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Сосна кедрова сибірська (Pinus sibirica) поширена в Західному і Східному Сибіру, на Уралі, частково в центральному Алтаї, Монголії та Північному Китаї. 
До НБС ім. М.М. Гришка P. sibirica інтродукована з насіння, отриманого в 1961, 1983 та 1989 рр. з Алтаю. На ботаніко-географічній ділянці «Алтай» P. sibirica  інтродуковано у відділі «темнохвойної тайги», де вона зростає у складі модриново-ялицево-ялиново-кедрового лісу. На ділянці зростає 30 особин сосни кедрової сибірської, і всі вони досягли генеративної стадії.
Сосна кедрова корейська (P. koraiensis Siebold et Zucc.) розповсюджена в південно-східній Росії, в Японії, північно-східному Китаї та північно-східній Кореї. 
На ботаніко-географічну ділянку «Далекий Схід» в НБС ім. М.М. Гришка P. koraiensis привезена в 1954 році з Примор'я (Кушнір, 2017).
В Українi сосни сибiрська та корейська вирощуються в складi групових насаджень або в солiтарних посадках. На дiлянках «Алтай» і «Далекий Схiд» ці види сосон зростають у складi деревостанiв, що iмiтують фiтоценози їх природних мiсцезростань. В Україні інтродукція даних видiв до складу фітоценозів застосована вперше.
Метою роботи було дослiдити успiшнiсть застосування методiв фiтоценотичних аналогiв для культивування P. sibirica і P. koraiensis в Українi.
Результати. На ділянці «Алтай» зростає 30 особин P. sibirica, всі вони досягли генеративної стадії. Діаметр стовбура сягає від 9 до 32 см.
На ділянці «Далекий Схід» налічується 45 дерев P. koraiensis, 30 з яких досягли генеративної стадії та плодоносять кожні 3-4 роки. В колекції представлено два локуси. Перший включає дерева у віці 55-65 років (d=17-33 см), а другий складається з 3 особин та їх потомства (d=6-27 см). 
Висновки. P. sibirica і P. koraiensis успішно зростають на дiлянках у складi штучно створених фiтоценозiв з середини ХХ ст., відповідно досвiд культивування цих видів сосни може бути рекомендований для впровадження в iнших ботанiчних садах України.

