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Abstract 

During the conducted mathematical analysis, we propose the equations of confessional coefficients in order 

to quickly establish the phytomass of pine woodlands, depending on their age and the type of hydro-edaphic growth 

conditions. We analyzed that the pine plantations of Zhytomyr Polissya absorb the most carbon and produce oxy-

gen in wetter soil types. 

We conclude that it is advisable for Zhytomyr Polissya foresties to introduce a forestry in which hydro-

edaphic growth conditions are taken into account when creating pine forest crops. 

Анотація 

У ході проведеного математичного аналізу запропоновані рівняння конфесійних коефіцієнтів з метою 

швидкого встановлення фітомаси соснових деревостанів залежно від їх віку та гідро-едафічних умов зро-

стання. Проаналізовано, що соснові насадження Житомирського Полісся найбільше поглинають вуглець 

та продукують кисень в більш вологих типах ґрунту. 

Зроблено висновок, про доцільне ведення лісового господарства лісництвами Житомирського По-

лісся, де гідро-едафічні умови зростання враховуються при створенні соснових лісових культур . 

 

Keywords: pine, type of forest vegetation conditions, carbon absorption, oxygen production, Zhytomyr 

Polissya. 

Ключові слова: сосна, тип лісорослинних умов, поглинання вуглецю, продукування кисню, Жито-

мирське Полісся. 
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Житомирське Полісся – це область зони міша-

них лісів, яка займає більшу частину Житомирської 

та східну частину Рівненської адміністративних об-

ластей. Західна межа Житомирського Полісся про-

ходить поблизу населених пунктів Клесів, Соснове, 

Корець, Шепетівка, а східна – поблизу Народичів, 

Малина, Радомишля, Корнина [16, 17].  

Житомирське Полісся виділяється своєю ліси-

стістю й наявністю перезволожених і заболочених 

земель. Ліси займають більшу третину її території, 

а за лісовими ресурсами, які становлять понад 

200 млн м3, Житомирське Полісся посідає одне з 

перших місце в Україні [16, 17].  

У лісорослинному покриві переважають сос-

нові, дубово-соснові, рідше березові, вільхові, гра-

бово-дубові, ялинові насадження. Основними лісо-

утворюючими породами є сосна (близько 59,0 % лі-

сопокритої площі), дуб (понад 16,0 %), береза 

(17,0 %), вільха (5,0 %) та інші деревні породи (3 %) 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Породний склад лісів Житомирського Полісся 

 

Сосна звичайна є переважаючою деревною по-

родою і має значну господарську цінність. Крім 

того, зазначена деревна порода має вагоме значення 

в покращенні навколишнього природного середо-

вища за рахунок поглинання вуглецю та продуку-

вання кисню в процесі фотосинтезу: 

6𝐶𝑂2 + 12𝐻2 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 + 6𝐻2𝑂, 

У своїх попередніх публікаціях [14-17] нами 

встановлено екологічні функції сосни, а саме пог-

линання вуглецю і продукування кисню, не врахо-

вуючи гідро-едафічні умови, тому ми вирішили по-

глибити свої дослідження. Залежно від того, в яких 

типах лісорослинних умов зростає деревна порода 

її кліматостабілізуюча здатність може бути різною. 

В сприятливих кліматичних умовах деревна рос-

лина більше накопичує фітомасу її фотосинтезуюча 

здатність є кращою. 

Для встановлення екологічних функцій сосни, 

нами закладено тимчасові пробні в соснових наса-

дженнях першого бонітету в різних гідро-едафіч-

них умовах (свіжий субір (В2), вологий субір (В3), 

свіжий сугруд (С2), вологий сугруд (С3).  

Пробні площі закладено у лісництвах – Бере-

зівське, Богунське, Корабельне, Левківське, Ново-

заводське, Пилипівське, Станишівське, Тригірське 

державного підприємства «Житомирський ліс-

госп». 

На закладених тимчасових пробних площах в 

умовах: В2 вік насаджень становив від 18-146 років, 

висота 8-32 м, діаметр 10-52 см; В3 – вік дерев 13-

126 років, висота 4-30 м, діаметр 4-52 см; С2 – вік 

дерев 44-107 років, висота 16-30 м, діаметр 22-48 см 

в; С3 вік сосни становив від 49 до 126 років, висота 

20-30 м, діаметр 24-52 см. 

