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ВСТУП 

 

Виноградарство України – традиційна і ефективна галузь 

агропромислового комплексу, зосереджена переважно в південних регіонах 

країни, забезпечує зайнятість населення та є джерелом поповнення  бюджету. 

Сприятливі грунтово-кліматичні умови цього регіону  дозволяють 

вирощувати високий урожай ягід багатьох сортів винограду. Проте 

використовується цей природно-енергетичний фактор ще малоефективно, що 

зумовлено допущеними помилками як на етапі закладання насаджень, так і в 

процесі їх експлуатації. Найголовнішою причиною незадовільних наслідків є 

використання для закладки промислових насаджень садивного матеріалу 

низької якості. Від нього в подальшому будуть залежати такі показники як 

урожайність насаджень, строки їх продуктивної експлуатації, об’єми 

капіталовкладень та строки окупності. На виноградниках, закладених 

саджанцями високої якості, збільшуються строки  експлуатації насаджень в 

1,5 – 2,0 рази, продуктивність підвищується на 40 – 50%, суттєво 

зменшуються капіталовкладення на перезакладку насаджень, що 

супроводжується підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників на ринку винограду і вина.  

Програмою розвитку виноградарства та виноробства України на період 

до 2025 року, затвердженою спільним наказом Міністерства аграрної 

політики України та Української Академії аграрних наук від 21.07. 2008 р. № 

444/74, передбачено збільшення площ виноградних насаджень до 2021 року, 

порівняно з 2009 роком, з 80,7 до 167,6 тис. га, або більше ніж у 2 рази. Для 

цього щорічні обсяги посадки нових виноградників мають складати 9 – 10 

тис. га за умови, що під розкорчовування кожного року буде підлягати 4,0 – 

4,5 тис. га старих малопродуктивних насаджень. Таким чином, середньорічна 

потреба в садивному матеріалі винограду  становитиме близько 25 млн. шт. 

щеплених виноградних саджанців. У той же час у розсадницьких 
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господарствах України щорічно вирощують всього 8 – 9 млн. шт. 

виноградних саджанців, із них тільки 5 – 6 млн. шт. щеплених, що 

задовольняє потребу на 30 – 35%. Тому навіть за умови збільшення 

виробництва садивного матеріалу винограду до 17,0 – 17,5 млн. шт. 

Програмою передбачається щорічний дефіцит  виноградних саджанців  в 

обсязі 7,5 млн. шт., який залишиться до 2025 року. 

Оскільки об’єми виробництва вітчизняного садивного матеріалу 

винограду не можуть забезпечити потребу господарств у виноградних 

саджанцях для виконання завдань, передбачених Програмою розвитку 

виноградарства, дефіцит садивного матеріалу  винограду задовольняють 

імпортом з інших країн, обсяги якого за останні роки значно збільшилися. 

Наприклад, тільки у  2009 році, в Україну із Франції, Італії, Сербії було 

завезено понад 2 млн. шт. щеплених виноградних саджанців. Але цей 

матеріал, навіть при високій його якості, не адаптований до грунтово-

кліматичних умов України, не контрольований на відсутність вірусних та 

бактеріальних хвороб, а вартість імпортних виноградних саджанців значно 

перевищують вартість вітчизняного садивного матеріалу. З огляду на це, для 

закладання високопродуктивних виноградників необхідно використовувати 

високоякісний садивний матеріал вітчизняного виробництва різних категорій. 

Однією з основних причин недостатнього виробництва вітчизняного 

садивного матеріалу винограду є застаріла матеріально-технічна база і що 

найголовніше – відсутність цілісної, прогресивної технологічної схеми 

виробництва садивного матеріалу винограду. Остання повинна ґрунтуватися 

на  нових наукових розробках і сприяти збільшенню виходу стандартних 

саджанців із шкілки до 70 – 75%.  

Технологія вирощування щепленого садивного матеріалу – складний 

процес, який поєднує декілька технологій. Від своєчасного і послідовного їх 

виконання залежить вихід саджанців із шкілки, їх якість та продуктивність 

закладених виноградних насаджень. Розробкою технологічних прийомів 
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виробництва щеплених саджанців винограду займалося в різний час багато 

науковців – Г. А. Боровиков [23], Л. В. Колеснік [165, 164], Л. М. Малтабар 

[201, 198, 189, 190, 192], О. Г. Мішуренко [222, 223], А. С. Суботович [310, 

311], О. П. Терещенко [318, 320, 321], Є. Г. Підгорний [264], В. Г. Ніколенко 

[237, 235, 233], В. О. Шерер [348, 350, 351, 353], Г. М. Кучер [175, 173] та ін. 

Але останнім часом виноградне розсадництво України направлено на 

виробництво садивного матеріалу винограду високих біологічних категорій 

якості – вихідного, базового і сертифікованого, створеного на клоновій 

основі. Садивний матеріал категорії вихідний вирощують в науково-

дослідних установах, він має найвищі селекційні показники і представлений 

невеликою кількістю рослин, які можуть бути кореневласними. У зв'язку з 

цим для його отримання використовують всі відомі методи прискореного 

розмноження і, в першу чергу, метод культури тканин і органів in vitro. Цей 

метод дозволяє в короткі строки розмножити і отримати генетично 

однорідний вихідний садивний матеріал, вільний від вірусної і бактеріальної 

інфекції.  

Методики  клонального мікророзмноження винограду розробляються 

впродовж останніх десятиліть R. Galzy [406, 407], Р. Г. Абраменко [1], П. Я. 

Голодрига, В. А. Зленко [53, 331], Н. П. Дорошенко [67, 68, 70], С. А. Стицько 

[305, 306], Т. М. Черевата, Н. І. Теслюк [339, 323] та ін. Проте, розроблена для 

одного сорту, клону, форми  методика не завжди є однаково ефективною для 

іншого.  

На сьогоднішній день загальна технологія розмноження винограду in 

vitro відома і включає такі етапи: відбір і стерилізацію первинних експлантів; 

введення експлантів у культуру in vitro; проліферацію бруньок і індукцію 

розвитку пагонів; вкорінення мікрочубуків на поживних середовищах і 

субстратах; адаптацію рослин до умов in vivo; дорощування саджанців до 

стандарту. Але, на жаль, ця технологія без застосування дорогих кліматичних 

камер, сучасних теплиць з регульованим гідротермічним режимом забезпечує 
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невисокий вихід стандартних саджанців із шкілки, який складає, в 

середньому, 30 – 40%. Тому дослідження, направлені на оптимізацію 

прийомів розмноження винограду in vitro, є актуальними у виноградному 

розсадництві України, зокрема для виробництва вихідного клонового 

матеріалу винограду.   

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи відділу 

розсадництва і розмноження винограду ННЦ „ІВіВ ім. В. Є. Таїрова‖ в 

рамках науково-технічної програми НААН України „Виноградарство 2006 – 

2010‖ завдання 38.02.02.029 „Дослідження факторів підвищення біологічного 

потенціалу виноградної рослини з метою одержання садивного матеріалу 

високої якості‖ (номер державної реєстрації 0107U005071), «Виноградарство 

2011 – 2015» завдання 21.00.02.03.Ф «Теоретично обґрунтувати та 

впровадити комплекс методів підвищення регенераційної здатності, стійкості 

винограду та використання біологічно активних препаратів у технології 

вирощування садивного матеріалу винограду» (номер державної реєстрації 

0111U003739). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було науково 

обґрунтувати і розробити цілісну технологічну схему виробництва садивного 

матеріалу винограду на основі нових та удосконалення існуючих прийомів, у 

тому числі і прискореного розмноження.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

- визначити вплив особливостей стану розвитку діафрагми апікальних і 

базальних вузлів компонентів щеп, об’єму їх однорічної деревини на 

регенераційну здатність щеп, агробіологічні показники росту, розвитку 

щеплених саджанців та їх вихід із шкілки; 

- дослідити властивості нових полімерних матеріалів (восків для щеплення і 

фоторуйнівних плівок), визначити найефективніші з них для захисту щеп 
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винограду від підсушування; 

- розробити прийоми стратифікації щеп винограду та визначити ефективні 

водоутримуючі субстрати, які забезпечать високий вихід і якість щеп 

винограду; 

- визначити ефективність застосування нових біологічно активних 

препаратів на різних етапах виробництва щеплених саджанців винограду, 

встановити їх вплив на прояв регенераційних властивостей щеп, вихід 

стандартних саджанців із шкілки та покращення їх якісних показників; 

- дослідити вплив мульчування ґрунту в шкілці на приживлюваність щеп, 

агробіологічні, фізіологічні показники щеп, вихід стандартних саджанців із 

шкілки; 

- розробити раціональний енергоощадний спосіб зберігання садивного 

матеріалу винограду в осінньо-зимовий період;  

- оптимізувати спосіб стерилізації ініціальних експлантів винограду та склад 

поживного середовища для етапів введення ініціальних експлантів винограду 

в культуру in vitro, власне їх мікроклонального розмноження та укорінення;  

- визначити ефективність нових екзогенних регуляторів росту рослин на 

основних етапах розмноження винограду in vitro; 

- розробити високоефективні прийоми адаптації вегетативної маси і 

кореневої системи мікроклонів винограду до умов in vivo; 

- провести наукове обґрунтування ефективності розроблених технологічних 

прийомів на основі визначення основних фізіологічних, біохімічних 

показників розвитку мікроклонів винограду;  

- дати економічну оцінку розроблених прийомів виробництва садивного 

матеріалу винограду. 

