаж на 

ринку та здачу на заготівельні пункти; 

«низька» — гриби протягом вегетаційного періоду трапляються 

поодиноко, приймання заготівельними пунктами не проводиться; місцеве 

населення заготовляє гриби в невеликій кількості для власних потреб. 

Середня маса в грамах одного гриба на заготівельних пунктах України 

така: маслюки — 25, опеньки — 7, боровики — 100, лисички — 5, 

зеленушки — 7, підберезники — 30, підосичники — 40. 

Після натурного обстеження сировинної бази грибів на картографічний 

план наносять межі їх місцезнаходжень, зазначають їх запаси. Як правило, 

грибоносні площі збігаються з межами таксаційних виділів. Картування грибів 

по кварталах слід робити за переважаючими видами, як прийнято при 

лісовпорядкуванні. На основі даних про врожайність складають карти запасів 

грибів і їх розташування. Складені за таким принципом карти дають загальну 

уяву про розміри плодоносних площ і запаси грибів на них. 

Плодоносні грибні площі та запаси грибів періодично змінюються, тому 

їх визначення слід робити через кожні 5 років. Початкове обстеження 

сировинної бази грибів необхідно вести при лісовпорядкуванні. Повторні 

інвентаризаційні роботи можуть бути виконані силами лісових підприємств 

 

5.3. Збір грибів. Промислова заготівля та первинна переробка грибів 

Із 53 видів їстівних грибів, які допущені санітарними правилами до 

заготівлі й продажу, в Україні практично заготовляють 10-15. Гриби ділять на 

їстівні й умовно їстівні. Їстівні гриби вживають свіжими або переробляють без 

спеціальної попередньої обробки. Умовно їстівні перед переробкою кип'ятять 

15-20 хв. або вимочують (при вимочуванні слід декілька разів міняти воду). 

В Європі зростає близько 80 видів отруйних грибів, з них біля 20 дуже 

отруйні (Дудка, Васссер, 1988). Ростуть вони з ранньої весни і до пізньої осені. 
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Наведемо назви деяких отруйних грибів: 

- бліда поганка, мухомор зелений – Атапіta phalloides Secr.; 

- волоконниця Патуйяра – Іпосуbе раtоиllаrdі Вrеs.; 

- ентолома сіра отруйна – Entoloma rhodopolium (особливо небезпечним 

отруйним грибом є ентолома жовтувато-сиза отруйна або рожевопластинник 

жовтувато-сизий –Entoloma sinuatum); 

- мухомор смердючий – Атапіta virosa – росте у хвойних і мішаних 

лісах, смертельно отруйний гриб, якого іноді помилково приймають за 

печерицю. До отруйних мухоморів належать мухомор пантерний (Атапіta 

hanterina), мухомор червоний (Атапіta muscaria Ноок) і мухомор порфіровий 

(Атапіta porphyuria.); 

- опеньок сірчано-жовтий несправжній – Нірholoma iasciculare – 

спричиняє тяжке, іноді смертельне отруєння. Його іноді помилково вважають 

опеньком справжнім, від якого він відрізняється зеленим кольором пластинок, 

жовтою шапинкою; 

- павутинник оранжево-червоний – Соrіпаrіиs ovellanus; 

- чортів триб (нар. – синяк отруйний) – Boletus satanas – отруйний гриб, 

ззовні схожий на дубовика і синяка зернистого. 

Перед початком роботи з обліку грибних площ вивчають планові та 

статистичні матеріали, плани насаджень, таксаційні описи, ознайомлюються з 

даними статистики про заготівлю грибів на території лісових підприємств за 

попередні роки. Для більш точного визначення розмірів грибних площ 

необхідно зробити їх натурний облік у лісі. При цьому враховують грибоносні 

ділянки, як мають найбільше промислове значення і велику питому вагу в 

об'ємі заготівлі. Площі, на яких гриби ростуть поодиноко, а також ділянки 

менше 0,5 га, для промислової заготівлі недоцільні. Виявити грибні площі 

можна шляхом опитування працівників державної лісової охорони (анкетна 

інвентаризація). 

Для визначення врожайності грибів закладають постійні пробні площі і 

ведуть облік протягом усього вегетаційного періоду (краще кілька років 
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підряд). Пробні площі доцільно закладати в різних лісорослинних умовах. 

Розмір пробних площ – 0,10-0,25 га. Їх відмежовують у натурі, а збір грибів на 

них ведуть через кожні 1-2 доби протягом усього періоду плодоношення. 

Збирають гриби в один і той же час доби, найкраще вранці. На різних пробних 

площах облік грибів слід робити одночасно. Гриби після кожного збирання 

необхідно зважувати. Запас грибів на обстежуваних площах визначають 

шляхом перемноження площі їх зростання на врожайність з одиниці площі. 

Існує три способи збору грибів – зривання, зрізування та викручування, 

які істотно не впливають на їх урожайність, хоча перевагу надають зрізуванню. 

Трубчасті гриби можна обережно викручувати з землі. Пластинчасті гриби при 

зриванні ламаються в ніжці або в місці з'єднання грибниці з ніжною. Найкраще 

збирати гриби у кошики, складаючи їх шапинками вниз чи боком, якщо гриби з 

довгими ніжками. Організація заготівлі грибів включає організацію 

заготівельних пунктів із відповідним обладнанням для первинної переробки та 

короткочасного зберігання. В кожний заготівельний пункт необхідно підібрати 

відповідно підготовлену людину. Забезпечити заготівельників вагами, тарою, 

спеціальним обладнанням та матеріалами (сіль, спеції і т.д.). Потрібно 

організувати систематичну доставку сировини на переробний завод лісгоспу, 

забезпечити оплату за гриби. Принесені з лісу гриби уважно сортують, 

перевіряють, щоб з їстівними випадково не попали отруйні. Гриби – продукт, 

що швидко псується, тому їх потрібно негайно переробити – обчистити від 

сміття, промити холодною водою (крім грибів для сушіння). 

Сушіння грибів. Найпростіший спосіб для довгого зберігання грибів – 

сушіння. Сушать такі види грибів, як: білі гриби, підосиновики, підберезовики, 

маслюки та інші. Перед сушінням гриби очищають від домішок, піску, 

витирають чистою ганчіркою, сортують за видами та розмірами. Для сушіння 

використовують спеціальні сушарки. Гриби також можна сушити в печі, 

духовці і на сонці. Спочатку гриби сушать при температурі +40-50 градусів по 

Цельсію 2-3 години, а потім досушують при 60-70 градусах. При сушінні на 

сонці гриби нанизують на нитки так, щоб вони не торкались один одного. Щоб 
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запобігти їх запарюванню, необхідна постійна циркуляція повітря. При сушінні 

в печах застосовують решета, сітки, дошки зі шпицями тощо. Шапку гриба 

разом з корінням нарізають шматками 4-5 см завтовшки і пров'ялюють у 

затінку. Потім досушують у печах при 40°С або на сонці. Зморшки і строчки 

сушать з обрізаними ніжками. Спочатку їх сушать під навісом або в 

провітрюваному приміщенні, потім досушують на сонці. Для вироблення 1 кг 

сухих грибів необхідно 10 кг свіжих. 

Деякі гриби солять: валуї, гливу, козляки, лисички, маслюки, моховики, 

опеньки, печериці, підберезники, рижики та інші. Перед солінням гриби 

промивають і вимочують 2-3 доби, постійно міняючи воду. Хрящі вимочують 

до 5 діб (рис. 2). 

 

Рис 2. Грибоварний агрегат: 

1- паровий котел; 2 – два варильні котли; 3 – бак для води; 4 – ванна для миття;  

5 – стіл для перероблення грибів. 

Заходи щодо підвищення врожайності грибів. Ефективним заходом для 

збільшення площі цінних їстівних лісових грибів є створення мікрозаказників. 

Збирання грибів у них заборонено. Для відтворення грибних ресурсів у лісових 

угіддях неабияке значення має вирощування найбільш цінних їстівних грибів у 

штучних умовах. 
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За допомогою простих лісогосподарських заходів можна збільшити 

врожайність грибів. До них у першу чергу належить заборона лісозаготівельних 

робіт у місцях масового зростання грибів у вегетаційний період. Лісова 

підстилка позитивно впливає на підвищення врожайності грибів, особливо 

білих. При відвідуванні грибниками лісу відбувається ущільнення ґрунту, зміна 

його структури та вологості. Тому важливо регулювати кількість відвідувачів у 

лісі. На спеціальних грибних ділянках можливе внесення добрив та штучне 

зрошення. 

В останні десятиліття в Україні і світі інтенсивно розвивається 

грибівництво. В штучних умовах вирощують шампіньйони, гливу та інші. 

Види їстівних грибів: 

1. Білий гриб (Boletus edulis Bull. ex Fr.) 

2. Боровик королівський (Boletus regius Krombh) 

3. Боровик жовтий (Boletus impolitus Fr.) 

4. Боровик жовто-коричневий, синіючий (Boletus appendiculatus Fr.) 

5. Польський гриб (пісочник) (Boletus badius Fr.) 

6. Березовик, підберезовик, бабка темна (Leccinum scabrum Bull. ex Fr.) 

7. Підберезовик чорний, чорниш (Leccinum melaneum Pil. ex Dermek) 

8. Осиковик, підосиновик, бабка червона, козар, красноголовець, 

краснюк, чорниш (Leccinum auranthiacum Bull.) 

9. Козляк (Suillus bovinus L. ex Fr.) 

10. Маслюк звичайний (Suillus luteus L. ex Fr.) 

11. Маслюк зернистий (Suillus granulatus  L. ex Fr.) 

12. Маслюк модриновий (Suillus elegans  Schum. ex Fr.) 

13. Моховик тріщинуватий (Boletus chrysenteron Bull. ex St. Amans.) 

14. Моховик зелений, решітка (Xerocomus subtomentosus L. ex Fr.) 

15. Моховик різнобарвний (Xerocomus versicolor Rostk) 

16. Моховик жовто-бурий (Suillus variegatus   Sow. ex. Fr. O. Kuntze) 

17. Опеньок осінній справжній (Armillaria mellea Vachl. ex Fr.) 

18. Гіропор каштановий, заячий гриб (Boletus castaneus Bull. ex Fr.) 
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19. Гіропор березовий, синіючий (Boletus cyanescens Bull. ex Fr.) 

20. Опеньок луговий (Marasmius oreades Bull. ex Fr.) 

21. Опеньок літній (Kuehneromyces mutabilis Sing. et Smith) 

22. Плеврот черепчастий, глива (Pleurotus ostreatus Kumm) 

23. Гігрофор ранній (Hygrophorus marzuolus Fr. Bres.) 

24. Гігрофор модриновий, мокриця модринова (Hygrophorus lucorum 

Kalchbr.) 

25. Гігрофор золотистий, мокриця червона (Hygrophorus chrysodon Batsch. ex Fr.) 

26. Гігрофор сироїжкоподібний, мокриця золотиста (Hygrophorus russula 

Schaeff ex Rf Qull) 

27. Гігрофор пізній, мокриця бура (Hygrophorus hypothejus Fr.) 

28. Мухомор цезарів (Amanita caesarea Pers. ex Schw.)   

29. Гриб-зонтик великий, ковпак  (Lepiota procera S.F. Grey) 

30. Гриб-зонтик червоніючий високий (Lepiota rhacodes Quel) 

31. Лепіота червонопластинчата  (Lepiota leucothites) 

32. Печериця звичайна, п. степова, ковпак червонопластинчатий (Agaricus 

campestris L. ex Fr.) 

33. Печериця польова (Agaricus arvensis Schaeff ex Secr.) 

34. Печериця їстівна (Agaricus bitorgius Sacc.) 

35. Печериця садова (Agaricus bisporus J. Lange Pil.) 

36. Спарасис кучерявий, гриб-баран (Sparassia crispa Fr.) 

37. Лисичка справжня (Cantharellus cibarius Fr.) 

38. Часничник великий звичайний (Marasmius alliaceus Fr.) 

39. Часничник дрібний (Marasmius scorodonius Fr.) 

40. Часничник дрібний (Marasmius prasiosmus Fr.) 

41. Підвишень, садовик, вишняк (Clitorius prunulus Kumm) 

42. Гриб зимовий  (Flammulina velutipes Curt. ex Fr.) 

43. Клітоцибе величезний (Clitocybe gigantea Quel.) 

44. Клітоцибе бокалоподібний, грузлик величезний (Clitocybe 

cyathyformis Kumm.) 
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45. Сироїжка біла (Russula delica Fr.) 

46. Сироїжка лукаста, товстуха  (Russula virescens Fr.) 

47. Сироїжка ароматна  (Russula xarampelina Fr.) 

48. Сироїжка болотяна (Russula paludosa Britz.) 

49. Сироїжка бездоганна (Russula integra Fr.) 

50. Сироїжка коричнево-лілова  (Russula bruneo-violacea Grawsh.) 

51. Сироїжка різнопластинчата (Russula heterophyla Fr.) 

52. Сироїжка синьо-зелена (Russula cyanoxantha Fr.) 

53. Сироїжка їстівна, голубинка  (Russula vesca Fr.) 

54. Сироїжка чорно-пурпурова (Russula atropurpurea Britz.) 

55. Сироїжка зелена велика (Russula aeruginea Lindb.) 

56. Сироїжка світло-жовта (Russula claroflava Grove.) 

57. Хрящ-молочник перцевий (Lactarius paperatus S.F. Gray) 

58. Хрящ-молочник червоно-коричневий (Lactarius volemus Fr.) 

59. Хрящ-молочник справжній (Lactarius resimus Fr.) 

60. Рижик смачний (Lactarius deliciosus S.F. Gray) 

61. Рядовка червонувата (Tricholoma orirubens Quel.)  

62. Рядовка зелена, зеленушка, голубинка червонувата (Tricholoma flavo-

virens Lunlell) 

63. Рядовка темно-сіра (Tricholoma portentosum Quel.) 

64. Рядовка червона (Tricholoma robustum Rick.) 

65. Ліофіл травневий, рядовка (Lyophyllum gambosum Sing.) 

66. Рядовка наземна, голубинка (Tricholoma terreum Kumm.) 

67. Рядовка тополева, голубинка травнева тополева (Tricholoma populinum 

l. Lange) 

68. Ліофіл скупчений, рядовка скупчена сіра (Lyophyllum decastes Sing.) 

69. Ліофіл зрослий, рядовка (Lyophyllum connatum Sing.) 

70. Лепіста фіалкова зросла,голубинка зросла (Lepista irrina Bigelow.) 

71. Ентолома садова їстівна (Entoloma clypeatum Kumm.) 

72. Ковпак (Rozites caperata Karst.) 
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73. Павутинник мінливий (Cortinarius multiformis Fr.) 

74. Павутинник каштановий слизький (Cortinarius mucosus Kickx.) 

75. Гнойовик білий (Coprinus comatus S.F. Gray) 

76. Дощовик їстівний, порхавка (Lycoperdon perlatum Pers.) 

77. Порхавка гігантська (Calvatia gigantea Loyd) 

78. Поліпіл зонтичний, гриб баран (Polypilus umbellatus Bond et Sing.) 

79. Трутовик сірчано-жовтий (Laetiporus sulphureus Bond et Sing.) 

80. Катателазма царська, гордуман (Castathelasme imperiale Sing.) 

81. Зморшок їстівний (Morchella esculenta Pers.) 

82. Трюфель чорний (Tuber brunale Vitt.) 

83. Трюфель їстівний (Tuber aestivum Vitt.) 

Умовно-їстівні гриби: 

1. Зморшок конусовидний (Morchella conica Pers.Fr.) 

2. Зморшок степовий (Morchella stepiola Zez.) 

3. Верпа богемська (Verpa conica  Sw. Fr.) 

4. Строчок звичайний (Gyromitra esculenta Fr.) 