Першочерговим нашим завданням було вста-

новлення біопродуктивності сосни в різних умовах 

зростання, тому фітомасу деревини та кори в абсо-

лютно сухому стані визначали через їх об’єм, згідно 

довідкових таблиць [5, 19] та множили на середню 

базисну щільність [3, 18]: 

𝑚 = 𝑉 × 𝜌баз  (1) 

де m – фітомаса компонента, кг; V – об’єм ком-

понента, м3; ρбаз – базисна щільність, кг/м3. 

Для встановлення фітомаси крони сосни зви-

чайної використано рівняння, яке запропонували 

[1, 2]: 

𝑚крони = 8,379 + 0,087 × 𝑚стовбура (2) 

де mкрони – фітомаса крони, кг; mстовбура – фіто-

маса стовбура, кг. 

Загальну фітомасу дерева визначали як суму 

окремих фітофракцій дерева (кора, деревина, 

крона) [6]. 

Для швидкого методу встановлення біопроду-

ктивності сосни нами розроблені конфесійні коефі-

цієнти, що представляють собою відношення фіто-

маси окремих фракцій до запасу деревини залежно 

від віку деревостану [9, 11, 12].  

Математичне моделювання здійснювали за ме-

тодикою [4, 7] за допомогою пакету аналізу даних 

Microsoft Excel.  

Пошук конверсійних коефіцієнтів фракцій фі-

томаси здійснювався методом регресійної статис-

тики та дисперсного аналізу, найбільш придатною 

виявилась залежність: 

,  (1) 

де у – значення відповідного показника; а, b – 

постійні коефіцієнти, значення яких наведено у 

табл. 1; х – вік насадження, роки. 

Постійні коефіцієнти рівняння 1 наведено у 

табл. 1. 
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Таблиця 1 

Числові значення коефіцієнтів регресії для фракцій фітомаси сосни  

звичайної в абсолютно сухому стані 

Гідро-едафічні умови зрос-

тання 

Фракції фітомаси, 

кг 

Значення коефіцієн-

тів 
Коефіцієнт детерміна-

ції 
а b 

В2 (свіжий субір) 

деревина 0,348 0,020 0,719 

кора 0,059 -0,145 0,722 

крона 0,827 -0,661 0,706 

В3 (вологий субір) 

деревина 0,340 0,025 0,836 

кора 0,066 -0,168 0,828 

крона 7,58 -1,16 0,786 

С2 (свіжий сугруд) 

деревина 0,354 0,016 0,716 

кора 0,054 -0,123 0,713 

крона 0,387 -0,493 0,854 

С3 (вологий сугруд) 

деревина 0,335 0,028 0,971 

кора 0,070 -0,181 0,973 

крона 33,5 -1,47 0,966 

 

Аналізуючи одержані емпіричні рівняння мо-

жна стверджувати про істотний вплив кожного вве-

деного фактору на результативну ознаку. Значення 

коефіцієнтів детермінації цих показників поясню-

ють 71-97% мінливості досліджуваних ознак. 

Через вік насадження за допомогою одержаних 

рівнянь конверсійних коефіцієнтів за методикою 

G. Matthews [13] встановлено вуглецепоглинаючу 

здатність сосни. Киснетвірну здатність визначали 

за методикою І. Я. Лієпи [10]. 

Одержані математичні рівняння дали змогу 

встановити накопичення фітомаси та поглинання 

вуглецю й продукування кисню у сосни звичайної 

в різних типах лісорослинних умов на площі 1 га у 

віці 80 років (середній вік дерев на закладених тим-

часових пробних площах) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл фітомаси, вуглецю та кисню у сосни звичайної в різних типах лісорослинних умов на 

площі 1 га у віці 80 років 

 

 

У віці 80 років найбільшу фітомасу накопичу-

ють соснові насадження в лісорослинних умовах 

вологого субору (В3) (186,6 т/га), ніж в умовах сві-

жого субору та сугруду (В2, С2), та вологого су-

груду (С3). Вуглецепоглинальна та киснепродукти-

вна здатність становила 91,0 т/га та 195,9 т/га від-

повідно. 

Згідно опублікованих даних В. П. Краснова і 

О. В. Жуковського [8] найбільше соснових наса-

джень зростає в умовах вологого субору 120,8 тис. 

га (табл. 2). 