 Об'єкт досліджень – технологія вирощування щеплених і 

кореневласних саджанців винограду.  

 Предмет  досліджень - технологічні етапи виробництва саджанців 

винограду, морфогенез винограду в процесі мікроклонального розмноження і 
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вирощування саджанців, прийоми оптимізації регенераційних властивостей, 

росту, розвитку щеп і саджанців винограду.  

 Методи досліджень. У роботі використані загальноприйняті методи: 

агробіологічні – для визначення показників та динаміки росту вегетативної 

маси і кореневої системи саджанців; фізіолого-біохімічні – для визначення 

загального вмісту води, її фракцій, пігментного комплексу, інтенсивності 

транспірації, вуглеводів у тканинах листків і пагонів саджанців; 

біотехнологічні – для визначення умов культивування і особливостей 

розвитку мікроклонів винограду in vitro; фізичні – для визначення та 

моніторингу показників температури і вологості субстрату; порівняльно-

розрахунковий – для визначення економічної ефективності вирощування 

саджанців з використанням розроблених прийомів; дисперсійного аналізу – 

для обробки результатів досліджень. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Проведено наукове 

обґрунтування створення технологічної схеми виробництва садивного 

матеріалу винограду. 

Вперше одержано:  

- на основі прояву регенераційної здатності щеп винограду, показників їх 

приживлюваності в шкілці науково обґрунтовано проведення стратифікації 

щеп винограду закритим і відкритим способом на основі застосування 

водоутримуючих субстратів – кокосове волокно, кокосовий торф, камка, 

сфагновий мох, їх суміші з агроперлітом, вермикулітом, гідроабсорбентом 

Terrawet. Наукова новизна досліджень підтверджена патентом України на 

корисну модель № 79740 «Спосіб проведення закритої стратифікації щеп 

винограду»; 

- визначено якісні показники  нових захисних матеріалів – восків для 

щеплення, фоторуйнівних плівок, проведено їх порівняльну оцінку з 

традиційними захисними матеріалами;  

- проведено наукове обґрунтування нових матеріалів і способів захисту щеп 
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винограду від підсушування на різних технологічних етапах виробництва 

щеплених саджанців винограду. Досліджено та встановлено закономірності 

прояву регенераційних властивостей щеп винограду, їх приживлюваності у 

шкілці, особливостей росту, розвитку після застосування сучасних восків для 

щеплення та фоторуйнівних плівок, виявлено їх технологічні, біологічні і 

економічні переваги над традиційними засобами. Наукова новизна 

досліджень підтверджена патентом України на корисну модель № 81590 

«Спосіб ізоляції спайки щеп винограду»; 

- досліджено вплив нових біологічно активних комплексних препаратів 

Радіфарм, Біоглобін і встановлено доцільність їх застосування для активації 

калусо- і ризогенезу чубуків і щеп винограду, у тому числі і для підщеп нової 

селекції інституту – Добриня і Гарант. Встановлено їх вплив на якісні 

показники щеплених саджанців винограду. Наукова новизна досліджень 

підтверджена патентом України на корисну модель № 94976 «Спосіб 

покращення ризогенезу чубуків, щеп та саджанців винограду»; 

-  досліджено вплив мульчування ґрунту відкритої шкілки полімерними 

матеріалами різного типу на його температурно-вологісний режим, 

встановлено, що ці зміни можна використати для оптимізації умов 

приживлюваності щеп та розвитку їх у перші дні після висаджування у 

відкритому ґрунті; вивчено особливості перебігу фізіолого-біохімічних 

процесів у листках щеп винограду, росту і розвитку надземної частини і 

кореневої системи щеп і саджанців винограду при вирощуванні в відкритому 

ґрунті за умови його мульчування;  

- вивчено вплив полімерних плівкоутворювачів – Terrawet, DariDar, Аквасорб 

на зміни основних фізіолого-біохімічних показників у тканин пагонів і 

коренів саджанців винограду в процесі осінньо-зимового зберігання; на 

основі їх застосування розроблено новий ресурсоощадний спосіб зберігання;   

- розроблено високоефективний, екологічно безпечний спосіб стерилізації 

ініціальних експлантів винограду на основі застосування нових 
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дезінфікуючих препаратів «Дезефект» і «Дезавід», який дозволяє зменшувати 

інфікованість ініціальних експлантів до 13,0%, а приживлюваність 

збільшувати до 92,0 – 100%;  

- на різних технологічних етапах визначено та проаналізовано показники 

водного режиму, інтенсивності транспірації, вмісту пігментів, сухих речовин 

в тканинах вегетативної маси та кореневої системи мікроклонів винограду in 

vitro, на основі яких проведено наукове обґрунтування ефективності 

укорінення та переведення рослин з умов in vitro в умови  in vivo;   

- розроблено структуроване двошарове поживне середовище, яке містить 

агроперліт (МС + агроперліт (1,0:0,5)) та половинний вміст макросолей, 

хелату заліза поживного середовища Мурасіге і Скуга, що забезпечує 

успішне укорінення мікрочубуків винограду та сприяє оптимізації умов 

подальшого розвитку розгалуженої кореневої системи та оптимально 

облиств’яних пагонів рослин.  

  Наукова новизна результатів по стерилізації ініціальних експлантів, 

застосуванню талькової ауксинвмісної пудри, структурованих двошарових 

поживних середовищ з різною мінеральною основою підтверджена патентом 

України на корисну модель № 85875 «Спосіб введення, культивування та 

розмноження винограду in vitro»; 

- розроблено та науково обґрунтовано спосіб адаптації мікроклонів 

винограду до умов in vivo на основі застосування препаратів 

антитранспірантів, високоефективних водоутримуючих субстратів та 

гідроабсорбентів, новизна якого підтверджена патентом України на корисну 

модель № 85881 «Спосіб адаптації мікроклонів винограду до умов in vivo».  

Удосконалено: 

- спосіб вимочування і укорінення щеп винограду з застосуванням 

препаратів з біологічною активністю нового покоління – Кореневін, 

Укорінювач, Чаркор, Ель-1, Гумат калію Екоорганіка, Rost-концентрат. 

Встановлено їх вплив на регенераційні властивості щеп винограду; 
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- склад поживного середовища Мурасіге і Скуга у напрямку мінімалізації 

вмісту фітогормонів на етапах введення ініціальних експлантів у культуру in 

vitro та їх власне мікророзмноження з одночасним забезпеченням росту, 

розвитку вегетативної маси і кореневої системи; 

- способи укорінення та культивування мікроклонів винограду на 

безгормональних поживних середовищах із застосуванням ауксинвмісної 

талькової пудри та сучасних біологічно активних препаратів – Гумат калію 

Екоорганіка, Rost-концентрат, Біоглобін.  

Дістало подальший розвиток: 

- на основі визначення кількісних характеристик розвитку діафрагми 

компонентів щеп,  об’єму їх однорічної деревини проведено наукове 

обґрунтування успішної регенерації, покращення показників їх росту і 

розвитку, збільшення виходу стандартних саджанців із шкілки; 

 Практичне значення одержаних результатів. Усі розроблені, 

удосконалені способи виробництва щеплених саджанців винограду пройшли 

виробничу перевірку, про що свідчать акти впровадження і на їх основі 

виробництву запропоновано технологію виробництва щеплених саджанців 

винограду, яка базується на раціональному  використанні різноякісності 

вузлів виноградної лози та об’єму однорічної деревини, ефективних 

полімерних матеріалів для збереження фізіологічної вологи  в тканинах щеп 

на різних технологічних етапах, проведенні стратифікації на нових 

водоутримуючих субстратах (закрита стратифікація на кокосовому волокні, 

камці, сфагновому моху, кокосовому торфі та його суміші з мінералами та 

гідроабсорбентом, готовому субстраті для вирощування орхідей; відкрита 

стратифікація – на кокосовому торфі, його суміші з агроперлітом, 

вермикулітом, гідроабсорбентом, готовому Поліському субстраті), 

застосуванні біологічно активних препаратів на етапах вимочування чубуків 

та стимулювання ризогенезу, мульчуванні поверхні ґрунту полімерними 

комбінованими плівками. Застосування такої технології забезпечить 
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збільшення виходу стандартних саджанців із шкілки до 70,0 – 75,0% і 

підвищить рівень рентабельності виробництва до 203,2 – 224,6%. 