5. Дубовик, синяк (Boletus luridus Fr. ex Schaetf.) 

6. Свинуха тонка (Paxillus involutus Batsch ex Fr.) 

7. Мухомор червоніючий (Amanita rudescens  Pers.) 

8. Рядовка фіолетова (Lepista nuda Bull. ex Fr.) 

9. Валуй, сироїжка смердюча (Russula foetens Pers. ex Fr.) 

10. Вовнячка, мохначка (Lactarius torminosus S.F. Gray) 

11. Хрящ-молочник оливково-чорнний (Lactarius turpis Fr.) 

12. Хрящ-молочник груповий (Lactarius insulsus Fr.) 

13. Хрящ-молочник  повстистий, скрипун (Lactarius vellereus Fr.) 

14. Хрящ-молочник гірчак (Lactarius rufus Fr.) 

Неїстівні гриби: 

1. Гірчак (Tylopilus felleus Karst.) 

2. Боровик пурпурово-споровий (Porhyrellus pseudoscaber Sing.) 

3. Боровик неїстівний, піддубень (Boletus calonus Fr.) 
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4. Лисичка несправжня гірка (Clytocyba aurathiaca Studer.) 

5. Рядовка коричнева (Tricholoma imbricatum Kumm.) 

6. Рядовка сіра (Tricholoma saponaceum Kumm.) 

7. Мухомор цитриновий (Amanita citrina S.F. Gray) 

8. Гебелома клейка (Hebeloma crustuliniforme  Quel.) 

9. Хрящ-молочник неїстівний, 6олотяний (Lactarius helvus Fr.) 

10. Сироїжка блювотна (Russula emetica Fr.) 

Отруйні гриби: 

1. Дощовик несправжній (Scleroderma aurantiacum L.ех Pers.) 

2. Чортів гриб, синюк отруйний (Boletus  satanas Lenz.) 

3. Гігрофор конічний (Hygropyrus Scop.ех Fr.) 

4. Мухомор зелений (Amanita phalloides Secr.) 

5. Мухомор білий смердючий (Amanita virosa Secr.) 

6. Мухомор пантерний (Amanita pantherina Secr.) 

7. Мухомор червоний (Amanita muscaria Hook.) 

8. Мухомор пурпуровий (Amanita porphyria Gill) 

9. Опеньок сірчано-жовтий несправжній (Hypholoma fasiculare Kumm.) 

10. Рядовка тиграста отруйна (Tricholoma perdinum Quel.) 

11. Клітоцибе червоний отруйний (Clytocybe rivulosa Kumm.) 

12. Клітоцибе оранжево-червоний (Clytocybe olearia Fr. ех DС) 

13. Клітоцибе восковий (Clytocybe cerussata Gill.) 

14. Клітоцибе знебарвлений (Clytocybe dealdata Kumm.) 

15. Ентолома  жовтувато-сиза отруйна (Entoloma sinuatum Kumm.) 

16. Ентолома  сіра отруйна (Entoloma  rhodopolium Kumm.) 

17. Печериця темно-луската отруйна (Agaricus placomyces Peck.)  

18. Печериця рудіюча отруйна (Agaricus xanthodermus Gen.) 

19. Лепіота коричнево-червонувата (Lepiota bruneo-incarnata Chod. et Mart) 

20. Лепіота отруйна, гриб-зонтик (Lepiota helveola Bres.) 

21. Іноцибе Патулляра (Inocybe patouillardii Bres.) 

22. Іноцибе волокнистий (Inocybe fastigiata Quel.) 
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23. Іноцибе звичайний (Inocybe geophylla Sow. ex Fr.)  

24. Іноцибе піщаний (Inocybe serotina Peck.) 

25. Іноцибе коричневий (Inocybe brunea Quel.) 

Література [1-9, 11, 15, 23]. 

 

Контрольні питання: 

1. Харчове значення грибів. 

2. Опишіть найголовніші їстівні гриби України. 

3. Опишіть найотруйніші гриби. 

4. Фактори, що впливають на появу і врожайність грибів. 

5. Які Ви знаєте способи обліку врожаю та визначення ресурсів їстівних 

грибів? 

6. Збір грибів та їх первинна переробка і зберігання. 

7. Сушіння грибів. 

8. Опишіть способи соління і консервування грибів. 

9. Раціональна експлуатація та заходи з підвищення врожайності грибів. 

10. Штучне розведення грибів. 
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ЛЕКЦІЯ 6 

КОРМОВІ РЕСУРСИ ЛІСУ 

6.1. Загальна характеристика лісових кормових угідь 

Важливе значення для створення стабільної кормової бази підприємств 

мають лісові сінокоси та лісові пасовиша. Для годівлі окремих видів тварин як 

добавку використовують і гілковий корм. 

Природні кормові угіддя прийнято поділяти на сінокоси (для заготівлі 

сіна) та пасовища (для випасання худоби). 

Якість рослин як корму визначається їх хімічним складом, зокрема, 

вмістом сирого протеїну (загальна кількість азотистих сполук), вуглеводів, 

жирів (безазотисних сполук) та інших груп хімічних сполук та окремих 

мікроелементів. З вуглеводів рослин в утворенні жиру тварин основну роль 

відіграють крохмаль і цукор, які є і джерелом енергії для цих тварин. Корми, як 

відомо, в значній мірі визначають фізіологічний стан тварин та якість продукції 

тваринництва. 

6.2. Основні кормові рослини сінокосів і пасовищ 

На природних сінокосах та пасовищах зростають переважно багаторічні 

трави. Вони щорічно відновлюються вегетативним шляхом. Для зручності 

вивчення всі трав'яні рослини сінокосів та пасовищ поділяють на такі ботаніко-

господарські групи: злакові, бобові, різнотравні та осокові. 

Найкращі сінокоси розташовані на заплавних луках. Заготівля сіна 

передбачає: скошування трави, висушування, згрібання, транспортування і 

зберігання. 

Сінокоси є тимчасового і постійного користування та поділяються на: 

культурні, корінного поліпшення, чисті, купинясті, зарослі чагарниками, 

забур'янені шкідливими, отруйними та неїстівними рослинами. Заболочені 

сінокоси розташовані на понижених елементах рельєфу, на окраїнах боліт, 

слабодренованих землях в умовах тривалого надмірного зволоження. 
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6.3. Шляхи поліпшення кормових угідь лісу  

До заходів щодо поліпшення лісових кормових угідь належать лісівничі, 

культуртехнічні, водогосподарські, агротехнічні. При використанні цих заходів 

підвищують продуктивність кормових угідь у 2-5 разів. 

Лісівничі заходи полягають у проведенні санітарних рубок, зрізуванні 

пеньків (в місцях прогону худоби), підрізці гілок, видаленні поваленого лісу 

тощо. 

Культуртехнічні (лукомеліоративні) заходи передбачають розчищення 

ділянок від дерев та чагарників, культивацію дернини та поверхні ґрунту з 

підсівом насіння трав, внесення добрив, вапнування. Створення культурних 

пасовищ і сінокосів – найбільш радикальний шлях поліпшення кормової бази. 

Для досягнення високої врожайності культурних пасовищ і сінокосів необхідно 

дотримуватися технології створення – це підготовка ґрунту, підбір сумішей і 

норм висіву насіння, внесення добрив, боротьба з бур'янами, вчасне 

скошування та ін. 

Для деяких видів тварин (кіз, овець та ін.) використовують так званий 

гілковий корм – листя з гілками у свіжому або сухому стані. Його заготовляють 

з певних видів листяних і хвойних дерев та чагарників. 

Література: [1-3, 5- 8, 16, 18]. 

 

Контрольні питання: 

1. Загальна характеристика лісових кормових угідь. 

2. Привести найважливіші трави для створення сінокосів та їх біологічна 

характеристика. 

3. Біологічна характеристика найважливіших кормових трав для створення 

пасовищ. 

4. Що являють лісові сінокоси та основи технології заготівлі сіна. 

5. Лісові пасовища та шляхи їх поліпшення. 

6. Які заходи проводять для поліпшення сінокосів в лісі? 



82 

7. Описати отруйні кормові рослини для худоби. 

8. У чому полягає негативний вплив випасу худоби на ліс і яким 

нормативним документом він регламентується? 

9. Опишіть основні вимоги „Порядку заготівлі другорядних лісових 

матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України” 

щодо випасання худоби. 

10. Складіть травосуміші для висіву при створенні штучного сінокосу і 

пасовища у Вашому лісництві. 

11. Які ділянки можуть використовуватися для сінокосіння? 
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ЛЕКЦІЯ 7 

ДОБУВАННЯ І ПЕРЕРОБКА БЕРЕЗОВОГО СОКУ 

 

7.1. Коротка історія розвитку добування соку  

Дослідження з підсочки берези почалися у 30-х роках XX століття в 

Білорусі і на Уралі. Однак інтенсивне добування соку на науковій і 

промисловій основі почало розвиватися лише у 60-і роки. Видобуток і широке 

використання березового соку в Україні почалося в 1967 році у Дубнівському 

лісгоспзазі Рівненської області. Значний внесок у розвиток підсочки берези 

зробили вчені Львівського лісотехнічного університету, зокрема, В.П. Рябчук. 

Добуванням березового соку на промисловій основі пізніше стали займатися в 

Білорусії, Латвії, Естонії і Казахстані. 

 

7.2. Фізико-хімічні властивості соків та їх використання 

Питома вага свіжого соку берези залежно від календарного часу, 

соковитікання та діаметру дерев коливається в межах 1,0007-1,0038, клена – 

1,0023-1,0046 г·(см
3
)

-1
. Питома вага соку збільшується з ростом діаметра дерев. 

Сухих речовин у кленовому соці міститься 1,77 %, в яворовому – 1,49 %, в 

березовому – 1,12 %. Зі збільшенням діаметру дерев відмічена слабо виражена 

тенденція до зростання вмісту сухих речовин. 

У соці виявлено 18 хімічних елементів — алюміній, азот, барій, залізо, 

калій, кальцій, мідь, хром, лантан, натрій, нікель, марганець, фосфор, стронцій, 

кремній, титан і цирконій. Найбільша кількість цукрів виявлена в кленовому 

соці, у яворовому, березовому, а найменша – в грабовому. Максимальною 

цукристістю характеризуються груботріщинуваті берези (0,84 %). Активна 

кислотність (рН) березового соку змінюється в межах 5,14-6,39, кленового – 

5,94-6,95 і яворового – 6,43. Фізико-хімічні властивості натурального соку 

регламентуються відповідними стандартами і технічними умовами. Згідно з 

цими документами натуральний сік, призначений для консервування, не 



84 

повинен мати ознак шумування, у ньому не допускаються сторонні домішки. 

Вміст сухих речовин повинен бути не менше 0,9 %; загальна кислотність (у 

перерахуванні на яблучну) не перевищувати 0,01-0,02 %, питома вага – не 

менше 1,003 г·(см
3
)

-1
. 

Використання соків. Використовують у харчовій, медичній та інших 

галузях народного господарства. Відомості про використання березового соку 

зустрічаються в старовинних лікувальних рукописах. Його застосовували як 

відхаркувальний засіб, при деяких захворюваннях легень і як 

загальнозміцнюючий засіб Свіжий сік рекомендують пити для покращення 

обміну речовин, при ревматизмі, хворобах сечового міхура, після опіків, його 

використовують зовнішньо при екземах і вуграх. З березового соку в давнину 

слов'яни виготовляли багато смачних і поживних страв, робили квас, який 

добре тамував спрагу в спеку. Крім того, березовий сік знаходить застосування 

в сільському господарстві. Випарюючи воду із соку, отримують 

концентрований сік, або навіть цукор. У Росії розроблена технологія 

виробництва вин з березового соку. 

Найважливіші види берез для добування соку та соковиділення. У світі 

описано близько 140 видів берези. Найбільше промислове значення для 

підсочки в Європі мають береза повисла (бородавчаста) (Betula pendula), береза 

пухнаста (Betula pubescens), береза плосколиста (Betula platyphylla). 

На сокопродуктивність дерев впливають такі фактори:  

- метеорологічні – барометричний тиск, температура повітря, ґрунту і 

деревини, освітленість, вітер, опади;  

- географічні – широта, висота над рівнем моря; лісівничі – тип 

лісорослинних умов, класи росту і розвитку, підріст і підлісок, рубки догляду;  

- біологічні – види і форми листяних порід;  

- антропогенні – спосіб підсочки, параметри каналів, навантаження 

каналами; таксаційні – бонітет, вік, діаметр, повнота та ін. 
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7.3. Техніка і технологія добування березового соку  

При підсочці різними способами важливе значення мають глибина і 

діаметр каналів, які роблять у деревах. 

Глибина каналів. Від глибини та діаметру каналів залежить кількість 

отриманого соку. Канали з маленькими діаметрами зменшують 

сокопродуктивність. Канали з надмірно великими діаметрами заростають 

тривалий час, що може викликати ослаблення і ураження дерев хворобами. 

Рекомендується оптимальна глибина каналів, що дорівнює 50 мм. Подальше 

збільшення глибини каналів не сприяє значному підвищенню 

сокопродуктивності берези. Діаметр каналів рекомендується до 15 мм. 

Тривалість соковиділення займає короткий проміжок часу (фактична 

біологічна тривалість соковиділення в умовах Львівської області, за даними 

Рябчука В.П., в середньому за вісім років спостережень становила 25 діб, а 

умовна – 42 доби).  

Способи підсочки дерев листяних порід. Розрізняють три способи 

підсочки: відкритий, напівзакритий, закритий. Відкритий спосіб не гарантує 

можливості попадання в сік води, снігу, різних домішок як через жолобки для 

збору соку, так і безпосередньо в сокоприймачі. При відкритому способі 

підсочки в дощові дні різко знижується якість соку. При цьому способі 

використовують напівкруглі металеві жолобки. Їх забивають у кору дерев з 

невеликим нахилом до землі. Як правило, під жолобком ставлять сокоприймачі 

у вигляді скляних банок. У такому випадку в дощові дні вода, стікаючи по 

стовбуру, потрапляє в жолобки і сокоприймачі. Крім того, в сік можуть 

потрапити різні домішки – шматки кори і комахи. В нічний час у період 

інтенсивного соковиділення сокоприймачі швидко наповнюються, що 

призводить до переливання соку через краї банок. Таким чином, відкритий 

спосіб збору соку є простий, але недосконалий. Напівзакритий спосіб 

передбачає поєднання відкритих пристосувань для збору соку з закритими 

сокоприймачами. При такому способі збору використовують металічні 

жолобки. Їх забивають у кору дерев, відступаючи униз від підсочних каналів на 
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20-30 мм. На вільний кінець пристосувань натягують шланг, кінець якого 

вставляють у поліетиленову кришку з отвором в центрі, яка закриває 

сокоприймач і запобігає потраплянню в приймач сторонніх домішок, але 

можливе проникнення в сік води.  

Закритий спосіб полягає в повній ізоляції як пристосувань, так і 

сокоприймачів, що практично робить неможливим потрапляння в сік води, 

снігу та різних механічних домішок (рис. 3, а, б). Є так званий централізований 

спосіб збору соку. Для збору соку використовують пристосування, яке 

вставляють у підсочні канали, або забивають в кору навкруг них (рис. 3, в). На 

вільний кінець пристосувань натягують гумовий шланг діаметром 4 мм. Другий 

кінець шланга в одному випадку вставляють у поліетиленову кришку з отвором 

в центрі, яка закриває сокоприймач, а в іншому – натягають на вільний кінець 

пристосування обслуговуючі шланги, які сполучаються зі шлангами-вусами. За 

допомогою останнії біогрупи дерев приєднують до шлангів-гілок, з яких сік 

транспортується в магістральний сокопровід, а потім у сокозбирач. Між собою 

шланги з’єднуються 3-5- канальними сполучниками. Такий спосіб збору соку 

без використання індивідуальних сокоприймачів називають централізованим 

(рис. 3). При цьому підвищується санітарний стан соку, в 1,3-1,6 рази 

знижується собівартість його заготівлі.  

