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УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 



 
1. Сфера застосування 
1.1 Цей стандарт поширюється на сіянці дуба звичайного із закритою 
кореневою системою (ЗКС), які вирощені у відкритому (ВҐ) або закритому 
ґрунті (ЗҐ) в контейнерах із агроволокна, пінополістирольних або 
пластикових касетних контейнерах для подальшого створення насаджень 
різного цільового призначення. 
1.2 Цей стандарт установлює технічні умови до вирощування сіянців дуба 
звичайного із ЗКС. 
1.3 Вимоги цього стандарту можуть бути поширені на всі типи контейнерів, 
які застосовують для вирощування сіянців дуба звичайного із ЗКС. 
1.4 Стандарт визначає якісні та розмірні характеристики сіянців дуба 
звичайного із ЗКС. 
2. Нормативні посилання 
2.1 Особливості вирощування та порядок використання й реалізації сіянців 
дуба звичайного із ЗКС визначають такі нормативні акти: 
Закон України Про насіння і садивний матеріал від 26.12.2002 № 411-IV зі 
змінами; 
постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303 зі змінами Про 
затвердження Правил відтворення лісів; 
наказ Держкомлісгоспу України від 19.08.2010 № 260 зі змінами Про 
затвердження Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та 
оцінки якості лісокультурних об’єктів; 
ДСТУ 2980-95 Культури лісові. Терміни та визначення; 
ДСТУ 8556:2015 Саджанці деревних рослин із закритою кореневою 
системою. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Загальні 
вимоги; 
ДСТУ 9053:2020 Насіння дерев і кущів. Посівні якості. Технічні умови.  
3. Терміни та визначення 
3.1 У цьому стандарті використано терміни, зазначені в ДСТУ 2980-95, а 
також такий: 
Сіянці із закритою кореневою системою – рослини, вирощені за окремою 
технологією, коренева система яких міститься всередині грудки землі, 
брикетах чи місткості із субстратом, що забезпечує формування добре 
розвиненої і нетравмованої кореневої системи. 
3.2 У цьому стандарті використано такі скорочення: 
ЗКС – закрита коренева система; 
ЗҐ – закритий ґрунт; 



ВҐ – відкритий  ґрунт; 
УН – універсальний субстрат (передбачений технологією вирощування); 
СП – спеціалізований субстрат (виготовлений за індивідуальною 
технологією). 
4. Технічні вимоги 
4.1 Сіянці дуба звичайного із ЗКС вирощують як в умовах закритого, так і 
відкритого ґрунту. 
4.2 Сіянці дуба звичайного із ЗКС вирощують в контейнерах із агроволокна 
(міскістю від 700 см3 до 1400 см3), пінополістирольних і пластикових 
касетних контейнерах (місткістю від 250 см3 до 530 см3).  
4.3 Для вирощування сіянців дуба звичайного із ЗКС використовують 
насіння згідно з ДСТУ 9053:2020: 1 класу якості з покращеними спадковими 
якостями (заготовлене на об’єктах постійної лісонасіннєвої бази), відповідно 
до лісонасіннєвого районування, типів лісорослинних умов та фенологічних 
форм. За відсутності такого насіння допустимо використання нормального 
насіння 1 класу якості відповідно до лісонасіннєвого районування, типів 
лісорослинних умов та фенологічних форм. 
4.4 Стандартні розміри сіянців дуба звичайного із ЗКС мають відповідати 
показникам, наведеним у таблиці 1. 

Таблиця 1. Вимоги до сіянців дуба звичайного із ЗКС 

Тип контейнеру Субстрат 
Термін 

вирощування, 
років 

Висота 
надземної 

частини, см 

Умови 
вирощування  

Контейнер із агроволокна СП 1 25 і більше ВҐ 
Пінополістирольні касетні 

контейнери УН, СП 1 20 і більше ВҐ 

Пінополістирольні касетні 
контейнери УН, СП 1 25 і більше ЗҐ 

Пластикові касетні 
контейнери УН, СП 1 20 і більше ЗҐ, ВҐ 

4.5 Якісні характеристики сіянців дуба звичайного ЗКС: 

• наявність рівних стовбурців зі сформованими верхівковими бруньками; 
• відсутність роздвоєння головного пагону; 
• відсутність ознак механічних пошкоджень та ознак пошкоджень 

шкідниками і уражень хворобами; 
• коренева система сіянців має повністю утримувати субстрат, що 

міститься у контейнері чи комірці касети. 
5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність розмірних характеристик та якості сіянців 
дуба звичайного із закритою кореневою системою вимогам цього стандарту. 