Таблиця 2 

Зростання сосни звичайної за гідро-едафічними умовами в Житомирському Поліссі 

Гідро-едафічні умови Площа, тис. га 

Свіжий субір (В2) 117,9 

Вологий субір (В3) 120,7 

Свіжий сугруд (С2) 29,6 

Вологий сугруд (С3) 19,0 
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Згідно з одержаними рівнями конверсійних ко-

ефіцієнтів та показників зазначених у таблиці 1, 

нами встановлено загальну фітомасу соснових на-

саджень, а також накопичення у фітомасі вуглецю 

та продукування кисню в різних типах лісорослин-

них умов Житомирського Полісся у віці 69 років 

(середній вік соснових насаджень згідно даних Дер-

жавного агентства лісових ресурсів України, Фо-

рма №2) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розподіл фітомаси, вуглецю та кисню у сосни звичайної в різних типах лісорослинних умов Жито-

мирського Полісся 

 

Площа вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок під сосновими деревостанами в Житомир-

ському Поліссі в умовах В3 є найбільшою, і тому 

вуглецепоглинальна та киснепродуктивна здат-

ність є вищою ніж в інших гідро-едафічних умовах 

і становить 11,2 млн т, та 24,1 млн т відповідно. 

Виходячи з того, що соснові насадження най-

більше накопичують фітомасу в умовах вологого 

субору, їх кліматостабілізуюча здатність є вищою 

ніж в інших умовах зростання. Можна стверджу-

вати, що лісництва доцільно використовують лісові 

ділянки для створення лісових культур у Житомир-

ському Поліссі. 
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Abstract 

The article deals with the provision of the population with the main types of agricultural products, as well as 

the full use of the existing potential of personal subsidiary plots and farms, the creation of new jobs, increasing 

employment, income and welfare of the people.  

 

Keywords: agriculture, innovation, fruits and vegetables, livestock products, storage, processing, export of 

goods.  

 

Agriculture is one of the main sectors of the econ-

omy of the Republic of Uzbekistan. Land used for ag-

ricultural production covers 45 percent of the country’s 

territory, with about 50 percent of the population living 

in rural areas.  

The sector, along with water and forestry, employs 

3.6 million people (27 percent of those employed in the 

economy as a whole) and 32.4 percent of the country's 

gross domestic product. In addition, the owners of 4.7 

million peasant farms, which grow a large proportion 

of fruits and vegetables and livestock products, are also 

considered to be engaged in agriculture, although they 

are often employed in other sectors of the economy.  

Exports of agricultural products bring about 20-

25% of the total income to the Republic of Uzbekistan. 

More than 180 types of agricultural food products are 

exported to 80 countries around the world, accounting 

for 20% of total exports.  

Consistent implementation of agrarian reforms 

has provided the following key trends and results.  

 1. Sustainable development of the agricultural 

sector, growth of agricultural production.  

2. Agricultural production accounts for 32.4% of 

the structure of the country's economy, even without 

the products of its processing, and about 40% of GDP, 

taking into account the processing industries. The direct 

share of agriculture in annual GDP growth averages 1.1 

percent (or 13.5 percent of total growth).  

3. Production growth is inherent in virtually all 

types of agricultural crops. Fruit and vegetable produc-

tion increased by 1.5 times (average annual growth rate 

of 8.5%, meat and dairy products - by 1.4 times (6.7%), 

grain - by 8% (2.2%). annual growth (12%) and fisher-

ies (5.1 times), while the production of raw cotton de-

creased by 16.2% due to the reduction of arable land.  

Despite the favorable trends in agricultural devel-

opment formed in recent years, there are some chal-

lenges that hinder the growth of existing potential and 

reserves for its expansion.  

1. Inefficient use of limited natural and human re-

sources.  

2. Slower growth rates of labor productivity com-

pared to other sectors of the economy. In addition, the 

productivity of agricultural labor in Uzbekistan is 4.7 

times lower than in other countries.  

3. Lack of infrastructure and logistics facilities for 

storage, processing and transportation of agricultural 

products.  

4. Lack of water resources and irrational use of 

water in an environment of growing population.  

5. Lack of arable lands, pastures, nutrients due to 

high salinity and erosion of the soil.  

6. Low agricultural productivity.  

7. Losses in storage and transportation of fruits 

and vegetables. 

8. Existence of high management barriers to entre-

preneurship development in agriculture.  

9. Low level of development of training centers.  

Prospects for agricultural development and imple-

mentation of structural reforms:  

In the medium term (2019-2025)  

1. Carrying out of general inventory of arable 

lands and periodic updating of their databases on 

points-bonitet, creation and introduction of the general 

electronic database of these arable lands.  

2. Reform of land relations to ensure the imple-

mentation and protection of the legal rights of citizens 

and legal entities in order to organize the rational use of 

land in the agricultural sector.  

3. Optimizing the location and improving the 

structure of arable land, taking into account the score of 
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