  Для виробничих підприємств і лабораторій, у яких застосовують 

методи розмноження рослин in vitro, розроблена ефективна технологічна 

схема клонального мікророзмноження винограду in vitro, яка може бути 

впроваджена для розмноження садивного матеріалу винограду категорії 

вихідний і базовий. 

  Розроблені технологічні прийоми пройшли виробничу перевірку та 

застосовуються при вирощуванні щеплених саджанців винограду в ДП «ДГ 

Таїровське», ННЦ „ІВіВ ім. В. Є. Таїрова‖, ФГ «Джабурія», ТОВ 

«Декотрейд». 

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням автора. Здобувач виконала підбір і аналіз літератури 

за темою дисертації, визначила мету і завдання досліджень, запланувала і 

поставила експерименти, проаналізувала і обробила результати досліджень, 

перевірила їх у виробництві, підготувала наукові праці до друку. При аналізі 

результатів роботи, формуванні висновків враховані поради наукового 

консультанта і фахівців інституту. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідались та були обговорені на Всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Дослідження та сучасність» (м. Київ, 15 жовтня 

2011 року); «Наукове забезпечення розвитку галузей садівництва, 

виноградарства та виноробства» (с. Велика Бакта, 4 – 5  вересня 2013 року); 

на дистанційних міжнародних конференціях: „Обеспечение устойчивого 

производства виноградо–винодельческой отрасли на основе современных 

достижений науки‖ (г. Анапа, Анапская зональная опытная станция 

виноградарства и виноделия,    1 – 31 марта 2010 года); «Эффективность 

внедрения научных разработок инновационного развития виноградо-

винодельческой отрасли: состояние, тенденции, прогноз» (г. Новочеркасск, 27 
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июля 2010 года); на міжнародних науково-практичних конференціях: «Стан 

та перспективи розвитку рослинницької галузі в умовах змін клімату» 

(Харьків, 1 – 3 липня 2009 року); «Теоретичні і практичні питання 

підвищення біовластивостей насіння та садивного матеріалу в умовах 

інтеграції національного насінництва у Світовий ринок» (м. Сімферополь, 

Національний університет біоресурсів та природокористування України, 31 

березня – 2 квітня 2010 року); «Наукове літо – 2011» (м. Київ,  27 липня 2011 

року); «Достижения и перспективы развития селекции, возделывания и 

использования плодовых культур» (п. Никита, Никитский ботанический сад – 

ННЦ (п. Никита, 24 – 27 октября 2011 года)); «Прикладные аспекты научных 

исследований. Перспективы инновационного развития общества и 

технологий» (г. Москва, 11 июля 2011 года); «Современные проблемы 

гуманитарных и естественных наук» (г. Москва, 27 – 28 июня 2011 года); 

«Интеграция науки и практики  как механизм эффективного развития 

современного общества» (г. Москва, 20 – 21 октября 2011 года); «Актуальные 

научные исследования» (г. Киев, 30 июля 2011 года); «Теория и практика 

современной науки» (г. Москва, 3 - 4 июля 2012 года); «Тенденции и 

перспективы развития современного научного знания» (г. Москва, Институт 

стратегических исследований, 9 – 10 июля 2012 года); «Наукове літо - 2012» 

(м. Київ, 30 липня 2012 року); «Наука - ХХІ век» (м. Київ, 2012 рік), 

«Перспективы развития научных исследований в 21 веке» (г. Щецин, 27 – 28 

февраля 2013 года); «Наука – от теории к практике» (г. Сопот, 29  – 31 марта 

2013 года); «Влияние научных исследований» (г. Быдгощ, 28 – 30 апреля 2013 

года); «Параметры адаптивности многолетних культур в современных 

условиях развития садоводства и виноградарства» (г. Краснодар, 15 мая – 15 

июня 2012 года); дисциплінарна науково-практична школа-конференція 

«Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Одеса, 26 квітня – 5 травня 2013 

року); «Актуальные вопросы в современной науке» (г. Варшава, 28 – 30 июня 

2013 года); «Теория и практика актуальных научных исследований» (г. 
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Люблин, 29 – 31 июля 2013 года); «Наука сегодня: теория, методология, 

практика» (г. Вроцлав, 28 – 30 сентября 2013 года); «Актуальные научные 

исследования. От теории к практике» (г. Белосток, 30 – 31 марта 2014 года); 

«Тенденции, наработки, инновации, практика в науке» (г. Люблин, 29 – 30 

апреля 2014 года); «Проблемы и перспективы развития современной 

аграрной науки» (г. Николаев, 1 июля 2014 года); «Научное наследие Я. И. 

Потапенко – основа о современной науке о винограде и вине» (г. 

Новочеркасск, 15 августа 2014 года); International Scientific Conference 

―European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches‖ 

(Stuttgart, Germany, May 21 – 22, 2013). 

 Матеріали дисертаційної роботи щорічно доповідались на вчених радах 

ННЦ „ІВіВ ім. В. Є. Таїрова‖. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 65 наукових праць, 

у тому числі 4 монографії, 18 статей у виданнях, включених до переліку 

фахових періодичних видань України, 9 статей – у зарубіжних виданнях, 5 

патентів України на корисну модель, 29 публікацій – матеріали і тези 

конференцій. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 642 

сторінках друкованого тексту, складається з вступу, огляду літератури, 

методичної та експериментальної частини, висновків, рекомендацій 

виробництву, 78 додатків, списку використаних джерел, який складається з 

571 найменування, (у тому числі 214 іноземних авторів), містить 56 таблиць, 

101 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1 

БІОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА 

САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ  ВИНОГРАДУ 

 

1.1. Теоретичні основи розмноження та виробництва щеплених 

саджанців винограду 

 

 Способи вегетативного розмноження винограду. Існує багато способів 

розмноження винограду і вибір найбільш оптимального залежить від мети 

роботи, обсягів розмноження, кваліфікації виноградаря, наявності матеріалу 

та ін. Розмноження винограду насінням в основному використовують в 

селекції при створенні нових сортів; настільне щеплення здерев’янілими 

чубуками – при промисловому виробництві щепленого садивного матеріалу; 

окуліровка, зелене щеплення – при проведенні ремонту і реконструкції 

існуючих виноградників; відводки і зелене чубукування – для прискореного 

розмноження і відновлення кущів; розмноження з використанням культури in 

vitro – для прискореного розмноження і отримання оздоровленого, вільного 

від вірусів і бактеріального раку садивного матеріалу [383, 37, 47, 11, 532, 

351, 112, 348, 134, 139]. 

Розмноження насінням. Розмноження винограду насінням в практиці 

виноградарства не знайшло широкого застосування через те, що практично 

всі сорти винограду гетерозиготні, і в своїй спадковості мають батьківські 

форми, близькі до диких. Тому при розмноженні насінням відбувається 

розщеплення сортових ознак і властивостей, з насіння одного сорту 

виростають найрізноманітніші форми, і дуже часто дикаристого типу. Тільки 

окремі екземпляри можуть мати комбінацію ознак корисних для практики. 

Відбираючи такі рослини і, далі, розмножуючи їх вегетативним шляхом 

можна отримати нові цінні сорти винограду. З цієї причини даний спосіб 

розмноження винограду використовують переважно в селекції. Ще однією з 
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причин невикористання насіння винограду для розмноження є те, що рослини 

винограду, отримані з насіння, дуже часто виростають слабкими, пізно 

вступають у плодоношення, вимагають додаткових агротехнічних прийомів 

при вирощуванні [333, 353, 37, 47, 348, 351]. Проте, незважаючи на такі 

недоліки, сьогодні розроблено спосіб створення базових безбактеріальних і 

безвірусних маточних насаджень винограду на основі генеративного 

розмноження [204].  

Вегетативне розмноження. Найбільшого поширення у промисловому 

та аматорському виноградарстві набуло вегетативне розмноження. При 

такому способі розмноження зберігаються біологічні, морфологічні ознаки та 

особливості сорту. Різні органи виноградної рослини характеризуються 

різною здатністю до регенерації. Наприклад, частини коренів за сприятливих 

умов температури і вологи утворюють бокові корені, але пагонів не дають. 

Чубуки листків здатні утворювати корені, але не утворюють стеблових 

бруньок. Пагін легко утворює корені, але нові пагони розвиваються тільки в 

певному місці, на вузлах, де є зимуюче вічко [37, 529, 348, 351].  

Найкраще укорінюються і приживаються частини вегетуючих або 

визрілих однорічних пагонів. Тому найбільшого поширення набули способи 

розмноження зеленими і здерев’янілими однорічними пагонами, як для 

отримання кореневласних, так і щеплених саджанців. Дво- і трирічні пагони 

укорінюються гірше, а п'яти – і більше років – дуже погано і тому практично 

не використовуються для розмноження [164, 495, 223, 37, 351, 348, 352]. 

