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РІСТ ТА РЕПРОДУКТИВНИЙ РОЗВИТОК КУЛЬТУР ГРАБА 
В ЛІСОСТАНАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕРКАЩИНИ 

 
Граб – цінна деревна порода, яка, останнім часом, поширюється в 

лісостанах правобережної частини Черкащини та прилеглих районах. В 
Україні найбільш поширений і вивчений граб звичайний (Carpinus     
betulus L.). Нині природний ареал граба звичайного в Україні внаслідок 
нераціонального господарського використання постійно скорочується, і 
тому потрібно збільшувати кількість насаджень цієї цінної породи. У 
полезахисних лісових смугах, при залісенні ярів і балок граб звичайний як 
цінну тіньову супутню породу можна вирощувати сумісно з дубом. 

З давніх часів граб зарекомендував себе, як дерево, незамінне в 
господарській діяльності. В стародавньому Херсонесі вугіллям з цього 
дерева заправляли жаровні. Цінувався граб і в ливарному, ковальському і 
ювелірному ремеслах. Грабові дерева дають бездимне полум’я, ця 
унікальна властивість рослини дозволила застосовувати його в гончарних 
майстернях та пекарнях. Робили з нього гребені, рукояті до топорищ і 
ножів [1]. 

Сьогодні деревина граба служить для виготовлення рояльних клавіш, 
більярдних київ, обробних дощок, грабель, лопат, музичних інструментів, 
підлогового покриття, паркету, різних видів верстатів та інших предметів. 
Меблі з граба славиться своєю міцністю і довговічністю. Однак, деревина 
цієї рослини досить «примхлива», сприйнятлива до вологи, погано 
піддається обробці ріжучими інструментами і поліровці.  

Як декоративна рослина він є однією з найкращих порід для 
живоплотів, альтанок. Крім того, його рекомендують для групових і 
алейних насаджень у лісопарках, парках, у садах і бульварах. Він має 
декоративні форми: пірамідальну, плакучу, колоноподібну і пурпуролисту. 

Гілки, листя й плоди граба звичайного придатні як корм для 
домашніх тварин. Поживність їх невисока. Плоди граба містять багато 
клітковини (36,3–59,4 % абсолютно сухої речовини). Їх рекомендують 
згодовувати розмеленими і тільки для коней та великої рогатої худоби. 
Пагони граба поїдаються великою рогатою худобою, кіньми, козами, 
вівцями. 

Крона компактна, гладка, густа, циліндрично-округлої форми. 
Молоді пагони з шовковистим опушенням, пізніше голі, блискучі, бурі, з 
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білими сочевичками. Листя овальне (6–15 см завдовжки, 3–6 см 
завширшки, загострене, гофроване від виступаючих жилок, з зубчастими 
краями, зверху темно-зелене), а в осінній період його забарвлення 
змінюється від темно-пурпурового до лимонно-жовтого. Молоді листки 
мають численні випуклі жилки, які надають їм гофрованої поверхні. 
Квітки одностатеві, запилюються вітром, адже суцвіття звисають до низу 
на гілках сережками, які з’являються навесні. Чоловічі сережки до 6 см 
завдовжки, зібрані в циліндричні квіткові суцвіття. Кожна квітка має 
приквіткову червонувату лусочку, при основі якої знаходяться 5–7 
тичинок. Жіночі сережки короткі, компактні (до 2 см завдовжки) при 
достиганні видовжуються (до 15 см), малоквіткові. Квітки мають просту 
оцвітину, яка має короткий зубчастий відгин, тому вони сидять у пазухах 
дрібних покривних лусок. Пізніше покривні луски розростаються, 
утворюючи листоподібну трилопатеву обгортку (плюску). При достиганні 
плодів обгортка стає шкірястою і покриває горішок. Плід – невеликий 
горіх, 3–6 мм в довжину, овальної форми, бурого забарвлення, ребристий 
на дотик. Зверху плід має залишки оцвітини [2]. 

В умовах центральної частини правобережного лісостепу України 
граб росте у другому ярусі листяних, рідше мішаних лісів, зрідка утворює 
чисті насадження в похідних лісостанах. Культура сприйнятлива до хвороб 
листя, але в цілому є невибагливою і тіневитривалою. В умовах дослідного 
регіону квітує у березні-квітні. Плоди достигають у вересні. На родючих 
ґрунтах граб досягає розмірів дерева другої величини – до 25 м. Найкраще 
росте на ділянках свіжих і вологих грабових дібров і бучин. Граб 
плодоносить майже щорічно, починаючи з віку 30–40 років. Відомо, що 
науково обґрунтована домішка граба в дубових насадженнях сприяє 
підвищенню продуктивності та стійкості дуба. Граб досягає розмірів ІІ, 
інколи І бонітету на різних типах ґрунтів: ясно-сірих підзолених, дерново-
підзолистих оглеєних та бурих лісових ґрунтах. Крім родючості ґрунту на 
структуру і продуктивність граба впливає вологість ґрунту. Зниження 
вологості ґрунту сприяє кращому стану природного поновлення, особливо 
в умовах застійного зволоження [2]. 

Поліпшення стану зволоження і насичення ґрунту поживними 
речовинами викликає зростання участі граба в насадженні і його кращий ріст. 

Завершення вегетації в умовах регіону проведення досліджень 
спостерігається в третій декаді серпня, що виражається в зміні забарвлення 
листя. Остаточно ж граб змінює забарвлення із настанням перших 
заморозків і до завершення жовтня листя, як правило, опадає.  
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