 

Рис 3. Схема централізованого збирання соку: 

1 – дерева; 2 – обслуговуючі шланги; 3 –шланги-вуса; 4 – шланги-гілки;  

5 – магістральний сокопровід. 
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Для збирання соку з пнів при їх спилюванні залишають кут, що дорівнює 

160-165° (рис. 4), між площинами спилювання та підпилювання в пні забивають 

спеціально сконструйовані пристосування (рис. 5). Щоб попередити збігання 

соку по корі пня і спрямувати його в пристосування, в необхідних місцях за 

допомогою напівкруглої стамески роблять напрямні канавки глибиною близько 

5 мм. Приймачами для збирання соку служать 3-літрові скляні банки, які 

встановлюють у спеціальні заглиблення, зроблені в грунті. 

 

Рис 4. Схема добування соку із пнів: 

1 – площина спилювання; 2 – площина підпилювання; 3 – напрямні канавки; 4 – 

пристосування для збирання соку; 5 – гумовий шланг. 

 

Рис. 5. Пристосування для збирання соку напівзакритим способом конструкції 

В. П. Рябчука 

Література: [1-9]. 
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Контрольні питання: 

1. Коротка історія розвитку добування соку. 

2. Фізико-хімічні властивості березового соку та його використання. 

3. Найважливіші види берез для добування соку та соковиділення. 

4. Вплив екологічних факторів на соковиділення та сокопродуктивність 

дерев. 

5. Основи технології підсочки берези. 

6. Які способи підсочки дерев берези Ви знаєте? 

7. Опишіть технологію добування березового соку з пеньків дерев. 

8. Опишіть види продукції, що виробляються з березового соку. Що таке 

„купажовані соки”? 

9. Викладіть основні вимоги щодо підбору березових насаджень для 

підсочки. 

10. Які роботи проводяться на підготовчому, основному і завершальному 

етапах при підсочці березових насаджень? 

11. Які насадження не включають до ресурсної бази заготівлі деревних соків? 
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ЛЕКЦІЯ 8 

ЛІСОВЕ БДЖІЛЬНИЦТВО 

 

8.1. Історія бджільництва і його значення для людини 

З давніх часів людей цікавили бджоли і особливо мед, який привертав 

увагу багатьох прихильників цього харчового продукту. Мед не тільки 

смачний, але і особливо корисний для організму харчовий продукт, який 

має і лікувально-профілактичні властивості. Так відомий математик 

Стародавньої Греції Піфагор ( близько 580-500 рр. до н.е.) писав, що він 

дожив до глибокої старості тому, що постійно вживав мед. Бджоли є 

основними запилювачами квітів сільськогосподарських культур та лісових, 

садових, лучних і болотних рослин. Археологічними та палеонтологічними 

розкопками було установлено, що бджоли появились на Землі 60-80- млн. 

років тому. 

Історія розвитку бджільництва нараховує століття. Древні слов'яни 

спочатку здійснювали збір меду диких бджіл, але пізніше почали займатися 

бортєвим бджільництвом. В 16-17 столітті люди почали переносити бджіл з 

лісу поближче до житла. Частини дерев з дуплами вирубували і перевозили 

до поселення людей. Так утворювалися перші пасіки. З’явилися примітивні 

вулики – колоди і дуплянки та солом'яні вулики – сапетки. Інтенсивний 

розвиток бджільництва розпочинається у 19 столітті. 

Надзвичайно велика роль у розвитку бджільництва належить 

українському вченому Прокоповичу П.Л. (1775-1850), який вперше у світі 

(1814 р.) винайшов рамковий вулик. Він організував школу пасічників 

(1827 р.), яка проіснувала 50 років та створив величезне пасічне 

господарство – 12 тис. бджолосімей. В цей час розпочався особливо 

інтенсивний розвиток бджільництва. В'ятський пасічник Гусєв Є.С. вперше 

в світі (1861) розробив техніку штучного виведення маток. У 1857 році в 

Німеччині винайдена спеціальна форма для виробництва вощини. В 1865 

році австрійський вчений Грушка винайшов медогонку. На іншому 
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континенті – в Америці, пасічник Рут створив багатокорпусний вулик, 

спеціальні вальці для вощини, і технологію догляду за бджолами. 

На земній кулі нині налічується понад 40 млн сімей. В Україні 

нараховується 2,849 млн бджолосімей. Бджільництво зосереджене в Лісостепу – 

близько 50 %, Степу і Криму – 34 %, на Поліссі – 14,8 %, а Україна займає 3-є 

місце у світі по виробництву меду на 1 людину. 

 

8.2. Біологія бджолиної сім'ї 

Бджолина сім'я – цілісна біологічна одиниця, яка складається з робочих 

бджіл і матки та трутнів, які тимчасово, впродовж весняно-літнього періоду 

виплоджуються для спаровування з молодими матками. У різні пори року загальна 

кількість бджіл у сім'ї становить від 20 до 80 тис. іноді до 100 тис. і більше. 

Найбільша кількість робочих бджіл в сім'ї перед головним медозбором – 50-80 тис. 

і більше. В період зимівлі кількість бджіл зменшується до 10-40 тис. 

Необхідні умови життя бджоли забезпечують спільною діяльністю: 

створюють необхідний режим температури та вологості в гнізді для розвитку і 

життя всіх її членів, збирають і заготовляють запас корму, здійснюють 

будівельні роботи, захищають від ворогів і збудників захворювань.  

Для бджолиної сім'ї характерні: 

• поліморфізм – існування бджіл у формі трьох особин, які розрізняються 

будовою та виконуваними функціями. Поділ функцій між маткою і робочими 

бджолами підвищує продуктивність бджіл завдяки спеціалізації у самок 

окремих органів, наприклад яєчників, хоботка, кошичків, восковидільних залоз; 

• висока плодючість – впродовж року з відкладених маткою яєць 

розвивається 150-200 тис. особин (переважно робочих бджіл). Бджолині сім'ї 

здатні ділитись та утворювати нові сім'ї; 

• постійний обмін інформацією – бджоли швидко реагують на втрату 

маси, загрозу від ворогів, виявлення джерел корму; 

 чіткий поділ функцій між особинами – у періоди виділення рослинами 

великої кількості нектару бджоли спрямовують свою діяльність на заготівлю 
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запасів меду. Є в житті бджіл періоди найінтенсивнішого розмноження, 

глибокого спокою та інші; 

• здатність регулювати мікроклімат у гнізді дозволяє бджолам 

підтримувати постійну температуру – 35°С. У холодну пору року бджоли 

розміщуються на стільниках щільніше, зменшуючи газообмін, а при потеплінні 

та в спеку посилюють вентиляцію. 

Після спаровування з трутнем матка відкладає яйця, з яких розвиваються 

бджоли, із запліднених яєць появляються бджоли або матка, а з незапліднених – 

трутні. Запліднення яйцеклітин відбувається в організмі матки 

сперматозоїдами, які передали матці трутні під час спаровування. Період 

розвитку особин сім'ї від моменту відкладання яйця маткою в комірку 

стільника до виходу з комірки матки – 16 (17) днів, робочих бджіл – 2 дні, 

трутнів – 24 дні. В період інтенсивного розмноження кількість яєць, 

відкладених маткою за добу, становить 1200-1800 штук, а в окремих випадках – 

2,5 тис. штук. 

 

8.3. Роботи на пасіці  

Миролюбність бджіл залежить від уміння поводитися з ними. Слід пам'ятати, 

що бджіл подразнюють різкі запахи: часнику, цибулі, оселедця, бензину, керосину, 

духів, одеколону. Одяг пасічника повинен бути чистим, без сторонніх запахів. 

Кращий одяг – комбінезон, пошитий з світлої тканини. Паливний матеріал для 

димаря – дерево м'яких порід або гнила деревина. Добре й повільно горять плодові 

тіла грибів, що ростуть на деревах. У безлісих місцевостях користуються 

ганчірками, соломою та іншим матеріалом, що дає дим. За 2-3 хв. до огляду в лоток 

впускають один-два струмені диму. Під його дією бджоли набирають мед і стають 

миролюбними. Бджоли не люблять різких рухів, відмахувань і постукування по 

вуликах. Не можна душити бджіл, бо вони дуже реагують на запах власної отрути, 

який служить для неї і сигналом для захисту. 

Весняні роботи на пасіці. З початком весни починається ріст бджолиних 

сімей. Після того як розтане сніг, у безвітряний сонячний день при температурі 
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12-14°С в затінку виставляють бджіл із зимівника. Це збігається з вильотом 

метеликів, початком цвітіння мати-й-мачухи, вільхи та ліщини. Іноді 

практикують ранні та надранні виставлення бджіл. Перед винесенням бджіл 

закривають вічка. Сім'ї, що добре перезимували, облітуються дружно й активно 

протягом 15-20 хв. викидають з гнізд мертвих бджіл і сміття. При відсутності 

кормів бджіл підгодовують сиропом (1 кг цукру на 1 л води). При нестачі меду 

бджіл підгодовують теплим цукровим сиропом, який готують у співвідношенні 

цукру і води 1:1. На одну підгодівлю дають 2-3 кг сиропу. Утеплюють гнізда 

подушками або матами. 

Літні роботи на пасіці. Виділяють підтримуючий (приріст меду 

контрольної сім'ї становить 0,2-0,5 кг на день) і головний медозбори (до 5-8 кг, 

іноді до 10-12 кг). В період головного медозбору у бджолиних сім'ях 

спостерігається максимальна кількість бджіл, зменшується кількість розплоду 

Перед викачуванням меду перевіряють його на зрілість, яку визначають початком 

запечатування меду бджолами. Ручку медогонки починають крутити повільно, 

поступово збільшуючи швидкість обертів. Після закінчення відкачування мед 

проціджують через ситечко і зливають у місткості. Мед краще зберігати у 

скляному посуді або в бочках з дерева (липи, бука, тополі, вільхи). 

Для підвищення медозбору пасіку необхідно перевозити та 

розташовувати безпосередньо біля масивів медоносних рослин. Перед 

перевезенням, щоб уникнути негативної дії високої температури, у вуликах 

улаштовують вентиляцію, виймають утеплюючі подушки; рамки закріплюють у 

вуликах. Перевозять бджіл ввечері при закритих льотках у вуликах. 

Осінньо-зимові роботи на пасіці. Правильна підготовка пасік до зимівлі 

попереджує загибель бджіл, сприяє розвитку. Залишають тільки світло-

коричневі або коричневі щільники з правильно відбудованими чашечками. 

Проводять вибракування сімей слабких, малопродуктивних і хворих. Залежно 

від району зимівлі у вуликах залишають 15-20 кг меду. При його недостатній 

кількості дають цукор з розрахунку 6-8 кг на бджолину сім'ю. Цукровий сироп 

готують у такій пропорції: 3 кг цукру на 2 л води. 



93 

Сильні сім'ї краще переносять зимівлю, менше витрачають корму, добре 

використовують ранній медозбір і швидко розвиваються. 

Початок замерзання ставків і малих озер збігається з тим часом, коли 

бджіл заносять в приміщення на зиму. Для цього вибирають теплий сонячний 

день, щоб вулики були сухі. Вулики обережно переносять. Найліпша 

температура для зимуючих бджіл від 0 до +2-3°С при відносній вологості 

повітря 75-85 %. У вулику бджоли підтримують температуру 13-25°С. Часто 

вулики залишають на відкритому повітрі. Зимою бджолам потрібний спокій. 

Ледве чутний, рівний гомін у вуликах свідчить про спокійну зимівлю. При 

підвищеній температурі гомін посилюється. Ознакою відсутності матки у 

вулику є звуки поодиноких бджіл. Наявність бджіл з об'їденими голівками і 

грудинками свідчить про наявність мишей. Голодні бджоли ледь чутно гудуть, 

що нагадує шелест листя. 

 

 

8.4. Медоносні рослини лісів 

Медоносні рослини лісів мають важливе значення для розвитку 

бджільництва. Тому студенти повинні знати основні медоноси лісів. Важливо 

знати і вміти визначити нектаропродуктивність лісових рослин і можливий 

розмір пасіки. Для збільшення кормової бази бджільництва необхідно знати 

шляхи реалізації задачі і вміти вводити в лісові культури та прилеглі до пасіки 

лісові угіддя цінні медоносні рослини. 

Основу кормової бази бджільництва у більшості районів України 

становлять рослини, які зростають на природних угіддях: у лісах, на полях, 

луках і пасовищах. Цвітіння медоносних рослин розпочинається в центральній 

частині України з третьої декади березня і триває до жовтня. Але найбільша 

кількість видів цвіте протягом другої половини весни та першої половини літа. 

Важливими медоносними угіддями у більшості районів країни є ліси, які 

займають велику територію. Найбільше значення для розвитку бджільництва 

мають листяні ліси, в яких переважає липа, клен, верба та ін. Навесні бджоли 
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збирають нектар з верби і клена, а влітку – з липи. Медова продуктивність 

липняків у період цвітіння сягає 750-1350 кг меду з 1 га.  

В Україні високі медозбори бувають з гречки, липи, акації, соняшника, 

ефіро-олійних, лікарських рослин. У сприятливі роки бджоли збирають до 7 кг 

нектару за день на сім'ю. 

Важливі медоносні рослини лісів – липа, клен, акація, верба, крушина, 

малина, верес та ін. Значна кількість медоносних рослин зростає на прилеглих 

до лісів полях, луках і болотах. Медоносними рослинами полів є гречка, 

соняшник, буркун та ін. Мед, зібраний з цих рослин, є основною частиною 

товарної продукції багатьох пасік в Україні. 

Успішний розвиток лісового бджільництва у великій мірі залежить від 

раціонального розміщення пасіки в районах із з великими потенційними 

можливостями медоносної бази. У зв'язку з цим вивчення та виявлення 

медоносних ресурсів, освоєння і найбільш плідне їх використання мають 

велике значення. 

Угруповання рослин, що ростуть навколо пасіки і з яких бджоли 

збирають нектар та пилок, можуть бути природними (медоноси лісів, лук, 

заплав, лісових галявин) і штучними (фруктові та ягідні насадження, тощо). 

Основними продуктами рослин для живлення бджіл є нектар і 

квітковий пилок, тимчасовими замінниками можуть бути падь, сік з 

пошкоджених плодів та ягід. Рослини, що дають бджолам переважно 

нектар, називають нектароносами (медоносами), а ті, що забезпечують 

тільки пилком – пилконосами. Всі медоносні та пилконосні рослини 

поділяють на чотири групи: 

- нектароносно-пилконосні, з яких бджоли беруть в основному нектар і 

меншою мірою пилок (малина, акація біла); 

- рослини, з яких бджоли однаково беруть нектар і пилок (яблуня, клен, 

еспарцет, гречка, соняшник, конюшина тощо); 

- пилково-нектароносні рослини, з яких беруть головним чином пилок і 

меншою мірою нектар (горобина, шипшина, кульбаба);  
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- пилконоси – рослини, з яких бджоли беруть тільки пилок (береза, 

тополя, звіробій). 

За часом цвітіння медоноси розрізняють: ранньовесняні, весняні, 

ранньолітні, літні і осінні. Ранньовесняні рослини не дають товарного меду, 

але стимулюють відкладання яєць маткою, забезпечують кормом бджіл і 

розплід (різні види верб, клени). Весняні медоноси сприяють нарощуванню 

сили сімей бджіл до головного медозбору (плодові дерева, акація жовта, глід, 

медунка). Ранньолітні та літні медоноси формують основний медозбір для 

бджіл (акація біла, липа, гречка, іван-чай, буркуни). Осінній медозбір у 

більшості випадків буває підтримуючим, але в сприятливі роки дає товарний 

мед (верес, чистець, цикорій).  