        Зелене живцювання або розмноження винограду чубуками, нарізаними з 

зелених пагонів використовується давно. Зелені чубуки найкраще 

укорінюються, але потребують при цьому суворого дотримання ряду умов, 

чим і обмежується широке використання методу. Для зелених чубуків можна 

брати тільки ті зелені частини пагона, які призупинили ріст. Зазвичай це 6-7 

міжвузля пагону, рахуючи від верхівки. Більш молоді частині ще ростуть, 

тому вони бідніші на поживні речовини і укорінюються гірше. Нижні 



21 

 

міжвузля хоч і містять більше поживних речовин, але укорінюються гірше. 

Причини цього не виявлено, але можна припустити, що в цих частинах вже 

почалися процеси органічного спокою. Найкращим часом для заготовлення 

зелених чубуків для укорінення вважають період до цвітіння. При цьому 

можна використовувати пагони, які обламують при нормуванні 

навантаження. Пізніше починається інтенсивний ріст пагонів, знижується 

накопичення в них поживних речовин, це позначається на ефективності 

укорінення. Крім того, якщо заготовляти чубуки пізніше, то вже не 

залишається часу для їх визрівання на постійному місці [333, 223, 37, 38, 46, 

351, 348]. 

Спосіб розмноження здерев’янілими чубуками мало чим відрізняється 

від розмноження зеленими чубуками. З лози, що знаходиться на зберіганні 

або безпосередньо нарізаної з куща, заготовляють чубуки для укорінення. 

Довжина заготовлених чубуків може бути різною і залежить від мети 

укорінення: для швидкого розмноження нових сортів або клонів і невеликої 

кількості вихідного матеріалу нарізають одно- або двовікові чубуки [46, 39]. 

При достатній кількості вихідного матеріалу чубуки нарізають довжиною, яка 

відповідає глибині садіння. Для укорінення і кращої приживлюваності чубуки 

мають бути фізіологічно підготовлені: адаптовані до більш високих у 

порівнянні з сховищем температур, насичені водою. 

При укоріненні здерев’янілих чубуків необхідно подолати різницю в 

часі розпускання бруньки і утворення коренів, оскільки брунька як початкова 

точка росту і розвитку стебла, вже цілком сформована, пройшла стадію 

ембріонального розвитку. А корінь ще повинен виникнути в глибині кори і 

пройти свій ембріональний розвиток. Пагін, що розвивається, через листкову 

поверхню випаровує багато води, а поглинання останньої відбувається тільки 

через нижній зріз чубука. Таким чином, в нижній частині чубука створюється 

фізіологічна сухість тканин, що ускладнює утворення коренів. Усувають 

такий недолік кільчуванням. Суть такого прийому зводиться до створення 
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сприятливого температурно-вологісного режиму в зоні розвитку коренів і 

затримці розвитку бруньки [217, 333, 3, 223, 37, 38, 351, 348, 352]. 

Розмноження відводками. Це дуже давній спосіб укорінення пагонів, 

його використовують для розмноження важкоукорінюваних сортів, для 

заміщення випадів кущів. Такий спосіб дає практично 100% 

приживлюваність. Вже в перший рік отримують сильнорослі саджанці, які 

можна висаджувати на постійне місце. За допомогою відводок проводять 

омолоджування кущів, зберігаючи добре розвинену кореневу систему. Існує 

багато способів розмноження відводками – лозою, кущем (катавлак), 

китайська та ін. [231, 217, 297, 37, 168, 39, 92].  

Щеплення виноградної лози. Найбільш поширеним способом 

розмноження винограду є щеплення. Воно дозволяє вирішити чотири 

головних проблеми: боротьбу з філоксерою шляхом щеплення культурних 

сортів винограду на філоксеростійкі підщепи; боротьбу з нематодами шляхом 

щеплення європейських сортів на нематодостійкі підщепи; просування 

культури винограду у північні райони шляхом щеплення культурних сортів з 

низькою морозостійкістю коренів на морозостійкі підщепи; боротьбу з 

хлорозом, який викликається підвищеним вмістом карбонатів у ґрунті 

шляхом щеплення на стійкі до карбонатів підщепи. Крім того, щеплення 

широко використовують для ремонту і реконструкції виноградників шляхом 

перещеплення, заміни малопродуктивних насаджень без їх перезакладки 

[201, 534, 223, 257, 455, 459]. У розробку технології виробництва щепленого 

садивного матеріалу винограду вагомий внесок зробили багато вчених, 

зокрема, Г. О. Боровіков [23], Л. В. Колеснік [165, 164], Л. М. Малтабар [197, 

196, 201, 200], О. Г. Мішуренко [222, 223], А. С. Суботович [310, 311], Є. Г. 

Подгорний [264, 265, 267, 266], В. Г. Ніколенко [233, 235, 236, 238], В. О. 

Шерер [353, 348, 351], Кучер Г. М. [174, 173, 177], О. П. Терещенко [318, 320, 

321] та ін.  

Різноякісність компонентів щеплення. Технології виробництва 
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щеплених саджанців винограду повинні ґрунтуватися, в першу чергу, на 

якості вихідного матеріалу, взятого для щеплення. Згідно теоретичних знань 

та практичних результатів, для щеплення винограду використовують визрілу 

лозу без видимих механічних ушкоджень, ушкоджень шкідниками, 

хворобами. Визрівання лози визначають за накопиченням вуглеводів, 

анатомічною будовою (відношення деревини до серцевини і кількості шарів 

твердого лубу) [150, 223, 30, 185], вмістом води в тканинах пагонів та 

здатністю її зберігати [222, 333, 196, 150, 37], діаметром пагонів [234, 209, 

279] їх фізичним об’ємом [46]. 

В системі агротехнічних заходів, направлених на підвищення виходу і 

покращення якості щепленого садивного матеріалу винограду,  важливу роль 

повинні відігравати відбір найбільш життєздатних вічок прищепи, оскільки 

вічка на пагоні відрізняються великим різноманіттям властивостей і 

обумовлюють значну варіацію якості виноградних саджанців [165]. З 

урахуванням комплексу ознак – вміст вуглеводів, товщина чубуків, довжина 

міжвузлів для висаджування в шкілку (коли мова йде про кореневласні 

саджанці) та для щеплення рекомендується використовувати одновічкові 

визрівші чубуки, нарізані з середньої частини пагона, оскільки у цій частині 

лоза та вічка протягом вегетаційного періоду знаходяться в найбільш 

сприятливих умовах зовнішнього середовища і краще забезпечені 

пластичними речовинами [264, 222, 223, 20, 348].  

Діафрагма має виключно важливу роль при вегетативному розмноженні 

виноградної лози. По-перше, вона є місцем накопичення великої кількості 

пластичних речовин у вузлах, що створює сприятливі умови для вкорінення 

чубуків і живлення молодих проростків. По-друге, вона захищає лозу від 

уражень різними шкідниками і особливо хворобами, попереджуючи 

розповсюдження захворювання від одного міжвузля до іншого по мертвій 

серцевині. Тому чим краще розвинена діафрагма в вузлі, тим кращим 

вважають вузол для щеплення [23, 222, 264]. 
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 Вузли, на яких розміщуються суцвіття або вусики, відрізняються 

підвищеним вмістом вуглеводів, що посилюють живлення вічка та пагонів 

після виготовлення щеп. Тому найбільш високий вихід першосортних 

саджанців із шкілки отримують при використанні в щепленні прищепних 

компонентів із нижньої частини пагону, на яких були суцвіття або вусик [164, 

155]. Разом з тим, у літературі є дані згідно з якими найкращі результати по 

виходу стандартних саджанців із шкілки отримували після використання у 

щепленні вічок плодових пагонів, розміщених у зоні вище грон, а саме: з 5 – 

6 по 10 – 13 міжвузля та використання в щеплені одновічкових прищепних 

чубуків винограду, нарізаних із добре визрілої, з відповідним діаметром лози, 

придатної для щеплення, незалежно від наявності або відсутності вусика на 

прищепному компоненті [237].  

 Для підвищення якості саджанців і подальшого кращого розвитку 

кущів на постійному місці в якості вихідного матеріалу для щеплення 

рекомендується використовувати вусикові вузли, які мають повну діафрагму. 

Наявність повної діафрагми у вузлах прищепних чубуків, суттєво впливає на 

площу відмерлої тканини в місці розвитку надземної частини саджанця [258, 

311, 155].  

 При вирощуванні кореневласних саджанців винограду з укорочених 

чубуків (на прикладі сортів Віоріка та Страшенський) наявність повної 

діафрагми в апікальних і базальних частинах сприяла кращій 

приживлюваності чубуків у шкілці, розвитку кореневої системи та надземної 

частини. Наприклад, кількість коренів у саджанців сорту Страшенський 

дорівнювала 23 шт., а сорту Віоріка – 20 шт. при 12 шт. коренів у контролі 

[345, 46]. 