 

8.5. Нектаропродуктивність рослин та її визначення 

Інтенсивність нектаровиділення залежить від фізіологічного стану 

рослин, їх вуглеводного обміну, які визначаються сукупністю кліматичних та 

ґрунтових умов. У рослин, що зростають на потужних, нормально зволожених 

ґрунтах, при оптимальній температурі від 16 до 25°С і вологості повітря 60-80% 

нектаровиділення найінтенсивніше. При зниженні температури до 12°С 

нектаровиділення, як правило, припиняється (крім ранньовесняних). Великий 

вплив на характер нектаровиділення має зміна вологості повітря. При зниженні 

вологості нижче 40 % нектар швидко випаровується і збір його стає 

неможливим. Ще більше посилюється цей процес при вітряній погоді. Висока ж 

вологість повітря призводить до зниження концентрації цукру в нектарі. На 

інтенсивність нектаровиділення впливає також освітленість.  

Розрізняють наступні методи визначення медпродуктивності рослин: 

змивання нектару, мікропіпеток, паперових смужок. Для визначення 

медопродуктивності рослин проби нектару необхідно брати в години 

максимального його виділення рослинами і найінтенсивнішого відвідування 

бджолами (4-5 разів за період цвітіння). Напередодні відбору проб рослин 

вкривають марлевим ізолятором, щоб комахи не могли вилучити нектар. У 
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липи та інших медоносних дерев ізолюють частину гілок. Для проби 

відбирають 20-100 квіток різного віку, з липи клена жовтої акації, малини, зніту 

– по 30, дягеля, дудника, яглиці та інших зонтичних – по 50-100. 

Метод змивання нектару. Зірвані квіти занурюють у колбу з 20 мл 

дистильованої води і збовтують круговими рухами впродовж 20 хв. З 

одержаного розчину відбирають 5-10 мл фільтрату, який зливають у чистий 

сухий флакон, додаючи спирту в об'ємі 1:1. 3аконсевовану пробу щільно 

закривають і зберігають до проведення хімічного аналізу у лабораторії на вміст 

цукру. Для визначення вмісту цукрів у нектарі використовують рефрактометр 

типу РЛ.  

Для визначення нектаропродуктивності також застосовується метод 

капілярів А. Кулієва (1961) у модифікації Н. Карташової (1965) та інший метод 

– метод піпеток. Для відбору нектару з квіток використовують спеціальні 

піпетки, схожі на хоботок бджоли. Гострий кінець піпетки вставляють в 

нектарник, який попередньо виявляють, і відбирають нектар. Вилучають його 

на попередньо зважений кусочок фільтрувального паперу, зважують на 

торзійній вазі (500-міліграмовій). За різницею ваги чистого паперу і паперу з 

нектаром знаходять абсолютний показник кількості нектару в квітці. Цей метод 

досить точний, але потребує в польових умовах спеціальної площадки для 

торзійної ваги. Таким чином можна визначити і середню 

нектаропродуктивність рослини. Для цього підраховують на 1 м
2 

кількість 

рослин та квітів на них у десятикратній повторності. Медопродуктивність 

встановлюють, виходячи з того, що бджоли можуть зібрати лише 50 % нектару 

з медоносної площі. Нектар містить в середньому 50 % цукрів (концентрація їх 

коливається у різних рослин від 15 до 70 %). 

 

8.6. Оцінка медопродуктивності лісових земель 

Найбільше значення для розвитку бджільництва мають листяні ліси, в 

яких переважають клен, верба і липа. Навесні бджоли беруть нектар з верби і 

клена, а влітку – з липи. Хвойні ліси мають важливе значення у тому випадку, 
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коли у них є поруби і згарища. Найбільший інтерес становлять темнохвойні 

ліси, в яких росте ялина, ялиця і кедр. Поруби і згарища у таких лісах, на 

відміну від світлохвойних, заростають сильними медоносами (малина, зніт). 

Багато медоносів в таких лісах серед підліску та трав'яного покриву. В 

листяних лісах під пологом дерев, на вирубках, узліссях, а також у трав'яному 

покриві багато медоносних рослин, що забезпечують товарний і підтримуючий 

медозбір. При розміщенні пасіки недалеко від такого масиву бджоли можуть 

мати безперервний медозбір з весни до осені. Кількість медоносної рослинності 

збільшується у міру старіння лісу. При цьому зменшується повнота 

деревостану і виникають добрі умови для росту підліску та трав'яного покриву. 

Найціннішими є середньовікові, стиглі та перестійні ліси, а також масиви, не 

вкриті лісом. Медопродуктивність різних типів лісу і порубів наведена в 

таблиці 6. 

Таблиця 6 

Медопродуктивність різних типів лісових угідь 

Тип угіддя 

Медопродуктивність, кг·га
-1

 

деревного 

ярусу 

підліску з 

травами 
усього 

Хвойно-дрібнолистяний ліс 1,64 1,1 2,74 

Листяний ліс: 

із домішкою осики і 

берези; 

з переважанням: 

- дуба 

- осики 

- липи 

- верби 

 

63,1 

 

 

41,0 

4,0 

93,0 

- 

 

5,3 

 

 

5,3 

4,5 

6,9 

- 

 

68,4 

 

 

46,3 

8,5 

99,9 

100-120 

Поруб: знітовий 

             малиновий 

             ожиновий 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

338 

18,0 

16,0 

 

З метою виявлення і наступного освоєння цінних у медоносному 

відношенні лісових земель здійснюють видовий і кількісний облік медоносних 

рослин районів дослідження. При цьому враховуються: площі ентомофільних 
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сільськогосподарських культур, плодово-ягідних насаджень, сіножатей і 

пасовищ; площі, покриті лісом, з розподілом за переважаючими породами і 

віковими групами; площі лісів за повнотою насаджень, згарищ, порубів, загиблі 

лісові насадження з обліком переважаючих порід дерев, які раніше зростали на 

цих ділянках; осередки промислових розробок, в тому числі й ті, що 

плануються на найближчі 5-10 років, та розміщення їх по території. 

Для правильної оцінки медових запасів липових лісів важливо точно 

знати, яку площу вони займають в зоні розміщення пасік (у окремих випадках – 

в радіусі продуктивного льоту бджіл тієї чи іншої пасіки), а також віковий 

склад насаджень, оскільки старі липи під час цвітіння виділяють більше 

нектару. 

При виявленні медоносних ділянок, крім того, враховуються строки і 

тривалість цвітіння медоносів. Встановлено, що строки цвітіння і тривалість 

цвітіння різних видів рослин визначаються сукупним впливом внутрішніх і 

зовнішніх факторів. Наприклад, у різних видів липи фаза цвітіння триває 

неоднакову кількість днів. Всі види одного регіону цвітуть приблизно в один і 

той же час. Вивчаючи медоносне значення порубок і згарищ, слід звертати 

увагу на давність порубки і пожежі, оскільки в перші два роки на цих ділянках 

медоноси майже не ростуть. 

Для більш точного визначення медової продуктивності лісових земель 

користуються методом бонітування видового і кількісного складу медоносної 

рослинності. З цією метою складають схематичну карту місцевості з 

нанесенням на неї всіх населених пунктів, доріг, річок і контурів різних 

медоносних масивів, які мають певну цінність для бджільництва. Потім 

виділяють дві-три типових за медозбірними умовами базисних ділянки, де 

можуть бути розміщені пасіки, і проводять маршрутні обстеження їх. За 

допомогою обстежень визначають видовий склад рослинності і площі, зайняті 

чагарниками, порубками, згарищами, луками і пасовищами. 

Кількісний облік медоносних рослин здійснюють за допомогою лінійних 

маршрутів. Для цього у кожному базисному пункті закладають не менше як 
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два-три маршрути з охопленням усіх типових рослинних асоціацій. На 

маршрутах через кожні 50-60 кроків відмічають облікові площадки (від 25 до 

50). Трав'янисті медоноси (у штуках) обліковують на площі 1-4 м
2
, деревні й 

чагарникові – 25 м
2
 (5x5м) за площею, яку займає їхня крона. Загальну площу 

крон кожного медоноса визначають окомірно і виражають у відсотках від 

облікової площі. 

Фактичну медову продуктивність рослин на обстежуваній території 

визначають спеціальними методами. Найбільш поширеними методами є: 

змивання нектару з квіток, відбір нектару мікропіпетками і капілярами, аналіз 

медозборів, одержаних з пасік, які мають схожі медозбірні умови (за останні 8-

10 років). Оцінці медоносних запасів сприяють показники контрольних вуликів 

і дані фенологічних спостережень за цвітінням медоносів. 

Отже, маючи середні результати маршрутних і лінійних обстежень 

видового й кількісного складу медоносних рослин, а також показники медової 

продуктивності рослин на території, яку вивчають, можна визначити медовий 

запас місцевості. Для цього підраховують кількість нектару, яку може виділити 

окремий медонос, що зростає на території, одержані показники додають і 

множать на коефіцієнт 1,25. 

 

8.7. Шляхи покращення кормової бази 

Введення в лісові культури та прилеглі до пасіки угіддя цінних 

медоносних рослин значно покращує кормову базу бджільництва. Ці заходи 

можуть значно підвищити рентабельність пасіки в господарстві. Наприклад, 3-

5 дерев липи у зрілому віці підвищують медопродуктивність 1 га лісу на 10 кг і 

більше. Створені культури медоносних видів дерев (особливо липові 

насадження) у перспективі можуть дати значний прибуток господарству. 

Заслуговує уваги створення культур з різних видів лип, кленів, акацій, які 

цвітуть у різні періоди. 

Висівання медоносів на непридатних землях, так званих бедлендах (схилах 

балок, горбів, круч), де потрібно впроваджувати протиерозійні заходи, перетворює 
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зайняті площі на багате джерело нектару й пилку для бджіл. На таких територіях 

бажано висівати буркун білий і буркун лікарський, які створюють медозбір на 

другий рік протягом червня-серпня (сіють пізно восени або ранньою весною при 

нормі висіву насіння 7- 12 кг·га
-1
); синяк звичайний, який може рости на бідних 

ґрунтах, добре виділяє нектар у посушливих умовах, цвіте на другий рік протягом 

червня-липня (норма висіву 3-4 кг·га
-1
). Використання в полезахисних, 

придорожних, протиерозійних насадженнях дерев і кущів сприяє значному 

поліпшенню медоносної бази бджільництва. В різних природно-кліматичних зонах 

медопродуктивність багаторічних насаджень збільшують за рахунок висаджування 

кленів польового, гостролистого й татарського, липи, акації білої, жимолості, 

гледичії, софори, кизилу, аморфи, верби, смородини золотистої, кизильника, 

маслинки вузьколистої та ін. Вирощування високопродуктивних медоносних 

кормових культур дає змогу поєднати виробництво кормів для тваринництва та 

збільшення запасів нектару для пасік. Для цього можна використовувати: а) буркун 

білий, який виділяє багато нектару і має високу врожайність зеленої маси та 

насіння, характеризується посухостійкістю, солевитривалістю, а сіють його під 

покрив ярих культур і одержують урожай і медозбір на другий рік; б) озимий ріпак 

як найбільш ранню культуру на зелену масу, що дає бджолам весняний збір нектару 

й пилку; в) еспарцет, червону конюшину, люцерну посівну та інші бобові 

багаторічні культури, що дають високоякісний корм тваринам і добрий медозбір 

бджолам; г) сильфію. Розширення посівів загальновідомих медоносів особливо 

поліпшують медозбір. Це гречка, яку висівають після весняного або раннього 

літнього збирання інших культур. Шавлію кільчасту використовують із метою 

поліпшення кормової бази для бджіл на необроблюваних землях (крутих схилах, 

балках тощо). Це забезпечує тваринництво різними видами кормів, а бджіл 

додатковим медозбором. Добре зарекомендували себе посіви таких медоносних і 

кормових культур: а) соняшник із кукурудзою на зелений корм і силос вирощують 

за звичайною агротехнікою, цвітіння й медозбір припадають на серпень-вересень; 

б) буркун білий однорічний із кукурудзою дає поліпшений корм для тварин, а 

також мед; в) фацелія з люпином кормовим створює додатковий запас меду на полі 
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до 40-50 кг; г) фацелія з виковівсяною сумішшю поліпшує якість травостою і 

створює додатковий запас меду близько 50 кг (норма висіву 2-3 кг насіння на 1 га; 

д) гірчиця біла з горохом, що вирощують на зелений корм, забезпечують і певний 

медозбір. 

Література: [1-9, 14, 16, 20]. 

Контрольні питання: 

1. Коротко описати історію бджільництва. 

2. Внесок П.І. Прокоповича у розвиток бджільництва. 

3. Біологія бджолиної сім'ї. 

4. Описати продукти бджільництва. 

5. Роїння бджіл. Привести основні негативні наслідки роїння на пасіці. 

6. Основи догляду за бджолиними сім'ями. 

7. Опишіть найбільш поширені конструкції вуликів. 

8. Пасічний інвентар. 

9. Описати найпоширеніші хвороби бджіл.  

10. Опишіть основні сезонні роботи на пасіці. 

11. Значення медоносних рослин лісу для розвитку бджільництва. 

12. Нектаропродуктивність рослин та її визначення. 

13. Медоносні рослини лісів та прилеглих територій і їх 

нектаропродуктивність.  

14. Раціональне використання ресурсів медоносних рослин лісів і прилеглих 

територій.  

15. Кочівля пасік та її значення.  

16. На які групи поділяють квіткові рослини за характером взятку та періодом 

їх цвітіння?  

17. Введення в лісові культури та прилеглі до пасіки угіддя цінних 

медоносних рослин.  

18. Шляхи збільшення медоносних ресурсів лісу.  

19. Стандарти на продукцію бджільництва. 
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ЛЕКЦІЯ 9 

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ 

9.1. Раціональне використання лісових ресурсів 

Ведення лісового господарства з точки зору економіки повинне 

здійснюватися комплексно. При інтенсивному веденні лісового господарства на 

основі комплексного підходу до використання лісових багатств необхідно 

передбачати не тільки своєчасне лісовідновлення на вирубках і вирощування 

високопродуктивних, стійких насаджень, але і використання недеревної 

продукції лісу з врахуванням наукових розробок.  

Раціональне і повне використання лісових ресурсів – важливе завдання 

підприємств лісового господарства. Крім деревини в лісах України є значні 

недеревні ресурси. Раціонально використовуватися повинні і інші компоненти, 

що часто є відходами при веденні лісового господарства – гілля, коріння, сучки 

та ін. У лісовому господарстві концентруються відходи фітомаси при рубках 

догляду за лісом і головного користування, санітарних рубках. При 

лісозаготівлі також багато відходів: низькоякісна деревина, сучки, гілки, 

верхівки, кора та ін. Вони можуть бути використані для виробництва різних 

продуктів, у тому числі і кормів для тварин. Найбільш цінні у кормовому 

відношенні – це гілки, верхівки листяних і хвойних порід, особливо невеликого 

діаметра – до 3 см. 

При веденні лісового господарства, лісозаготівлі і переробці деревини 

залишається дуже багато відходів. Відходи при лісозаготівлі становлять: 

вершини, гілля, сучки – 11,0 %; хвоя, листя – 36 кг на 1 м
3
 вивезеної деревини; 

тонкі гілки і молоді пагони – 20 кг на 1 м
3
 вивезеної деревини. Відходи кори в 

круглих лісоматеріалах – 10,0 %. Кора, крім великої кількості клітковини (25-

45%) містить цінні біологічно активні речовини: протеїн (1,5-3,5 %), цукри (1-

3%), жири (2-6 %). Із кори виготовляють силосний корм, а також борошно. При 

глибокій переробці кори осики виготовляють осиковий жир, який близький до 

оливкового масла. За кількістю вітаміну Е (0,6 %) жир перевершує всі основні 
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види кормів. Крім цього із кори хвойних і листяних порід виготовляють 

кормові дріжджі. 

У зв'язку із збільшенням попиту на лікарсько-технічну сировину 

зростають об'єми її заготівлі. Проте збір і заготівля сировини дикорослих 

плодових рослин ускладнюється відсутністю їх компактного зростання в 

природних умовах. Зростають вони, в основному, на узліссях, галявинах, луках, 

вирубках і прибережних заростях. 

Розширюючи використання дикорослих рослин як важливої підтримки у 

вирішенні проблеми харчування населення і джерела сировини для 

промисловості, не варто забувати, що їх ресурси не безмежні. У зв'язку із 

постійним рекреаційним перевантаженням лісів, особливо тих, що знаходяться 

поблизу населених пунктів, інтенсифікацією лісового господарства, 

будівництвом водосховищ, осушенням боліт, зменшенням вкритих лісом площ, 

необізнаністю заготівельників з правилами збору запаси дикорослих плодових 

рослин продовжують зменшуватись. Тому розумне, раціональне, бережливе 

господарське відношення до рослинних багатств допоможе не тільки зберегти, 

але й примножити їх. 

Для збільшення об'ємів заготівлі лікарських, технічних і харчових рослин 

необхідні відомості про ресурси, видовий склад, розповсюдження, біологічні і 

господарські запаси лікарської сировини, оптимальні типи лісорослинних умов 

їх зростання, рівень плодоношення і об'єми можливої щорічної заготівлі. 

Наявність цієї інформації дозволить створити науково обґрунтовану систему 

планування і практичного здійснення заготівлі сировини на основі 

районування, раціонального використання, своєчасного. 

Характеристика не деревної продукції лісу, яку можна одержати в 

середньому з 1 га, подана на рис. 6. 

Нерегламентована та безсистемна заготівля лікарсько-технічної сировини 

значно скорочує природні запаси багатьох видів рослин. Уже на сьогоднішній 

день налічується близько 600 видів рідкісних і зникаючих рослин, серед яких 

багато цінних лікарських, харчових і кормових видів. Для збереження 



104 

зникаючих рослин, які вимагають обмежень у заготівлі, необхідний пошук 

нових видів, які мають ідентичні властивості. Дикоросла рослинність підлягає 

охороні та регулюванню її заготівлі. З цією метою регулярно вивчають їх 

запаси лісовпорядними експедиціями, науково-освітніми та науково-

дослідними закладами. У ряді випадків недостатня вивченість біологічних і 

експлуатаційних запасів рослинної сировини ускладнює організацію 

промислової заготівлі Для збереження запасів лікарської сировини необхідно 

суворо дотримуватися режиму експлуатації, термінів відновлення, способів 

збирання. 

 

Рис. 6. Вихід не деревної продукції з 1 га лісу 
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При правильному і науково обґрунтованому плануванні, організації і 

проведенні заготівель та раціональному використанні природної рослинності 

запаси дикорослої сировини довгий час можуть залишатися майже незмінними. 

Значні коливання можуть спостерігатися в зв'язку з погодними і іншими 

умовами, обумовлюючи врожайні і неврожайні роки. Неправильне ведення 

заготівель і нераціональне використання масивів природної рослинності 

призводять до того, що навіть багаті ресурси кормових і лікарських рослин 

впродовж порівняно невеликого часу значно збіднюються і навіть знищуються. 

Запаси багатьох видів дикорослих лікарських рослин настільки значні, що 

в десятки і навіть сотні раз перевищують потребу в них. До таких рослин можна 

віднести полин гіркий, деревій звичайний, спориш звичайний, крушину ламку, 

жостір проносний, яловець звичайний тощо. В цей же час запаси цілого ряду 

рослин (аїр звичайний, барвінок малий, горицвіт весняний, астрагал 

шерстистоквітковий, родіола рожева, алтей лікарський, блекота чорна, 

переступень білий, собача кропива п'ятилопатева, чистотіл великий тощо) не 

так великі і потребують жорсткого регулювання розмірів їх заготівель. 

Специфіка заготівлі окремих видів дикорослих лікарських рослин полягає 

насамперед на спроможності цих рослин до відновлення після збору, що в свою 

чергу визначається тим, наскільки відчуження використаної в якості сировини 

частини рослин (кори, листя, квітів, коренів, плодів, трави тощо) пошкоджує 

саму рослину і порушує рівновагу в фітоценозі. При заготівлі кори, коренів і 

кореневищ рослина знищується повністю. В цьому випадку для відновлення 

рівноваги в ценозі і поверненні вилучених рослин є потреба в тривалому 

інтервалі між черговими заготівлями. Відчуження надземної фітомаси (трави, 

листя, квітів, плодів) не так суттєво впливає на репродуктивну спроможність 

рослин (у перші 2-3 роки). Однак в обох випадках нормальна регенерація 

забезпечується перш за все дотриманням правил збору і виконанням вимог 

відновних заходів. 

Крім загальних правил збору лікарської рослинної сировини, існують ще 

інструкції за окремими її видами, які розроблюють спеціалісти різних наукових 
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закладів і затверджують урядові структури з вивчення раціонального 

використання і охорони ресурсів дикорослих лікарських рослин. 

В даний час такі інструкції розроблені майже для всіх видів дикорослих 

лікарських рослин. В інструкціях поряд з біологічними особливостями 

висвічують специфіку заготівлі даного виду – всі відхилення, виключення і 

нюанси, які не вкладаються в рамки загальноприйнятних правил. Одним з 

самих суттєвих моментів є включення в зміст інструкцій, розроблених на основі 

багаторічних експериментів, науково обґрунтованих рекомендацій по 

оптимальному режиму заготівель даного виду з врахуванням особливостей його 

регенерації і наукових рекомендацій по проведенню заходів, які сприяють 

збереженню його продуктивності. 

 

9.2. Економічна ефективність експлуатації запасів лікарсько-

технічних рослин 

Продукуюча здатність природних угідь з готовим урожаєм рослинної 

сировини та різноманітними корисними продуктами повинна мати належну 

економічну оцінку. 

Оцінка ресурсів лікарських рослин повинна тісно співвідноситися з 

оцінкою економічної ефективності їх використання, з визначенням 

порівняльної прибутковості експлуатації виявлених ресурсів. Прибутковість 

пов'язана з існуючим ціноутворенням на всі види ресурсних робіт та робіт 

заготівельного процесу (збирання, транспортування, сушіння, первинна 

обробка, пакування), а також здійснення заходів з охорони, відновлення і 

окультурювання заростей. 

Виявлені продуктивні популяції лікарсько-технічних рослин повинні бути 

поставлені на облік (баланс) підприємств, що споживають лікарську сировину. 

Тому вони повинні мати ціну (вартість), як і інші виробничі фонди. 

Впровадження цього принципу сприяє вирішенню завдань інтенсифікації 

промислової заготівлі лікарської сировини та інших видів рослинної продукції. 
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Підприємства будуть матеріально зацікавлені в найбільш раціональному 

використанні ресурсів лікарських рослин, а також в комплексній переробці 

рослинної сировини. До економічної категорії раціонального використання 

необхідно віднести впровадження безвідходної технології переробки рослинних 

ресурсів. 

Економічна оцінка ресурсів лікарських рослин дозволить об'єктивно 

визначити наявність їх запасів в природних угіддях і потреби в сировині для 

різних фармацевтичних підприємств, а також оцінювати втрати внаслідок 

нераціональної експлуатації запасів рослин. Економічна ефективність 

природокористування ресурсами лікарських рослин залежить також від 

кваліфікації інженерів побічного користування, тому необхідність підготовки 

спеціалістів з недеревної продукції лісу та ресурсознавства лікарсько-технічних 

рослин є досить актуальна. 

 

9.3. Розробка комплексу заходів з охорони та відтворення запасів 

лікарських рослин 

Весь комплекс робіт по розробці системи раціонального використання 

ресурсів дикорослих рослин містить наступні заходи:  

- аналіз вивчення ресусів;  

- аналіз заготівель дикорослої сировини по підприємству за останні 

10 років;  

- визначення продуктивності заростей і експлуатаційних запасів;  

- вивчення динаміки відновлення вихідного запасу сировини;  

- визначення обсягів можливих щорічних заготівель сировини;  

- розробка схеми раціональної заготівлі лікарської сировини кожного виду;  

- розробка календарного графіку, схеми районування і плану заготівель 

сировини дикорослих рослин. 

Збирання лікарської рослинної сировини регламентують відповідні 

документи, які передбачають природоохоронні заходи. Основою для них є ряд 

положень:  
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- дикорослі лікарські рослини складають державний фонд природних 

лікарських ресурсів держави;  

- всі земельні і лісові площі, що є місцезростанням лікарських рослин, 

відносяться до природних угідь лікарських ресурсів;  

- заготівля сировини на територіях, що закріплені за державними, 

кооперативними чи громадськими організаціями, здійснюється у відповідності 

з установленими правилами;  

- заготівля рідкісних видів лікарських рослин здійснюється за 

ліцензіями. 

З метою більш ефективного відтворення та охорони лікарських рослин їх 

розділяють на окремі ресурсні групи. Першу групу складають рослини, які 

рекомендуються до заготівлі. Охорона цих рослин полягає в раціональному 

використанні їх заростей, тобто впорядкуванні заготівель сировини окремих 

видів і дотриманні черговості експлуатації заростей. Сумарний обсяг заготівлі 

сировини у лісогосподарському підприємстві не повинен перевищувати 

розрахункового обсягу щорічних заготівель за кожним видом сировини. 

Нижче наведено перелік видів лікарських рослин, обсяги заготівель яких 

не обмежені при суворому дотриманні правил збирання: 

Береза (всі види) Лопух великий 

Блекота чорна Малина 

Бузина чорна Мати-й-мачуха 

Буркун лікарський Омела біла 

Вільха клейка Пижмо звичайне 

Волошка синя Подорожник великий 

Гірчак перцевий Полин гіркий 

Гірчак почечуйний Полин звичайний 

Глід (усі види) Собача кропива п'ятилопатева 

Горобина звичайна Сосна звичайна 

Грицики звичайні Спориш звичайний 

Деревій звичайний Фіалка триколірна 
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Дивина лікарська Хвощ польовий 

Дуб звичайний Череда трироздільна 

Дурман звичайний Черемха звичайна  

Жостір проносний Чистотіл звичайний 

Кропива дводомна Шипшина собача 

Кульбаба лікарська Щавель кінський 

Липа (всі види)  

Для лікарських рослин, які мають великий період черговості заготівлі 

(повільно відтворюються після збирання), а також для дефіцитних видів 

сировини рекомендується створювати заказники. 

Друга група лікарських рослин об'єднує ті види, які не мають достатньої 

сировинної бази. Ці види не повинні включатися в плани заготівель до 

відновлення їх запасів, їх заготівля чітко регламентується. 

До лікарських рослин з обмеженим поширенням і невеликими запасами 

сировини, збирання яких здійснюється за квитками органів лісового 

господарства, відносяться такі види: 

Авран лікарський  Наперстянка великоквіткова  

Багно звичайне  Остудник голий  

Бобівник трилистий  Очиток великий  

Брусниця  Папороть чоловіча  

Вовчуг польовий  Перестріч гайовий  

Гадючник шестипелюстковий  Півники болотні  

Гармала звичайна  Півники сибірські  

Глечики жовті  Ракові шийки 

Живокіст лікарський  Ромашка лікарська  

Крушина ламка  Рутвиця мала  

Залізняк гострокінцевий  Суниці лісові  

Звіробій звичайний  Сумах дубильний  

Калина звичайна  Сухоцвіт багновий  

Кремена лікарська  Чебрець плазкий  
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Лепеха болотна  Чемериця біла  

Материнка звичайна  Чемериця Лобеля  

Мильнянка лікарська Чорниця звичайна 

До видів лікарських рослин, запаси яких дуже обмежені і збирання 

здійснюється за квитками органів лісового господарства, погодженими з 

державними органами охорони природи, відносяться такі види: 

Алтея лікарська  Оман високий 

Барбарис звичайний  Осока парвська 

Барвінок малий  Первоцвіт весняний 

Валеріана лікарська Переступень білий 

Головатень лікарський  Перстач прямостоячий  

Горицвіт весняний  Плющ звичайний  

Дягель лікарський  Родіола рожева  

Золототисячник малий  Родовик лікарський  

Конвалія лікарська  Синюха голуба  

Мучниця звичайна Солодка гола 

Третю групу складають рідкісні лікарські рослини. Вони повинні бути 

повністю виключені з планів заготівлі. 

Види лікарських рослин, занесені в "Червону книгу України" (2009): 

Апакамптис пірамідальний  Офрис оводоносна  

Астрагал шерстистоквітковий  Пальчатокорінники (всі 10 видів)  

Відкасник (усі види)  Плаун-баранець  

Зозулинці (усі 15 видів)  Плаун колючий  

Любка дволиста  Скополія карніолійська  

Любка зеленоцвіта  Тирлич жовтий  

Офрис бджолоносна  Тирлич крапчастий  

Офрис кримська Цибуля ведмежа 

Офрис мухоносна   

 

Список видів, що підлягають охороні, та обґрунтування її необхідності 

підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету обласної державної 

адміністрації. 
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Комплексне і раціональне використання лісових ресурсів – важливий 

напрямок підвищення ефективності ведення лісового господарства в країні. 

Тепер використання недеревної продукції лісу стає на промислову основу 

(рис.7). В економіці лісових підприємств зростає значення недеревних ресурсів 

лісу. Уведення їх в господарський обіг дає змогу мобілізувати виробничі сили 

природи для задоволення різноманітних потреб суспільства і забезпечити більш 

повне використання земель лісового фонду. При раціональному використанні 

лісових багатств їх рентабельність та прибутковість можна значно збільшити. 

Література [1-12, 17-19, 21, 22]. 

 

Контрольні питання: 

1. Назвіть способи підвищення ефективності ведення лісового господарства в 

Україні. 

2. Які існують наукові розробки щодо використання недеревної продукції 

лісу? 

3. Які є способи раціонального використання відходів фітомаси при рубках 

догляду за лісом і головного користування? 

4. Як використовують відходи кори? 

5. Найбільш цінні у кормовому відношенні відходи від лісозаготівлі? 

6. Як розрахувати економічну ефективність експлуатації запасів лікарсько-

технічних рослин? 

7. Що включає комплекс заходів з охорони та відтворення запасів лікарсько-

технічних рослин? 

8. Основні положення природоохоронних заходів при збиранні лікарсько-

технічної сировини?  
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Рис  7. Класифікація недеревної продукції лісу 
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Додаток А 

Характеристика дикорослих лікарсько-технічних трав’янистих рослин 

Назва рослини 

Вид сировини 

(період заготівлі); 

температура 

сушіння (t); вихід 

сухої сировини 

(ВС); термін 

зберігання (ТЗ) 

Діюча речовина Фізіологічний вплив 
Використання у 

промисловості 

1 2 3 4 5 

Аїр тростиновий 

(татарське зілля) 

Acorus calamus 

Кореневища (Х-ХІ); 

t=25-30°С; ВС – 22-

23%; ТЗ – 3 роки 

Ефірна олія, гіркі 

глікозиди, дубильні 

речовини, 

аскорбінова кислота 

Жовчогінний, 

знеболювальний засіб, 

для покращення 

травлення 

Парфумерна, харчова 

(лікеро-горілчана); 

дублення шкіри, 

консервування овочів 

Арніка гірська 

Arnica montana 

Квіти (VI-VIII); 

t=55-60°C; BC – 20-

22%; Т3 – 2 роки 

Каротиноїди, 

терпени, вид. 