 Таким чином, у результаті аналітичного огляду літератури з даного 

питання можна зробити висновок, що більшість наукових робіт були 

спрямовані на встановлення різноякісності  прищепних чубуків винограду по 

довжині лози та визначення продуктивної зони для заготовлення чубуків для 
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щеплення, у т.ч. і підщепних. Питанням різноякісності компонентів щеплення 

відносно ступеню розвитку діафрагми вузлів присвячена невелика кількість 

робіт з різними, і найчастіше протилежними результатами. В цих роботах 

наведено результати по урахуванню використання в щепленні вусикових чи 

безвусикових чубуків тільки прищепних компонентів або при вирощуванні 

кореневласних саджанців винограду з укорочених чубуків. Дані  по 

застосуванню у щепленні винограду підщепних і прищепних чубуків з різним 

ступенем розвитку діафрагми відсутні, що і спонукало нас до проведення 

таких досліджень.   

Заготовлення і зберігання лози. Прищепну лозу заготовляють до 

настання низьких температур, які можуть пошкоджувати вічка. Для основних 

регіонів виноградарства України це період листопад – початок грудня. Пагони 

очищають  від  вусиків, пасинків, нарізають на одновічкові чубуки, 

розміщують у поліетиленові мішки і вкладають на зберігання. Кожен мішок 

маркують етикетками з зазначенням сорту, місця заготовки, дати. 

Температура зберігання – 0 – 4
о
С, відносна вологість повітря – не нижча 85%. 

Для підщепи найкращі результати по зрощенню компонентів щеплення 

і виходу щеплених саджанців отримують після  заготовлення чубуків  у 

грудні. Встановлено, що в цей період обводнення тканин і вміст запасних 

пластичних речовин є оптимальним. Допустимим терміном заготовки є 

січень, хоча в деяких  дослідників і практиків непогані результати отримано і 

після заготовки підщепи в пізніші строки, аж до початку сокоруху. Чубуки 

нарізають довжиною 45 – 47 см при товщині по верхньому найменшому 

діаметру 7 – 13 мм, зв'язують у пучки, звозять до місця зберігання,   

складають у штабелі заввишки 1,5 – 2,0 м. Зверху і з боків штабелі щільно 

вкривають матами чи поліетиленовою плівкою. Умови зберігання такі ж, як і  

для прищепної лози – температура 0 – 4
о
С, відносна вологість повітря не 

нижча 85% [222, 264, 267, 230, 201, 223, 348, 351, 352]. 

Умови зберігання  повинні забезпечити збереження поживних речовин і 
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вологи у чубуках, тому протягом усього періоду необхідно суворо 

дотримуватись режиму оптимальної температури та вологості: підвищення 

температури прзиведе до втрати поживних речовин на дихання, а зниження 

вологості – до підсихання лози. Втрата чубуками понад 30% вихідної вологи 

різко знижує регенераційні властивості лози, і така лоза буде непридатна до 

щеплення [37, 38, 304]. Останніми роками сучасні сховища обладнані 

кондиціонерами з автоматичним регулюванням температури і вологості, що 

позбавляє від необхідності використання тирси, мат та інших 

водозатримуючих матеріалів, покращує санітарний стан сховищ. У таких 

приміщеннях лозу або чубуки для щеплення можна зберігати під плівковим 

покриттям або в контейнерах [132, 348, 351, 352]. 

Лозу підщепи і прищепи перед укладанням на зберігання обов'язково 

вимочують у розчині хінозолу 0,1 – 0,5% концентрації для видалення 

поверхневої інфекції. Останніми роками цей препарат не рекомендований до 

застосування. Необхідність зберігання лози до щеплення обумовлена 

сезонністю виконання роботи. Взагалі ж щеплення можна здійснювати 

протягом всього календарного року, виключаючи лише період перебування 

лози у фазі глибокого органічного спокою, протягом якого затримується 

розвиток вічок. По завершенню терміну зберігання чубуки підщепи і 

прищепи вивантажують із сховищ і готують до щеплення [225, 223, 315, 185]. 

Підготовка компонентів щеп. Підготовка чубуків прищепи. За 10 – 12 

днів до щеплення перевіряють стан вічок на прищепних лозах. До 

проведення щеплення допускається лоза з пошкодженими до 15% 

центральними бруньками з урахуванням живих замісних бруньок. За 2 дні до 

початку щеплення прищепну лозу вивантажують із сховища, сортують по 

діаметру вручну або механізованим способом, нарізають на одновічкові 

чубуки (якщо ця операція не була зроблена до закладання лози на зберігання) 

і вимочують протягом 12 – 16 годин [230, 18, 288, 289]. Не слід 

передержувати прищепні чубуки на вимочуванні, оскільки надлишкове 
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зволоження може викликати інтенсивне і  швидке утворення калусу, що 

погіршить зрощення з підщепою і прискорить розвиток паростка при 

стратифікації, що також негативно позначиться на зрощенні.                  

Підготовка чубуків підщепи. За 9 – 11 днів  до початку проведення 

щеплення лозу підщепи вивантажують із сховища, нарізають чубуки за 

прийнятим стандартом, сортують їх по діаметру (якщо це не було зроблено 

перед закладанням на зберігання) вручну або механізованим способом [262, 

18, 52, 288, 289, 51]. При цьому нижній зріз повинен бути на 3 – 5 мм нижче 

базального вузла, а верхній за міркою, проводять осліплення. Способів 

осліплення багато – від звичайного ручного вилущування за допомогою ножа 

для щеплення, до використання машин напівавтоматів типу ПУГ-1, 

видалення вічок також можна проводити шляхом виморожування, 

опромінення та ін. Такий прийом запобігає витратам поживних речовин 

чубуків на проростання вічок, що погіршує зрощення підщепи з прищепою, а 

також постійному видаленню підщепної порослі в шкілці [229, 230, 18, 288, 52]. 

       Підготовлені чубуки зв'язують у пучки і завантажують у ємність з 

чистою водою для вимочування, яке продовжується 2 – 5 діб і залежить від 

сорту, температури води. Порушення процесу вимочування може порушити 

технологію стратифікації щеп винограду та зрощення компонентів щеп. Для 

прискорення процесу вимочування був запропонований спосіб вимочування 

під вакуумом – чубуки завантажували в спеціальну ємність з водою і далі за 

допомогою насоса в ємності створювали вакуум. Час вимочування 

скорочувався до 12 – 18 годин, але при використанні цього способу дуже 

важливо витримувати режим, у протилежному випадку буде спостерігатися 

механічне розривання судин і тканин. Насиченість тканин лози водою після 

вимочування перевіряють звичайним способом – необхідно, щоб  на зрізі 

чубуків виступали крапельки води без натискання [264, 266, 57, 257, 21].  

Вагомою умовою ефективного зрощення підщепи з прищепою, 

формування диференційованої судинно-провідної системи  є одночасне та 
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кругове утворення калусу на зрізах підщепи і прищепи. Підщепа винограду 

характеризується уповільненою калусоутворюючою здатністю, тому 

необхідно стимулювати її до більш раннього та інтенсивного 

калусоутворення. Для цього на етапі вимочування компонентів щеп 

рекомендується використовувати вітаміни, органічні кислоти та 

амінокислоти, вуглеводи, фітогормони та інші біологічно активні речовини, 

які вводять екзогенно [48, 266, 353, 179, 175, 178]. 

Сьогодні на ринку нашої країни з’явилась велика кількість нових 

біологічно активних препаратів широкого спектру дії природного 

походження, які характеризуються більш високою активністю, порівняно з 

існуючими аналогами. Тому вивчення їх калусогенного впливу і виявлення 

найбільш ефективних для застосування у виноградному розсадництві і, 

зокрема, для вимочування компонентів щеп, є актуальним питанням і 

потребує досконального вивчення з подальшими рекомендаціями для 

виробництва. 

Для зменшення різниці в часі по утворенню калусу на прищепі і 

підщепі, коренів на підщепі чубуки підщепи розміщують на стратифікацію 

(т.з. «підгін»). Для цього пучки чубуків базальними кінцями розміщують на 

цементну підлогу в теплиці або іншому опалювальному приміщенні, 

вкривають поліетиленовою плівкою і витримують 5 – 8 діб при температурі 

22 – 26
о
С. Стежать, щоб чубуки не підсихали, для цього їх час від часу 

зволожують водою. На етапі передщеплювальної стратифікації підщеп, сортів 

які важко укорінюються, базальні кінці обробляють препаратами ауксинової 

природи – гетероауксином, ά-НОК та ін. [165, 196, 265, 353]. 