речовини, 

аскорбінова кислота 

Протизапальний, 

кровоспинний, 

тонізуючий засіб для 

ЦНС 

Харчова (лікеро-

горілчана) 

Багно звичайне 

Ledum palustre 

1-річні пагони (у 

фазі дозрівання 

плодів) (VII-VIII); 

t=40°C; Т3 – 2 роки, 

отруйна 

Ефірна олія, 

глікозиди 

Дезинфікуючий, 

відхаркувальний, 

ранозагоювальний засіб 

Входить до складу 

інсектицидних засобів; 

для дублення шкіри; 

цінний медонос 

Барвінок малий 

Vinca minor 

Трава (під час 

цвітіння, V-VI); 

t=40-50°C; ВС – 

40%; ТЗ – 2 роки 

Алкалоїди, 

флавоноїди 
Заспокійливий засіб 

Офіційна медицина та 

гомеопатія. Рослина 

отруйна 

Бобівник трилистий 

Menyanthes trifoliata 

Листя (під час 

цвітіння, V-VI); 

t=50-60°C; ВС – 

18%; ТЗ – 2 роки 

Гіркі глюкозиди, 

алкалоїди 

Жовчогінний засіб, для 

покращення травлення 

Харчова, пивоваріння, 

виготовлення лікерів та 

зеленої фарби 

Брусниця 

Vaccinium vitis-idaea 

Листя і плоди (ІІІ-

ІV, VII); t=30-40°С; 

ВС=20-22%; ТЗ – 

3 р. 

Дубильні речовини, 

фруктоза 

Сечогінний, 

дезінфікуючий, 

загальнозміцнюючий 

засіб 

Харчова, для дублення 

шкіри, чудовий медонос 

Буквиця лікарська 

Betonica officialis 

Трава (VI-ІХ); t=30-

40°С; ВС=20-22%; 

ТЗ – 2 р. 

Флавоноїди, 

глюкозиди 

Заспокійливий, 

гіпотанзинний засіб 

Харчова, для дублення 

шкіри, медонос 

Буяхи, лохина 

Vaccinium uliginosum 

Листя і плоди (V-

VI); t=40-50°С; ТЗ – 

2 р. 

Флавоноїди, 

дубильні речовини 

При діабеті, хворобах 

серця 
Харчова промисловість 

Валеріана лікарська 

Valeriana officinalis 

Кореневище (Х-ХІ); 

t=35°С; ВС=25%; ТЗ 

– 3 р. 

Ефірна олія, 

алкалоїди 
Заспокійливий засіб Медонос 

Верес звичайний 

Calluna vulgaris 

Трава (VII-IX), 

t=40°С; ТЗ – 2 р. 

Флавоноїди, 

дубильні речовини 

Антисептичний, 

снодійний засіб 

Для дублення та 

фарбування шкіри в 

жовтий колір, медонос 

Герань лісова 

Geranium sylvaticum 

Трава (під час 

цвітіння) та 

кореневища. 

Рослина 

неофіцинальна 

Алкалоїди та 

дубильні речовини 

Заспокійливий, 

сечогінний засіб, при 

хворобах серця, виразці 

шлунку 

Народна медицина 

Горицвіт весняний 

Adonis vernalis 

Трава (V-VII), t=40-

50°С; ВС=19-20%; 

ТЗ – 1 р. 

Серцеві глюкозиди, 

флавоноїди 

При нервовій 

збудливості, для 

послаблення серцевої 

діяльності, при задишці, 

набряках 

Виготовлення фарби, 

медонос. Отруйна 

рослина 

Деревій звичайний, 

Achillea millefolium 

Трава і квіти (від 

початку до середини 

цвітіння); t=35°С; 

ВС=30-33%; ТЗ – 

5 р. 

Флавоноїди, гіркі та 

дубильні речовини, 

ефірна олія, вітамін 

К, органічні кислоти 

Протизапальний, 

кровоспинний, 

жовчогінний і сечогінний 

засіб 

Косметична, парфумерна; 

кормова та інсектицидна 

рослина. Літній медонос 

Дудник лікарський 

Angelica archangelica 

Кореневища і 

корені; t=35°С; 

ВС=25%; ТЗ – 3 р. 

Ефірна олія, 

дубильні речовини, 

органічні кислоти, 

кумарин 

Сечогінний, потогінний, 

відхаркувальний засіб 

Харчова (цукати і 

запашне варення, стебла 

для салату), медонос 



116 

Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Журавлина звичайна 

Oxycoccus palustris 

Ягоди (ІХ-ХІ); 

рослина 

неофіцинальна 

Цукри, барвники, 

аскорбінова кислота, 

пектини, глікозиди, 

органічні кислоти, 

флавоноїди 

Протиінфекційний, знімає 

втому, головні болі, при 

авітамінозах, 

гіпертонії,захворюваннях 

нирок 

Харчова (варення, соки, 

сиропи, морси, киселі) 

Звіробій звичайний 

Hypericum perforatum 

Трава (VI-IX); 

t=40°С; ВС=28-29%; 

ТЗ – 3 р. 

Флавоноїди, 

барвники, сапоніни, 

аскорбінова к-та, 

смолисті речовини 

Протизастудний, 

ранозагоювальний засіб, 

для полоскання ротової 

порожнини 

Танідоносна, медоносна, 

отруйна рослина. Харчова 

(приправа до страв), 

барвник 

Золототисячник 

малий 

Centaurium erythraea 

Трава (VII-VIII); 

t=35°С; ВС=25-26%; 

ТЗ – 2 р. 

Алкалоїди, гіркі 

глікозиди, 

флавоноїди, ефірні 

олії, фітостерини 

Покращення травлення, в 

складі шлункових зборів, 

антисептик, 

протизапальний, 

ранозагоювальний засіб 

Харчова (приправа для 

рибних страв), 

парфумерна. Квіти 

містять барвник, медо- і 

пилконос 

Кмин звичайний 

Carum carvi 

Плоди (VII-VIII); ТЗ 

– 3 р. 

Флавоноїди, 

дубильні речовини, 

жирна та ефірна олії 

При болях в кишечнику, 

проносний, 

заспокійливий, підвищує 

апетит 

Харчова (приправа до 

страв, ароматизатор 

хлібобулочних виробів, 

напоїв, сирів тощо) 

Конвалія звичайна 

Convallaria majalis 

Трава, квіти, листя 

(IV-V); t=50-60°С; 

ВС=20-23% (трави), 

20 (листя), 14% 

(квіток); ТЗ – 1р. 

Серцеві глікозиди, 

сапонін, флавоноїди, 

ефірна олія, яблучна 

і лимонна кислоти 

Регуляція серцевої 

діяльності, при артритах, 

епілепсії, паралічі 

Отруйна, декоративна 

рослина. Парфумерна 

промисловість. 

Копитняк 

європейський 

Asarum europaeum 

Кореневище з 

коренями (Х-ХІ); 

листя (ІІІ-ІV); ТЗ – 

1р. 

Флавоноїди, ефірна 

олія, алкалоїди 

При хронічній серцево-

судинній недостатності, 

радикуліті 

Отруйна, декоративна 

рослина 

Кропива дводомна 

Urica dioica 

Листя (VI-VIІI), 

коріння (ІХ-ХІ), 

насіння; t=35°С; 

ВС=18% (листя), 

25% (коріння); ТЗ- 

2р. 

Глікозиди, дубильні 

речовини, 

каротиноїди, 

хлорофіл, вітаміни С, 

В2, В3, К1, органічні 

кислоти, жирна олія, 

макро- і 

мікроелементи 

Анемія, запалення 

сечового міхура, бронхіт. 

Входить до складу 

кровоносних зборів 

Харчова (супи, салати, 

борщі, барвники), 

кормова, фармацевтична, 

косметична 

промисловість, 

Виробництво волокна, 

паперу 

Лопух справжній 

Articum lappa 

Коріння, листя і 

плоди (VIII-IX); 

t=50°С; ВС=26-28 

(коріння), 12-13% 

(листя); ТЗ – 5р. для 

коріння і 1р. для 

листя 

Флавоноїди, 

дубильні і гіркі 

речовини, слиз, 

органічні к-ти, жирна 

олія, антоціани, 

аскорбінова кислота 

Потогінний, сечогінний, 

при сечо-кам’яній 

хворобі 

Харчова (салати, супи, 

пюре, вінегрети, кава), 

кормова, косметична 

промисловість. Медонос 

Маренка запашна 

Asperula odorata 

Трава (V-VII); 

t=35°С; ВС=30-33%; 

ТЗ – 2р. Рослина 

неофіцинальна 

Флавоноїди, 

смолисті, дубильні і 

гіркі речовини, 

органічні к-ти, 

кумарин, вітамін С 

При серцевій, сечо- і 

жовчокам’яній хворобах, 

простудах 

Харчова (компоти, 

салати, солодкі страви); 

кормова, фарбувальна і 

декоративна рослина 

Материнка звичайна 

Origanum vulgare 

Трава (VII-VIII); 

t=40°С; ВС=25%; ТЗ 

– 2р. 

Ефірна олія, 

дубильні речовини 

Відхаркувальний, 

зміцнювальний, 

потогінний засіб, для 

полоскання горла 

Харчова (спеції, 

приготування пива, квасу, 

чаю); парфумерна; 

декоративна рослина 

Мати-й-мачуха 

Tussilago farfara 

Листя  і суцвіття (V-

VI); t=40°С; ВС=16-

18%; ТЗ – 3р. 

Гіркі глікозиди, 

сапоніни, дубильні і 

слизові речовиги 

Відхаркуюючий, 

пом’якшуючий засіб, при 

бронхітах, кашлі 

Медонос і пилконос 

Нечуйвітер 

волохатенький 

Hieracium pillosella 

Трава, коріння; 

t=45°С; ВС=16-17%. 

Рослина 

неофіцинальна 

Дубильні і гіркі 

речовини, слиз, 

смола, кумарин, 

цукри, марганець 

При ударах і ранах, 

заспокійливий, 

жовчогінний і 

кровоспинний засіб 

Медонос, отруйна і 

декоративна рослина 

Ожина сиза 

Rubus caesius 

Плоди, гілки, пагони 

і листя; t=45°С; 

ВС=23% (листя 30-

33%); ТЗ – 2р. 

Цукри, органічні 

кислоти, пектини, 

дубильні речовини, 

барвники, вітаміни 

При захворюваннях 

серця, печінки, екземах, 

проносах, сечогінний 

засіб 

Харчова (супи, борщі), 

медонос, отруйна і 

декоративна рослина 

Первоцвіт весняний 

Primula veris 

Кореневища з 

корінням, листя і 

квіти (ІХ-Х); t=40-

50°С; ВС=28-30%; 

ТЗ – 2р. 

Глікозиди, сапоніни, 

вітамін С, 

флавоноїди 

Відхаркувальний і 

вітамінний засіб, при 

простудах, ниркових 

хворобах і хворобах 

сечового міхура 

Харчова (супи, борщі, 

салати, для ароматизації 

страв, вин і чаю), 

фарбувальна, декоративна 

рослина, медонос 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Плаун булавовидний 

Lycopodium clavatum 

Спори; ВС=6-7%; 

t=30°С; ТЗ – 3р. 

Жирна олія, 

фітостерин, гліцерин, 

алкалоїди 

Присипка при пролежнях; 

при облисінні, 

фурункулах 

Металургія та 

піротехніка, фарбувальна, 

декоративна і косметична 

рослина 

Подорожник великий 

Plantago major 

Листя, насіння (V-

ІХ); t=45°С; ВС=22-

23%; ТЗ – 2-3р. 

Слизи, глікозиди, 

гіркі і дубильні 

речовини, 

флавоноїди, лимонна 

кислота 

Відхаркувальний, 

протизапальний засіб, 

при шлункових хворобах, 

збуджує апетит 

Харчова (салати, омлети, 

напої, котлети), 

косметична кормова 

рослина, пилконос 

Полин гіркий 

Artemisia absinthium 

Листя, насіння (V-

VII); t=40-50°С; 

ВС=25%; ТЗ – 2р. 

Глікозиди, ефірне 

масло, дубильні 

речовини 

Збуджує апетит, 

протизапальний, 

бактерицидний, сечо-, 

жовчо- та глистогінний 

засіб 

Харчова (спеції для 

соусів і м’ясних страв), 

фітонцидна, фарбувальна, 

інсектицидна рослина 

Розхідник 

плющовидний 

Glechoma hederacaea 

Трава (IV-V); 

t=35°С; ВС=20%; ТЗ 

– 1р. Рослина 

неофіцинальна 

Ефірна олія, гіркі і 

дубильні речовини, 

сапоніни, каротин, 

органічні к-ти, 

вітамін С 

Відхаркувальний, 

болезаспокійливий засіб, 

регулює роботу шлунку, 

нирок, сечового міхура, 

печінки 

Харчова, медоносна і 

отруйна рослина. 

Використовується в 

дерматології 

Ромашка лікарська 

Chamonilla recutita 

Суцвіття (V); 

t=40°С; ВС=20%; ТЗ 

– 2р. 

Ефірна олія, 

органічні кислоти, 

флавоноїди, гіркоти, 

слизи 

Пото-, вітро-, 

жовчогінний, 

протизудний, 

антималярійний і 

дезінфікуючий засіб 

Харчова 

(лікерогорілчана), 

парфумерна, фарбувальна 

(фарфорові вироби) 

Синюха голуба 

Polemonium coeruleum 

Кореневища з 

коренями (VIII-IX); 

t=50-60°С; ВС=30-

32%; ТЗ – 3р. 

Сапоніни, смоли, 

ефірна олія, 

органічні кислоти 

Відхаркувальний, 

заспокійливий і 

знеболювальний засіб 

Медонос 

Спориш звичайний 

Poligonum aviculare 

Трава (V-VII); 

ВС=22-24%; Т3 – 

3р. 

Флавони, дубильні 

речовини, вітаміни 

Кровоспинний, 

протизапальний, сечо- і 

жовчогінний засіб 

Харчова (салати, пюре, 

рибні і м’ясні страви), 

кормова, фарбувальна 

рослина 

Суниці лісові 

Fragaria vesca 

Плоди, листя (VI-

VII); t=40-50°С; 

ВС=14-16%; ТЗ – 

3р. 

Органічні кислоти, 

дубильні речовини, 

ефірні олії, пектин, 

цукри, каротин 

Протизапальний, сечо-, 

жовчо- та глистогінний 

засіб, регулятор 

травлення 

Харчова (сиропи, киселі, 

морозиво, варення), 

танідоносна, косметична 

(маски) 

Сухоцвіт багновий 

Gnafalium uliginosum 

 

Трава (VI-VIІI); 

t=30-40°С; ВС=23-

25%; ТЗ – 3р. 

Ефірна олія, 

алкалоїди, дубильні 

речовини, смоли, 

вітамін С 

Ранозагоювальний, при 

гіпертонії, виразці 

шлунку 

Кормова рослина, що 

використовується у 

ветеринарії 

Сфагн 

Sphagnum palustre 

Стебла 7 см 

завдовжки (V-IX); 

ВС=25-30%; ТЗ – 

1р. 

Клітковина, білки, 

мінеральні солі, 

сфагнол 

При опіках, ранах, 

виразках, антисептик, 

перев’язочний матеріал, 

для загоєння ран  

Додаткова сировина для 

виробництва паперу, 

фарб, спирту; ізоляційний 

і пакувальний матеріал 

Фіалка триколірна 

Viola tricolor 

Трава (V-VI); 

t=40°С; ВС=20-22%; 

Т3 – 1,5р. 

Глікозиди, сапоніни, 

вітамін С, каротин, 

саліцилова кислота, 

цукор, ефірна олія 

Відхаркувальний, пото- і 

сечогінний, 

протизапальний засіб, 

при захворюваннях 

дихальних шляхів 

Медоносна, фарбувальна 

і декоративна рослина 

Хаменерій 

вузьколистий 

Chamenerium 

angustifolium 

Трава, листя (VI-

VIII); t=35°С; 

ВС=25%; Т3 – 2р. 

Алкалоїди, 

флавоноїди, 

вуглеводи, 

мінеральні солі, 

каротин, дубильні 

речовини, антоціани, 

аскорбінова кислота 

В’яжучий, 

протизапальний засіб, 

при гастриті, виразці 

шлунку 

Харчова (супи, салати, 

мука), танідоносна, 

волоконна (мішковина), 

кормова, декоративна, 

олійна рослина 

Хвощ польовий 

Equisetum arvense 

Трава (VI-VIII); 

t=50°С; ВС=20-25%; 

Т3 – 4р. 

Алкалоїди (нікотин), 

флавоноїди, 

органічні кислоти, 

гіркоти, смоли 

При серцевих 

захворюваннях, геморої, 

сечо-, глистогінний, 

кровоспинний засіб, 

дезінфікуючий, 

відхаркувальний 

Харчова (супи, салати, 

омлети), фарбувальна і 

отруйна рослина 

Хміль звичайний 

Humulus lupulus 

Супліддя (VIII-IX); 

t=45°С; ВС=25%; Т3 

– 2р. 

Ефірна олія, 

органічні кислоти, 

гіркі речовини 

Заспокійливий, 

протизапальний, 

бактерицидний засіб, при 

циститах, енурезі 

Харчова (пиво, лікери, 

хліб), парфумерна 

(косметика і 

дерматологія), волоконна 

рослина 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Цмин пісковий 

Helichrysum arenarium 

Квіти (VI-VII); 

t=40°С; ВС=25%; Т3 

– 3р. 

Глікозиди, гіркоти, 

ефірна олія, дубильні 

речовини, каротин 

Жовчогінний, 

дезінфікуючий засіб, при 

захворюваннях печінки, 

жовчного міхура 

Фітонцидна, 

інсектицидна, кормова, 

фарбувальна та 

декоративна рослина; від 

молі 

Чебрець повзучий 

Thymus serpyllum 

Трава (VI-VII); t=45-

50°С; ВС=25%; Т3 – 

2р. 

Ефірна олія, 

дубильні речовини, 

смоли, пігменти 

Відхаркувальний, сечо-, 

глистогінний, 

протизапальний, 

дезінфікуючий, засіб 

Харчова (салати, 

приправи, ароматизатор 

чаю), для пом’якшення 

шкір, декоративна 

рослина, медо- і пилконос 

Чемериця Лобелієва 

Veratrum album 

Кореневище з 

корінням (VIII-ІХ); 

t=60°С; ВС=25%; Т3 

– 3р. 

Отруйні алкалоїди 

При гіпертонії, 

неврастенії, ревматизмі, 

болезаспокійливий засіб 

Отруйна, інсектицидна 

рослина 

Череда трироздільна 

Bidens tripartitа 

Трава (VI-VIII); 

t=45°С; ВС=25%; Т3 

– 3р. 

Ефірна олія, 

флавоноїди, гіркоти, 

алкалоїди, дубильні 

речовини 

Пото-, сечогінний засіб, 

для збудження апетиту, 

при захворюваннях шкіри 

Кормова та фарбувальна 

рослина, пізній медонос 

Чистотіл звичайний 

Chelidonium majus 

Трава (V-VI); 

t=50°С; ВС=23-25%; 

Т3 – 3р. 

Алкалоїди, каротин, 

вітамін С, смоли 

Проти бородавок, 

мозолів; жовчо- і 

сечогінний, проносний, 

бактерицидний засіб 

Вітаміноносна, 

інсектицидна (від 

попелиць), отруйна та 

декоративна рослина; у 

техніці 

Чорниця звичайна 

Vaccinium myrtillus 

Плоди, листки (VІI-

VIII); t=50°С; 

ВС=13% (плоди), 

ВС=20% (листки); 

Т3 – 2р. 

Глікозиди, дубильні 

речовини, цукри, 

пектин, органічні 

кислоти 

При цукровому діабеті, 

проносах, захв. шлунку та 

шкіри, для покращення 

зору 

Харчова (киселі, сиропи, 

джеми, варення, 

безалкогольні напої), 

фарбувальна рослина, 

медонос 

Шавлія лікарська 

Salvia officinalis 

Листки (VI-VII); 

t=25-35°С; ВС=20%; 

Т3 – 1р. 

Ефірна олія, терпени, 

дубильні речовини 

В’яжучий, 

дезінфікуючий, 

протизапальний засіб 

Медонос 

Щавель кінський 

Rumes confertus 

Кореневища з 

корінням (IХ-Х); 

t=65°С; ВС=35%; Т3 

– 3р. 

Дубильні речовини, 

вітамін К, ефірна 

олія, солі щавлевої 

кислоти, заліза 

В’яжучий, 

протизапальний, 

кровоспинний засіб, при 

кашлі, хворобах шлунку 

Харчова, кормова, 

фарбувальна, пергоносна; 

для дублення шкір 

Щитник чоловічий 

Dryopteris fillix-mas 

Кореневище (ІХ-Х, 

ІV); t=40°С; ВС=30-

33%; Т3 – 2р. 

Гіркоти, дубильні 

речовини, органічні 

кислоти 

Глистогінний засіб 

В народній медицині при 

захв. суглобів, дерматиті, 

для загоювання ран 

Яглиця звичайна 

Aegopodium 

podаgraria 

Трава (V-VII); 

рослина 

неофіцинальна 

Аскорбінова кислота, 

макро- і 

мікроелементи 

При запамороченнях, 

ревматизмі 

Харчова (салати, 

варення), кормова, 

медоносна рослина 
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Додаток Б 

Характеристика деревно-чагарникових лікарсько-технічних і харчових рослин 

Деревно-чагарникова 

рослина 
Вид сировини Активний початок 

Форма 

використання 

Фізіологічна дія на людину, 

використання в промисловості 

1 2 3 4 5 

Абрикос звичайний 

Armeniaca vulgaris 

Плоди, насіння 

та камедь 

Цукри, органічні кислоти, 

полісахариди, жирна олія 

Свіжі і сухі 

плоди, 

абрикосове 

масло з насіння, 

порошок з 

камеді 

При авітамінозах, серцево-

судинних захворюваннях 

Аронія чорноплідна 

Aronia melanocarpa 
Плоди 

Каротиноїди, флавоноїди, 

аскорбінова кислота, 

дубильні речовини 

Відвари, 

екстракти, 

настойки 

Полівітамінний засіб, при 

підвищеному тиску 

Барбарис звичайний 

Berberis vulgaris 

Плоди, корені, 

листя 

Цукри, кислоти, дубильні 

речовини, барвники, пектини, 

вітамін С, алкалоїди 

Препарати 

берверина, 

сульфати 

При глухоті, кровотечах, 

захворюваннях нирок, печінки, 

сечового міхура, жовчогінний 

засіб 

Береза повисла 

Betula pendula 

Бруньки, 

молоде листя, 

сік, кора 

Ефірна олія, флавоноїди, 

смоли, дубильні речовини, 

сапоніни 

Відвар, настойка 

з бруньок, чай, 

мазі, активоване 

вугілля з 

деревини 

Фітонцидний, пото-, сечо-, 

жовчогінний, протицинготний 

(сік) засіб, при гастритах; з 

кори отримують дьоготь 

Бруслина бородавчата 

Euonymus verrucosa 
Кора, листя Ефірна олія, барвники Гутаперча 

При гіпертонії, малярії, 

проносний засіб 

Бузина чорна 

Sambucus nigra 

Плоди, квіти, 

кора 

Цукри, кислоти, дубильні 

речовини, барвники, квіти 

містять ефірні олії, рутин 

Відвари, 

настойки квітів 

Пото-, сечогінний, в’яжучий 

засіб, при захв. печінки, кора і 

коріння при захв. нирок, діабеті 

Верба козяча 

Salix caprea 
Кора 

Саліцилова кислота, дубильні 

речовини, флавони, вітамін С 

Препарати, 

відвари 

Протималярійний, 

жаропонижуючий, в’яжучий, 

глистогінний, кровоспинний 

засіб 

Вишня степова 

Cerasus fruticosa 

Плоди, 

плодоніжки, 

молоді пагони, 

листя, коріння 

Органічні кислоти, дубильні 

речовини, барвники, 

глікозиди 

Соки, сиропи, 

екстракти, 

компоти 

При ревматизмі, для 

покращення травлення, 

сечогінний, кровоспинний засіб 

Вільха клейка 

Alnus glutinosa 

Листя, кора і 

супліддя 

Дубильні речовини, 

флавоноїди 
Настій 

При запаленнях тонкої і товстої 

кишок, проносах, дизентерії, 

потогінне 

Глід колючий 

Crataegus oxyacantha 

Плоди, квіти, 

інколи листя 

Ефірна олія, глікозиди, 

органічні кислоти, цукри, 

дубильні і фітостеринові 

речовини, білки, вітаміни С і 

А 

Препарати, 

екстракти 
При серцевих захворюваннях 

Горіх грецький 

Juglans regia 

Листя, зелені 

оплодні 

Ефірна олія, дубильні 

речовини, барвники, 

фітонциди 

Відвари, 

екстракти, 

варення 

Протизапальний, глистогінний 

засіб, покращення травлення, 

нормалізує вуглеводневий 

обмін 

Горобина звичайна 

Sorbus aucuparia 
Плоди 

Цукри, яблучна, лимонна, 

винна й янтарна кислоти, 

дубильні і пектинові 

речовини, сорбіт і сорбоза, 

амінокислоти, ефірні олії, 

солі калію, кальцію, магнію, 

натрію, каротин, вітаміни Р, С 

Сиропи, 

екстракти, 

відвари, повидло 

Полівітамінний, сечогінний і 

кровоспинний засіб 

Дерен справжній 

Cornus mas 

Листя, плоди, 

кора 

Цукри, яблучна, лимонна та 

янтарна кислоти, дубильні і 

пектинові речовини, ефірні 

олії, вітамін С, барвники, 

таніди 

Варення, киселі, 

соки, сиропи, 

екстракти, вина 

компоти, 

наливки, 

приправи 

Підвищення апетиту, як 

протигарячковий засіб, сухі 

плоди — при шлунково-

кишкових і простудних 

захворюваннях. У гомеопатії 

застосовують есенцію з свіжої 

кори. 

Дуб звичайний 

Quercus robur 

Кора, жолуді, 

листя 

Дубильні речовини, цукри, 

кислоти, барвники, жолуді 

містять ефірну олію, 

крохмаль, білки 

Відвар кори, 

жолуді як 

сурогат кави, 

корм 

В’яжучий, протизапальний 

засіб, при стоматитах, 

захворюваннях десен, 

проносах, кровотечах, золотусі, 

грижі 
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 

Жостір проносний 

Rhamnus cathartica 

Кора, плоди і 

тонкі гілки 

Цукор, пектин, камеді, смоли, 

янтарна кислота, таніди, 

барвники, вітаміни, ефірні 

олії 

Чай 

Проносний засіб, у народній 

медицині – проти водянки, 

подагри, при хронічних 

хворобах шкіри, ревматизмі 

Ірга круглолиста 

Amelanchier ovalis 

Плоди, кора, 

листя 

Аскорбінова кислота, 

дубильні речовини, 

провітамін А 

Варення, 

компоти, джеми, 

пюре 

При шлунково-кишкових захв., 

для профілактики хвороб 

печінки і нирок 

Калина звичайна 

Viburnum opulus 
Кора і плоди 

Кора – дубильні речовини, смоли, 

цукри, органічні к-ти, фітостерин, 

глюкозиди; плоди –цукор, 

флавоноїди, дубильні і фарбувальні 

речовини, органічні к-ти, вітамін С; 

насіння – жирну олію 

Чай, сік, 

наливки, лікери, 

вина, приправи 

до м’ясних страв 

Кора як кровоспинний, і 

заспокійливий засіб; плоди – 

сечо- і потогінний, вітамінний 

засіб, при шлункових і 

простудних хворобах, 

підвищеному тиску 

Клен гостролистий 

Acer platanoides 

Кора, сік, 

молоде листя 

Таніди, барвники, органічні 

кислоти 
Сиропи, напої 

При жовтянці, сечогінний, 

протиблювотний засіб 

Крушина ламка 

Frangula alnus 

Кора, інколи 

плоди 

Глікозиди, аскорбінова 

кислота, флавоноїди 

Відвари, 

екстракти 

При запорах, збільшенні, 

печінки, температурі, 

малокрів’ї 

Липа дрібнолиста 

Tillia cordata 
Квіти і листя 

Квіти – ефірна олія, слиз, 

глікозиди, каротин; листя – 

дубильні речовини 

Настій, чай, 

лікери 

Потогінний, відхаркувальний, 

болезаспокійливий, 

кровоспинний, фітонцидний засіб 

Ліщина звичайна 

Corylus avellana 

Плоди, листя і 

кора 
Ефірна олія, таніди, барвники 

Відвари, торти, 

тістечка, креми 

Сечогінний, антисептичний 

засіб, при сечокам’яній хворобі 

Малина 

Rubus idaeus 
Плоди, листя 

Цукри, пектини, органічні 

кислоти, мікро- і 

макроелементи 

Чай, компоти, 

варення 

Потогінний, відхаркувальний 

засіб, при простудах, бронхітах 

Маслинка 

вузьколиста 

Elaeagnus angustifolia 

Плоди, рідше 

квіти 

Таніди, барвники, камедь, 

ефірні олії 
Спеції 

В’яжучий, протизапальний 

засіб, при кишково-шлункових 

захворюваннях 

Мучниця звичайна 

Arctoctaphylos uva-ursi 
Листя Таніди, барвники 

Відвари, 

екстракти 

При хворобах сечових шляхів, 

антисептичний, сечогінний засіб 

Обліпиха 

крушиновидна 

Hippophae rhamnoides 

Листя 

Цукри, органічні кислоти, 

жирна олія, аскорбінова 

кислота, каротин, таніди, 

вітаміни, барвник 

Відвари (при 

облисінні), 

джеми 

При променевих ураженнях 

шкіри, захворюваннях слизової 

оболонки рота 

Ожина сиза 

Rubus caesius 

Плоди, листя, 

коріння 

Цукри, органічні к-ти, 

дубильні, мінеральні р-ни, 

вітаміни С, Е, каротин, 

таніди, барвники 

Відвари, желе, 

джеми 

Проносний, потогінний і 

антицинготний засіб, при 

неврозах серця 

Смородина чорна 

Ribes nigrum 

Листя, 

бруньки, ягоди 

Цукри, лимонна, яблучна, 

янтарна кислоти, пектинові, 

азотисті, дубильні й 

фарбувальні р-ни 

Варення, желе, 

джеми, соки, 

екстракти, вина, 

лікери й наливки 

Протизапальний, тонізуючий, 

сечо- і потогінний засіб 

Слива домашня 

Prunus domestica 
Плоди, насіння 

Ефірна олія, пектини, 

глікозиди, органічні к-ти 

Свіжі і сухі 

плоди, олія 

Розчинник для лікарських 

препаратів 

Сосна звичайна 

Pinus sylvestris 

Бруньки, хвоя і 

живиця 

Смоли, ефірні олії, скипидар, 

дубильні речовини, крохмаль, 

вітаміни 

Відвари, 

екстракти, паста 

Відхаркувальний, 

дезінфікуючий, сечогінний, 

протицинготний, 

антисептичний засіб 

Терен звичайний 

Prunus spinosa 

Квіти, плоди, 

кора, коріння 

Цукри, таніди, барвники, 

яблучна кислота, дубильні 

речовини, вітамін С 

Чай, напої, варення, 

вина, соки, лікери, 

сиропи, цукати, оцет 

Проносний, сечогінний засіб, 

при захворюваннях печінки, 

для обміну речовин 

Тополя чорна 

Populus nigra 
Бруньки, кора Таніди, барвники, ефірні олії Мазі 

При лікуванні опіків, випаданні 

волосся, зудних хворобах шкіри 

Черемха звичайна 

Padus racemosa 

Плоди, квіти, 

кора, листя 

Цукри, кислоти, мінеральні 

сполуки, фітонциди, 

барвники, дубильні р-ни 

Відвари, настойки, 

препарати, чаї, желе 

В’яжучий протипроносний засіб, 

при анемії, простудах, запаленні 

слизової оболонки рота 

Черешня 

Cerasus avium 

Свіжі плоди та 

плодоніжки, 

кора 

Ефірні олії, цукор, органічні 

кислоти, камеді, дубильні 

речовини 

Сік, відвари, 

компоти 

При гастритах, виразках, 

антисептичний, сечогінний 

засіб 

Яблуня лісова 

Malus sylvestris 
Плоди, листя 

Таніди, цукри, дубильні й 

мінеральні р-ни, пектини, азотисті 

й аміачні сполуки, провітамін А, 

вітамін В2, ефірна олія 

Чай, компоти, 

варення соки, 

сиропи, сидр, 

желе, оцет 

Сечогінний засіб, при набряках, 

склерозі, хворобах нирок, при 

шлунково-кишкових 

захворюваннях, дієтах 

Ялівець звичайний 

Juniperus communis 

Шишкоягоди, 

інколи молоді 

пагони 

Ефірні олії, цукри, смоли, 

органічні к-ти, терпени,  

Відвари, 

екстракти, лікери 

Сечогінний засіб, при 

захворюваннях нирок і 

сечового міхура, жовтусі 



Додаток В 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 квітня 1996 р. N 449 

  

ПОРЯДОК 

заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення 

побічних лісових користувань в лісах України 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Порядок встановлюється з метою раціонального використання 

другорядних лісових матеріалів, невиснажливого здійснення побічних лісових 

користувань для задоволення потреб населення і виробництва в лісових 

ресурсах і є обов'язковим для виконання всіма постійними і тимчасовими 

лісокористувачами. 