Виробництво щеп винограду та їх захист від підсушування. Техніка 

щеплення. Способів щеплення існує багато: коса копуліровка, на 

пластинчастий шип і паз, на штифт, з'єднання скобками, на омегоподібний 

шип і паз, в розщіп, в напіврозщіп, в приклад та ін. Найбільшого поширення 

набуло ручне щеплення косою копуліровкою. Але із збільшенням об’ємів 
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виробництва щеп (яке неможливо забезпечити в ручний спосіб) розпочалася 

розробка різних пристроїв, машинок для механізації процесу щеплення. Такі 

пристосування розробляли в країнах з розвиненим виноградним 

розсадництвом – Болгарії, Молдові, Україні, Німеччині та ін. Можна назвати 

ще недавно широко поширені марки прищепних машинок ПС-3, ПМ-450, 

МП-7А та ін. В ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» був сконструйований,  

виготовлений і використовувався в роботі прищепний напівавтомат ППЧ – 

робітники завантажували компоненти щеп в спеціальні пристрої, машина  

робила зрізи і з’єднувала прищепу з підщепою [230, 290, 293, 348, 351, 352]. 

Недоліки в роботі прищеплювальних машинок і не завжди високий вихід 

щеплених саджанців компенсувалися величезними об'ємами виробництва і 

полегшенням процесу в умовах дефіциту робочих рук. 

       Для виготовлення високоякісних щеп необхідно дотримуватися ряду 

умов не тільки технічного, але і біологічного характеру. Одним з основних є 

те, що при виконанні копуляційних зрізів повинно ушкоджуватися якомога 

менше шарів клітин та прилеглих до зрізу шарів тканин. Тому перевагу 

надають прищеплювальним машинкам з робочими органами лезвійного типу. 

З цієї причини, у розсадниководів-практиків найбільшу популярність 

отримали машинки з омегоподібним з'єднанням компонентів щеп – «Омега», 

«Омега Стар» [142, 291, 550].  

      Після виготовлення щепи  уважно оглядають на предмет співпадання 

зрізів підщепи і прищепи, на міцність з'єднання, відсутність механічних 

пошкоджень, після чого парафінують. Для цього пучки щеп занурюють 

верхньою частиною у воду на 10 – 15 см, струшують краплі води й 

занурюють на 1 – 2 сек. у розплавлений парафін.  

 Позитивні результати для інтенсифікації калусоутворення дає 

занурення  копуляційних зрізів або апікальних частин готових щеп у розчини 

регуляторів росту перед парафінуванням [40, 214, 101, 28, 285]. Так, для 

активації калусогенезу та кращого формування судинного зв’язку між 
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компонентами щеп рекомендується використовувати розчини гетероауксину 

підвищеної концентрації 0,15 – 0,20%, мезо-інозиту (0,05%), янтарної 

кислоти (0,0025%) або янтарної кислоти з сірчанокислим марганцем (0,03%) 

[265, 335, 47, 48, 336]. Після обробки апікальних частин щеп винограду перед 

стратифікацією препаратами Гумісол (10%), Реаком (0,1%), Йодіс (0,2%), 

Емістим (0,01%), Агростимулін (0,01%) у щеп спостерігалось інтенсивне 

утворення кругового калусу (у середньому за препаратами від 80,0 до 100%, 

при 20% у контрольному варіанті) [179]. Застосування більш сучасних 

препаратів Нутрівант Плюс (2,0%), Сізам (0,05%), Ріверм (3,0%), Валміцин 

(1,0%), Вимпел (1,5%), Вуксал (0,5%), Емістим (1,0
*
10

-7
) на вказаному етапі 

технології також позитивно впливало на калусогенну властивість щеп. 

Можна виділити препарати Валміцин та Сізам як найбільш ефективні [178, 

176, 180, 84].  

 Парафінування щеп винограду. Багато дослідників,  вивчаючи умови 

виготовлення щеп, їх стратифікації, загартування, висаджування в шкілку, 

вегетації щеп у шкілці, велику увагу приділяли збереженню та підтриманню 

на високому рівні у тканинах щеп води і пластичних речовин. Останні 

сприяють прискореному перебігу  біохімічних та фізіологічних процесів у 

прищепі та підщепі під час стратифікації, успішному загартуванню, 

зрощуванню компонентів та приживлюваності щеп у шкілці [62, 169, 308, 23, 

192, 217, 27, 194, 310, 545, 259, 205, 224]. Для підтримання вологості тканин 

чубуків винограду на необхідному рівні – 47 – 52% необхідно проводити її 

вимочування протягом 12 – 72 год. при температурі +15 – +26°С [163, 87, 86, 

223, 150], проте є дані, які вказують, що максимальне поглинання води при 

вимочуванні чубуків винограду відбувається протягом перших 12 год., у 

подальшому насичення тканин водою вже не є значним [21]. Такі умови 

особливо важливо підтримувати на початку процесу стратифікації, коли 

відбувається активація калусоутворення, розвитку вічка, підготовка до 

ризогенезу. Доведено, що протягом стратифікації щеп процеси асиміляції не 
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відбуваються, а перебіг дисиміляційних процесів пластичних речовин, їх 

перерозподіл та перетворення у нові форми, навпаки, відбувається дуже 

інтенсивно. Всі ці перетворення відбуваються тільки на фоні достатнього 

зволоження компонентів щеп [183, 184, 185]. При нестачі води в період росту 

молодих пагонів щеп може відбуватися часткове зневоднення клітин калусу, 

що порушує перебіг процесу диференціації тканин і зрощення компонентів 

[184, 222, 185]. Особливо важливо зберегти водний режим щеп на високому 

рівні в перший період після висаджування щеп у шкілку, коли в них ще немає 

розвиненої кореневої системи, а пагони вже розвиваються і відбувається 

процес транспірації. Рослини в умовах відкритої шкілки гинуть від 

несприятливих факторів зовнішнього середовища через несподіваний вплив 

факторів довкілля, оскільки вони не встигають адаптуватися до 

швидкозмінних факторів довкілля та різкої зміни умов існування. В цей 

період на розвиток рослин особливо згубно діє низька відносна вологість 

повітря,  недостатній вміст вологи та низька температура ґрунту. 

Всі складові частини щеп (підщепа, прищепа, калус, молоді пагони) 

після стратифікації та загартування в достатній кількості насичені водою. 

Особливо чутливими до нестачі вологи є калус спайки та молоді проростки. 

Вони не переносять зневоднення. Для запобігання цьому в практиці 

вирощування щеплених саджанців винограду застосовують агроприйом – 

нагортання над щепами при садінні в шкілку високих горбиків із вологої та 

пухкої землі [223, 185]. Завдяки їм щепи повністю вкривають ґрунтом і таким 

чином захищають від прямого впливу факторів зовнішнього середовища. Але 

цей прийом має і ряд недоліків, які зводяться до наступного: створюються 

сприятливі умови для розвитку поверхневих коренів, розвитку шкідників 

виноградної шкілки (дротяників, совок), протягом періоду вегетації 

необхідно проводити багаторазове розпушування горбиків, поступово їх 

знижувати, а до кінця літа повне розокучування рослин є обов’язковим. 

Нагортання горбиків, їх розпушування, розгортання, проведення катаровки є 
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високотрудоємними і затратними процесами. Крім того, при проведенні цих 

технологічних прийомів приблизно 5% щеп ламаються, знижуючи при цьому 

вихід стандартних саджанців із шкілки, такий спосіб висаджування рослин у 

шкілку вимагає розширення міжрядь, для достатньої кількості ґрунту на 

утворення горбиків, що супроводжується розширенням площ земель під 

виноградну шкілку. З економічної точки зору це не виправдано [308, 201, 223, 

185].  

Для усунення цих та інших недоліків такого способу захисту щеп 

винограду від підсушування у різні роки було запропоновано застосувати для 

захисту щеп глину, гіпс, деревний віск, смолу, тальк, бітум, парафін. Але всі 

ці покриття мали властивість проникати в рани щеп і утворювати ізолюючі 

прошарки, перешкоджаючи зрощенню компонентів [207, 317]. 

Вперше парафінування виноградних щеп почали застосовувати в 

Угорщині та Чехословаччині. Угорські  дослідники проводили парафінування 

щеп перед висаджуванням у шкілку і показали, що ці прийоми забезпечували 

збільшення виходу першосортних саджанців із шкілки на 10% [224].  

В Молдові парафінування щеп винограду уперше було рекомендовано 

для впровадження у виробництво Л. М. Малтабаром. Парафінування щеп 

проводили дворазово: одразу після щеплення та після стратифікації. При 

парафінуванні щеп до стратифікації тонким шаром парафіну покривали 

прищепу, спайку та верхню частину підщепи. При парафінуванні щеп після 

стратифікації парафіном покривали ще й молоді зелені пагони. Контрольні 

рослини висаджували в шкілку звичайним способом з нагортанням горбиків. 

Отримані експериментальні дані показали, що вихід першосортних 

саджанців із шкілки від кількості висаджених щеп збільшувався на 7,8%, при 

значному зменшенні трудових витрат [198, 194]. Застосування парафінової 

плівки для захисту апікальних частин щеп від підсушування в шкілці давало 

позитивні результати, але за умови висаджування рослин у більш ранні 

строки, коли у ґрунті і повітрі є достатня кількість вологи [316, 317].     
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На основі широкомасштабних досліджень по парафінуванню щеп в 

умовах півдня України було встановлено, що найбільший вихід щеплених 

саджанців із круговим зрощенням було отримано після проведення 

дворазового (до стратифікації та перед висаджуванням щеп у шкілку) 

парафінування. Такий прийом забезпечував збільшення виходу саджанців із 

шкілки на 10 – 15%. Непогані результати було отримано і після одноразового 

(перед висаджуванням щеп у шкілку) парафінування, але тільки у тому 

випадку, коли щепи мали зелений добре загартований приріст, довжина якого 

не перевищувала 6,0 см [357, 224, 308, 225, 314, 477].  

Ефективність парафінування залежить від марки парафіну. Останні 

розрізняються між собою способом одержання, ступенем очищення, 

температурою краплепадіння, вмістом масел, адгезією, еластичністю [224, 56, 

87]. 

Для надання парафіну таких властивостей як термостійкість, і, що 

найголовніше, - еластичність, було запропоновано використовувати полімерні 

матеріали: низькомолекулярні відходи поліетилену (НМВПЕ), які 

характеризуються високою водостійкістю, атактичний поліпропілен (АПП), 

який характеризується високою міцністю при розтягуванні, низькою паро-, 

водо-, газопроникненістю та високою термостійкістю (такі дослідження 

проведені у Всеросійському науково-дослідному інституті виноградарства і 

виноробства ім. Я. І. Потапенка). При виготовленні антитранспірантів ці 

компоненти досліджувались у певному співвідношенні. І як результат такої 

роботи, були представлені наступні високоякісні суміші – 28% НМВПЕ, 70% 

парафіну та 2% вазелінового масла, а також 20% НМВПЕ, 20% АПП, 58% 

парафіну та 2% вазелінового масла [87, 205, 207]. Покращує якість 

парафінових сумішей додавання до них воску, при цьому змінюється 

температура краплепадіння, крупнокристалічна структура парафіну 

перетворюється на дрібнокристалічну, поліпшується еластичність, 

водоутримуюча здатність, адгезія і довговічність плівки. Для обробки щойно 
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виготовлених щеп винограду з метою захисту їх від підсушування на етапах 

стратифікації, загартування та висаджування в шкілку найефективнішою була 

суміш, яка складалась з 96% парафіну, 2% окисленного і 2% неокисленого 

воску. Застосування такої суміші сприяло інтенсивному калусоутворенню 

щеп, підвищенню їх приживлюваності у шкілці, збільшенню виходу якісних 

саджанців. У останніх відмітили краще сформовану провідну систему [149, 

205, 208, 202].  

Перед стратифікацією щепи винограду пропонували обробляти 

сплавом, який складався із 18 – 22% парафіну, 1 – 3% вазелінового масла та 

низькомолекулярного поліетилену. Але така суміш характеризувалась 

високою температурою плавлення через що і не знайшла широкого 

виробничого застосування [87]. 

У якості плівкоутворюючих речовин досліджували декілька 

нафтопохідних сумішей. Найкращі результати було отримано після 

застосування суміші, що містила  технічний парафін і 2 – 12% 

високомолекулярного поліізобутилену та суміш, яка складалася з 92% 

технічного парафіну, 5% низькомолекулярного поліізобутилену і 3% 

гліцеринового ефіру талової каніфолі. Недоліком даних сумішей була 

технологічна складність виготовлення, швидке руйнування плівки і 

плавлення при високих температурах приземного шару у випадку 

використання прийому висаджування щеп, чубуків з використанням 

поліетиленових плівок для мульчування поверхні ґрунту [417, 8, 416, 9, 205].  

Деякі науковці рекомендують використовувати прийом парафінування 

щеп не тільки як захист спайки від підсушування, але і як спосіб боротьби із 

грибковими хворобами щеп винограду у процесі стратифікації [245].  

 Свого часу на Бориславському озокеритовому заводі виготовляли 

парафінову суміш, розроблену співробітниками УкрНДІ виноградарства і 

виноробства ім. В. Є. Таїрова, до складу якої входили наступні компоненти – 

40% технічного парафіну, 5% рудного озокериту, 45% петролатуму, 9,9% 



35 

 

церезину, 0,1% нафтинату міді. Вона характеризувалася високими 

адгезійними властивостями, еластичністю, довговічністю плівки, не 

викликала опіків молодих пагонів та запобігала підсиханню щеп. Після її 

застосування вихід стандартних саджанців із шкілки збільшувався на 13,6% 

[81]. Пізніше для ізоляції спайки щеп винограду вивчали можливість 

застосування пластифікаторів, сплаву ВС-70 (у порівнянні з технічним 

парафіном). На основі одержаних даних зробили висновок, що застосування 

цих матеріалів для ізоляції спайки щеп суттєво покращувало якісні показники 

першосортних саджанців. Між показниками об’єму приросту саджанців і 

кількістю коренів (товщиною більше 2 мм) спостерігався тісний 

кореляційний зв’язок. Їх застосування забезпечувало збільшення виходу 

саджанців у середньому на 4,1 – 21,2% [260].  

Останнім часом у зарубіжних публікаціях зустрічаються окремі дані 

про позитивну дію введення до антитранспірантів регуляторів росту рослин і 

фунгіцидів. Прикладом такої суміші можна навести суміш РРF 4, розроблену 

в Національному Інституті виноградарства і виноробства Республіки 

Молдова. За результатами роботи показано, що вихід щеп винограду з 

круговим калусом дорівнював 96%, вихід садивного матеріалу зі шкілки по 

сорту Мерло – 44,2%, по сорту Каберне Совіньон – 50,3% [329]. В інших 

роботах також показана доцільність обробки апікальної частини щеп 

сплавами такого типу [370, 499, 509, 531]. Позитивні результати було 

отримано і після додавання до парафіну регуляторів росту рослин 

арилоксипропаргілові піперидоли (АЕС-17, КН-2), пропаргілдігідропіразолон 

(ДЕБ-41) [239, 240]. 

 Сьогодні в практиці передових виноградних розсадників Європи – Vivai 

Cooperativi Rauscedo (Італія), Rebschule-Тschida (Австрія), Richter (Франція) 

також широко застосовують воски для щеплення, до складу яких входять 

біологічно активні речовини та фунгіциди [550, 551, 552]. З метою 

підвищення економічної ефективності отримання садивного матеріалу 
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винограду в Університеті сільськогосподарських наук і ветеренарної 

медицини (Румунія) проводили дослідження різних типів воску для 

стимулювання утворення калусної тканини щеп винограду (на прикладі 

сортів Мускат Отонель та Фетяска, щеплених на підщепі Б х Р СО4) та на 

етапі висаджування щеп у шкілку. У роботі використовували: віск, парафін 

звичайний та парафін з 8-оксіхіноліном  (для обробки щеп перед 

стратифікацією), сріблястий і синього кольору (для обробки щеп перед 

висаджуванням у шкілку). Показано, що застосування парафіну з 8-

оксіхіноліном при виробництві щеп сорту Фетяска сприяло кращому 

утворенню калусу (91,2%), порівняно із звичайним парафіном та воском 

(65,2%). Найкраще приживалися щепи в шкілці також у варіантах після 

застосування парафінів: з 8-оксіхіноліном / сріблястий  (82,4%) та з 8-

оксіхіноліном / синій (64,8%) [386].  

Отже, короткий літературний огляд свідчить, що розробкою сумішей 

для парафінування щеп винограду займалося багато дослідників і в різні 

часи. Вони є предметом вивчення багатьох досліджень, але і до сьогодні не 

визначені надійні засоби захисту щеп винограду  від зневоднення на етапах їх 

виробництва та після висаджування в шкілку відкритого ґрунту. Більшість 

цих матеріалів мають недоліки, які зводяться до слабкої адгезійної здатності, 

утворення слабоеластичної плівки, яка піддається розтріскуванню, 

обсипанню і недостатньо захищає місце з’єднання зрізів прищепи і підщепи. 

У зв’язку з чим вони не знайшли широкого застосування. 

Деякі парафінові суміші, які задовольняють вимогам до ізолюючих 

матеріалів, відсутні у ринковій мережі України і тому, у кращому випадку, їх 

необхідно готувати самостійно, шляхом змішування окремих компонентів. А 

виконати це у виробничих умовах розсадницьких господарств неможливо. 