Зазначені лісові ресурси використовуються в порядку спеціального і 

загального використання. 

2. Заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових 

користувань (включаючи спеціально створені для цього насадження) для потреб 

виробничої та комерційної діяльності відносяться до спеціального використання, 

провадяться за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка і тільки у 

межах відведених земельних ділянок лісового фонду. 

Форма лісового квитка і порядок його видачі визначаються 

законодавством. 

3. Збір громадянами у лісах дикорослих трав'янистих рослин, квітів, 

грибів, ягід, горіхів та інших плодів для власного споживання належить до 

загального використання лісових ресурсів і провадиться безкоштовно. 

4. Загальне використання лісових ресурсів місцевого значення може бути 

обмежене місцевими органами державної виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування згідно із законодавством. 

5. Дія цього Порядку не поширюється на заготівлю деяких ресурсів 

(лікарської сировини, ягід тощо) та здійснення користувань (заготівля сіна, 

випасання худоби тощо) на сільськогосподарських угіддях, наданих для потреб 

лісового господарства. 

6. Заготівля другорядних лісових матеріалів і побічні лісові користування  

повинні здійснюватися способами та у терміни, що виключають можливість 

заподіяння шкоди лісу.  
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ЗАГОТІВЛЯ ДРУГОРЯДНИХ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

Заготівля пнів 

7. Деревні пні заготовляються для одержання осмолу (сировина для 

смолоскипидарного виробництва) та дров. 

До початку робіт, пов'язаних із заготівлею пнів, лісокористувачі 

складають технологічні карти. Тимчасові лісокористувачі повинні погоджувати 

технологічні карти з постійними лісокористувачами. 

Терміни проведення робіт визначаються постійними лісокористувачами і 

зазначаються у лісовому квитку. 

8. Викорчувані пні очищають від залишків ґрунту, розробляють на 

частини і складають у штабелі біля доріг; їх облік здійснюють у складових 

кубічних метрах. 

9. Після завершення робіт територія, де заготовлялися пні, повинна бути 

приведена до стану, придатного для лісогосподарського використання. 

10. Забороняється заготівля пнів у п'ятдесятиметровій смузі постійних 

водотоків.  

Заготівля лубу 

11. Луб заготовляється шляхом знімання кори з дерев, призначених для 

рубки у поточному році. Робота проводиться в період інтенсивного руху соків 

(квітень-травень). Луб обраховується у вагових одиницях.  

Заготівля кори 

12. Кора деревних порід заготовляється з метою одержання лікарської та 

технічної сировини (кора дуба, крушини,  калини, ялини тощо), а також – 

сировини для виробництва дьогтю. 

13. Кору для медичних цілей дозволяється заготовляти у весняний період 

із дерев та чагарників, призначених для рубки в поточному році. 

Заготівля кори для технічних потреб допускається в терміни і в обсягах, 

що забезпечують своєчасне відновлення і відтворення її запасів. 

14. Кора для виробництва дьогтю (берест) заготовляється з дерев берези 

діаметром понад 12 сантиметрів, призначених до рубки в найближчі два роки. 

Знімання бересту з дерев здійснюється у весняно-літній та осінній 

періоди без пошкодження лубу і камбію. Висота знімання бересту на дереві не 

повинна перевищувати половини загальної його висоти. 

Заготівля бересту із зрубаних і вітровальних дерев провадиться протягом 

року.  
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Заготівля деревної зелені 

15. До деревної зелені належать дрібні пагони та гілки з дерев, підліску, 

підросту та цілі дерева, що заготовляються для приготування корму тваринам, а 

також для технічних, ритуальних та інших потреб. 

16. Сировинну базу деревної зелені визначають постійні лісокористувачі 

на пробних ділянках. Облік деревної зелені здійснюють у вагових одиницях, 

цілих дерев – у штуках. 

17. Заготівлю деревної зелені провадять на спеціально визначених 

ділянках або суміщають з проведенням інших видів рубок. Із дерев, що ростуть, 

зелень заготовляють тільки під час обрізування гілок при формуванні крони.  

ЗДІЙСНЕННЯ ПОБІЧНИХ ЛІСОВИХ КОРИСТУВАНЬ 

Заготівля (збирання) дикорослих плодів, горіхів, грибів, 

ягід, лікарських рослин 

18. Основу ресурсної бази для заготівлі в лісах дикорослих плодів, 

горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин становлять: 

ягідники у разі проективного покриття ними понад 10 відсотків площі 

земель лісового фонду і лікарські рослини – 5 відсотків; 

насадження, у складі яких нараховується понад 50 плодових і 

горіхоплідних кущів і дерев на гектарі. 

19. Обсяги щорічних заготівель продукції  встановлюються постійними 

лісокористувачами на підставі матеріалів лісовпорядкування. 

20. Заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, 

технічної сировини провадиться способами, що виключають виснаження їх 

ресурсів. 

21. Збір рослин (їх частин) і грибів, занесених до Червоної книги України, 

забороняється. 

22. Заготівля лісових продуктів для одержання харчової та лікарської 

сировини в лісах, де здійснювалися заходи боротьби із шкідниками та 

хворобами з використанням хімічних засобів, і в лісонасадженнях, що 

знаходяться у смузі відводу автомобільних шляхів і зонах впливу хімічних та 

промислових виробництв, провадиться з дотриманням відповідних санітарних 

норм і правил. 

23. Оптимальні терміни заготівель дикорослих плодів і грибів 

визначаються постійними лісокористувачами, виходячи із календарних 

термінів їх достигання і зазначаються у лісовому квитку. 

24. Під час збирання лікарських рослин необхідно дотримуватись таких 

вимог: 
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заготовляти підземні частини рослин (коріння, кореневища, бульби, 

цибулини) тільки після достигання і осипання насіння, залишати частину 

рослин для відновлення заростей, а молоді рослини – для подальшого росту; 

зрізати траву без грубих приземних частин, не виривати рослини з 

корінням, кореневищами, бульбами, цибулинами; 

заготовляти кору тільки на деревах, призначених для рубки у поточному 

році, бруньки – ранньою весною до їх набухання і розпускання; 

залишати кращі екземпляри квіток і суцвіть для запилення і наступного 

відновлення рослин, не допускати зрізування та обламування гілок дерев і 

чагарників. 

25. Збір лікарської сировини допускається в таких межах (від загального 

біологічного запасу на ділянці): 

підземних частин рослин (коріння, кореневища, бульби, цибулини) – до 

10 відсотків; 

трави, листя, квіток, суцвіть трав'янистих рослин, дерев і чагарників – до 

40 відсотків. 

26. Постійні лісокористувачі під час здійснення побічних користувань 

зобов'язані забезпечувати невиснажливість ресурсів харчових, лікарських і 

технічних рослин з урахуванням збереження цілісності екосистем: 

здійснювати агротехнічні заходи сприяння природному відтворенню 

рослин та підвищенню їх продуктивності; 

підтримувати лісові ділянки, де здійснюються побічні лісові 

користування, у належному санітарному стані; 

забезпечувати охорону ягідників, плодових, горіхоплідних та інших 

насаджень, заростей лікарських рослин тощо від хижацького використання і 

знищення. 

27. Заготівля рослинної сировини на одній і тій же території проводиться 

періодично, зокрема: 

суцвіть, плодів, інших надземних органів однорічних рослин – один раз 

на два роки; 

надземних частин багаторічних рослин (листя, стебла, бруньки) – один 

раз на п'ять років; 

підземних частин всіх рослин – один раз у десять років.  

 

Заготівля деревних соків 

28. Ресурсною базою для заготівлі соків є: 

придатні для підсочки дерева спеціально створених для цієї мети 

насаджень; 
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ділянки лісу, які виділяються за 10 років до рубки головного 

користування або інших видів рубок (у разі призначення насадження до рубки); 

пні дерев, зрубаних напередодні соковиділення. 

До ресурсної бази не включають деревостани III і нижчих класів бонітету, 

насадження з діаметром дерев до 20 сантиметрів та за наявності на одному 

гектарі менш як 50 дерев з діаметром понад 20 сантиметрів. 

29. Сезон підсочки починається з настанням вегетаційного періоду. 

Для добування соку на придатних для цього деревах свердлять на висоті 

30-50 сантиметрів від поверхні землі канали діаметром до 1,5 сантиметра, 

завглибшки до 5 сантиметрів (без урахування товщини кори). З метою 

полегшення свердління зачищають сокирою або стругом кору дерева, не 

допускаючи пошкодження луб'яного шару. 

Перед свердлінням каналів роблять пробні уколи в кору до деревини. 

Поява краплин соку свідчить про можливість його заготівлі. 

Заготівля соків шляхом зарубів і запилів на деревах забороняється. 

30. На деревах діаметром 20-24 сантиметри робиться один канал, 

діаметром 28-32 сантиметри – два, діаметром 36 сантиметрів і більше – три 

канали. 

У разі коли на дереві роблять два і більше підсочних каналів, вони 

розташовуються по обводу стовбура на відстані 5-10 сантиметрів з таким 

розрахунком, щоб із двох каналів сік стікав в один сокоприймач. 

31. Після закінчення сезону канали замазують садовим варом, віконною 

замазкою, живичною пастою або глиною з вапном. У наступний сезон канали 

закладають на рівні каналів першого року підсочки з додержанням 

установлених інтервалів. 

32. У разі погіршення санітарного стану насаджень заготівля соку 

припиняється достроково на підставі висновку лісопатолога.  

Розміщення пасік 

33. Найбільш придатними для розміщення пасік є мішані ліси з наявністю 

медоносів: липи, клена, верби, горобини, жимолості, крушини, глоду, чорниці, 

малини, вересу, калини, терну тощо. Період розміщення вуликів і пасік 

визначається залежно від календарних термінів цвітіння медоносів. 

34. Місця розміщення вуликів і пасік визначаються постійними 

користувачами земельних ділянок лісового фонду з урахуванням умов ведення 

лісового господарства та спеціального використання лісових ресурсів. 

35. З метою раціонального використання медоносів лісу і лучного 

різнотрав'я ділянки для розміщення вуликів і пасік виділяються переважно на 

узліссях, галявинах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях. 
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36. На ділянках для розміщення вуликів і пасік дозволяється спорудження 

тимчасових (не капітальних) будівель без права вирубування дерев і чагарників, 

розчищення  та  розорювання земельних ділянок лісового фонду. 

37. Розміщення пасік у місцях масового відпочинку людей забороняється.  

Заготівля сіна і випасання худоби 

38. Для сінокосіння можуть використовуватися незаліснені зруби, 

галявини та інші не вкриті лісовою рослинністю землі, на яких не очікується 

природне лісовідновлення. 

В окремих випадках для заготівлі сіна можуть використовуватися 

міжряддя лісових культур, плантацій, зріджені лісонасадження. 

39. Початком заготівлі сіна на природних злакових травостоях є фаза 

колосіння, а бобових  трав – фаза бутонізації – початок цвітіння. У разі 

наявності у травостої видів рослин, віднесених до Червоної книги України, 

термін заготівлі сіна визначається за погодженням з органами охорони 

навколишнього природного середовища. 

Термін сінокосіння зазначається у лісовому квитку. 

40. Випасання худоби, за винятком кіз, дозволяється на вкритих і не вкритих 

лісовою рослинністю землях лісового фонду, якщо це не завдає їм шкоди. 

Місця та терміни випасання худоби зазначаються у лісовому квитку. 

41. На територіях об'єктів природно-заповідного фонду випасання худоби 

може здійснюватися лише за умови, що воно не суперечить їх цільовому 

призначенню. 

42. Випасання худоби забороняється: 

у державних захисних і полезахисних лісових смугах, протиерозійних 

лісах, особливо цінних лісових масивах, лісах першого та другого поясів зон 

санітарної охорони джерел водопостачання, лісах першої і другої зон округів 

санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій та інших категорій 

захисності лісів, де це передбачено законодавчими актами; 

на площах лісових культур, природних молодняків і у насадженнях з 

наявністю життєздатного підросту – до досягнення ними висоти, коли вершини 

не пошкоджуються тваринами, на лісонасіннєвих та інших плантаціях, а також 

ділянках, де проводяться заходи сприяння природному поновленню лісів; 

на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях, призначених 

для природного відновлення лісів; 

на площах з легкорозмивними та легкорозвіюваними грунтами та у 

місцях масового зростання ягідників і грибів; 

без пастуха, за винятком випасання на огороджених ділянках або на 

прив'язі; 

з використанням собак. 
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За рішенням місцевих органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, в межах їх компетенції, можуть передбачатись 

також інші обмеження випасання худоби в лісах. 

43. Власники худоби зобов'язані за вказівкою постійних лісокористувачів 

зводити огорожі навколо прогонів для худоби та пасовищ, розташованих 

поблизу лісових культур, розсадників та інших ділянок лісу.  

Збирання лісової підстилки 

44. Збирання лісової підстилки допускається в окремих випадках у лісах 

другої групи, причому на одній і тій же площі не частіше ніж один раз протягом 

5 років. Термін збирання зазначається у лісовому квитку. 

 45. Збирання лісової підстилки забороняється на лісових ділянках, 

розташованих у бідних лісорослинних умовах, на ділянках, де ґрунти 

піддаються ерозії, та в місцях масового розмноження грибів.  

Заготівля очерету 

46. Заготівля очерету провадиться на земельних ділянках лісового фонду 

з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин і птахів, 

інших вимог охорони навколишнього природного середовища.  

Терміни заготівлі очерету зазначаються у лісовому квитку.  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ПОРЯДКУ 

47. У разі порушення цього Порядку лісокористувачі несуть 

відповідальність згідно із законодавством. 
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