Тому питання пошуку, випробування нових, більш ефективних матеріалів, які 

доступні сьогодні на ринку України та прості у застосуванні, є надзвичайно 

актуальними.  
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Сьогодні ряд зарубіжних фірм випускають замінники парафіну – воски 

для щеплення (пластифікатори), до складу яких входять біологічно активні 

речовини та фунгіциди. Покриття, яке вони утворюють, забезпечує необхідну 

адгезію до поверхні чубуків і саджанців, надійний захист від зневоднення, 

надходження гормонів росту з воскового покриття в рослину, утворення 

калусу, розвиток вічок і зрощення щеп. Воно тонке, еластичне, не стікає, не 

розтріскується, не обсипається раніше необхідного строку. В процесі 

охолодження воски розподіляються на два шари. Шар, який прилягає до 

щепи, забезпечує адгезію до її поверхні, може містити гормони росту та інші 

біологічно активні речовини. Він у декілька разів тонший за зовнішній, дуже 

еластичний і захищає щепи, чубуки від втрати вологи. Верхній шар також 

вологонепроникний, але менш еластичний і міцніший. Крім того, воски для 

щеплення не фітотоксичні, екологічно безпечні. Під впливом зовнішнього 

середовища і ростових процесів рослин, покриття, після певного строку 

експлуатації, руйнується, потрапляє до ґрунту і поступово окислюється 

ґрунтовими мікроорганізмами.  

 Воски для щеплення застосовують на трьох етапах: відразу після 

виготовлення щеп, перед висаджуванням щеп у шкілку та в процесі 

зберігання садивного матеріалу. Розрізняють декілька видів цих матеріалів: 

віск для утворення калусу ( Проагрівакс RH Гормон, Проагрівакс RH гормон-

естер), нейтральний віск (Проагрівакс Білий), віск для використання у шкілці 

(Проагрівакс Оранжевий, Проагрівакс Коричневий), віск для використання 

при зберіганні саджанців винограду (Проагрівакс Г Середземномор'я / 

Зелений, Проагрівакс Тропічний) [553].  

На ринку України сьогодні найчастіше зустрічаються воски для 

щеплення норвезької фірми „Norsk Wax‖, французької – CFCL (Actygref – 

застосовують перед стратифікацією, Cirka и Cirflex – для висаджування в 

грунт і зберігання садивного матеріалу, Starwax – для висаджування в 

шкілку) та Санкт-Петербурзької науково-виробничої фірми «Шар» –  Ант-
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001-06 (жовтий парафін), Ант-002-7 (синій парафін), Ант-003-7С (червоний 

парафін) [549]. 

У технології вирощування садивного матеріалу винограду в Україні їх 

практично не застосовують, оскільки відсутні експериментально та 

теоретично обґрунтовані результати їх впровадження в практику 

виноградного розсадництва. Тому питання їх вивчення і розробки 

практичних рекомендацій є на сьогодні актуальними.   

 Застосування полімерних плівок для ізоляції апікальних частин щеп. 

Поряд із застосуванням прийому парафінування щеп винограду 

розсадниководи для захисту щеп і чубуків винограду використовують і 

полімерні плівки. Останні повинні характеризуються достатньою 

проникненістю для кисню і вуглекислоти, не проникні для вологи. Тобто 

такий тип ізоляційного матеріалу повинен створювати сприятливі умови для 

нормального калусоутворення і подальших процесів зрощення підщепи і 

прищепи [15, 483, 535].  

Для ізоляції спайки щеп винограду застосовували целофанову плівку, 

целофанову клейку плівку, білу поліетиленову плівку та синю клейку 

поліхлорвінілову плівку. Після ізоляції щеп цими матеріалами їх 

стратифікували відкритим і закритим способом. Контролем були 

парафіновані або не парафіновані щепи. Отримані результати показали, що 

при обох способах стратифікації  калусування щеп відбувалося краще у 

варіантах після обгортання спайки щеп плівками. Найкращими з 

застосованих плівок були біла поліетиленова та синя поліхлорвінілова 

клейка. Ці плівки сприяли утриманню вологи, формуванню кругового калусу, 

надійній фіксації компонентів щеп. Про ефективність застосування 

полімерних плівок як ізолюючого матеріалу свідчить вищий показник виходу 

стандартних саджанців із шкілки, який був у межах 74,2 – 88,3% [186, 185]. 

Застосування в якості засобів ізоляції місця щеплення звичайної 

поліетиленової плівки, поліетиленової плівки з нанесеним клеєм та скотчу  
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сприяло кращому калусоутворенню, приживлюваності і розвитку щеп, 

підвищенню виходу першосортних саджанців із шкілки. Аналізуючи 

отримані результати показано, що у варіантах з використанням 

поліетиленової плівки вихід стандартних саджанців дорівнював – 60 – 61%, 

після використання скотчу – 51,1% [261, 146, 173, 22].  

  Застосування з цією ж метою латексів (лутрасил термоселект) показало, 

що характеризуючись високою еластичністю, латекси мають більше переваг. 

Вони не перешкоджали утворенню калусу, забезпечували оптимальні умови 

для зрощення підщепи і прищепи, не затримували розвиток вічок. Бандаж 

щеп лутрасил термоселектом сприяв утворенню внутрішнього калусу, але 

поряд із цим молоді пагони щеп у цих варіантах  надмірно ушкоджувались 

грибковою інфекцією, у перші дні після висаджування щеп у шкілку (бандаж 

із лутрасил термоселект) молоді пагони і частково калус починали засихати.  

Як результат – вихід стандартних саджанців із шкілки у варіантах після 

застосування латексу (латекс – БК – 3 та латекс неопрен) збільшувався по 

відношенню до контролю на 7%, а після застосування лутрасил термоселект 

цей показник,  навпаки, зменшувався, відносно контролю, на 23% [320, 321, 

322, 208]. 

Полімерні плівки використовують у технології бандажування щеп 

винограду (технологія розроблена під керівництвом С. Ю Дженеєва на 

кафедрі виноградарства Кримського сільськогоподарського інституту ім. М. І. 

Калініна). Суть цієї технології зводилася до наступного. На апікальну 

частину щеп одягали гільзу довжиною 130 – 150 мм із тонкої (25 – 40 мкм) 

поліетиленової плівки. Потім щепи на конвеєрі проходили калорифер, який 

створював потік повітря з температурою 350 – 400
о
С, у результаті чого 

відбувалася усадка гільзи, утворювався бандаж [37, 185]. С. Ю. Дженеєв, В. 

Ф. Вільчинський  встановили позитивний вплив бандажування щеп 

винограду в процесі консервації та стратифікаці відкритим способом. Для 

бандажування автори використовували звичайну поліетиленову плівку різної 
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товщини (20, 25, 50, 75 та 100 мкм) і рекомендували застосовувати для 

бандажа плівки товщиною 20 – 50 мкм. Вихід щеплених саджанців 

дорівнював відповідно товщині плівки – 65,2%, 62,8%, 60,4% і 52,4% [66].  

Технологія бандажування щеп винограду, у порівнянні з 

парафінуванням, мала як переваги, так і недоліки: для виробництва бандажу 

застосовувалась складна технологічна лінія; використовувалася звичайна 

стабілізована плівка (М 15802 - 020), для усадки якої потрібна висока 

температура. Літературні дані вище вказаних авторів дають змогу зробити 

висновок, що після усадки міцність плівки бандажу на прорив у декілька 

разів зростала. Крім того, при використанні більш тонких щеп зусилля, 

необхідне для прориву плівки вічком, збільшується, що супроводжується 

поганим вивільненням вічок  з-під плівки бандажу та може призвести до 

погіршення калусоутворюючої здатності щеп. Це пояснюється тим, що 

чохлики, які мають однакову ширину, при усадці на товстіших щепах 

потовщуються менше. Вивільнення вічок проводять сортувальники за 

допомогою легкого тертя поліетилену на вічку наждачним папером або 

металевою терткою. Проведення такої роботи потребує високої кваліфікації 

робітників і може призводити до часткового пошкодження вічок щеп  [41, 66, 

261]. З метою уникнення таких операцій для бандажування щеп винограду 

було запропоновано використовувати плівку 15 – 16 мкм фінського 

виробництва [318, 322]. Міцну фіксацію компонентів щеп і початок 

руйнування через 15 – 25 діб після висаджування щеп у шкілку  забезпечує 

термоусадий рукавчик із «ефектом пам’яті». Ефект полягає в тому, що при 

виготовленні рукавчик піддають радіаційному опроміненню і розтягуванню в 

три рази при температурі – +120 – +150°С. При бандажуванні щепи 

розміщують у рукавчик із сплавленою верхньою частиною і усаджують у три 

рази при температурі +105°С [206, 203]. 

Вирішуючи проблему переведення виноградників штату Вашингтон на 

щеплену культуру, науковці проводили дослідження по виконанню різних 
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типів щеплення: настільне – вприклад з язичком, на омегоподібний шип, 

польове – в розщіп, під кору, щитком, Т-подібна окуліровка, при цьому 

першочергового значення набував захист місця щеплення від несприятливих 

умов водонепроникними матеріалами: парафіном, чорною фарбою, 

прищеплювальною стрічкою. Але в силу різко змінних температурних умов 

штату перевагу надавали стрейчовим стрічкам для щеплення [480].  

  Отже, короткий літературний огляд з питань застосування полімерних 

плівок для ізоляції спайки щеп винограду свідчить, що сьогодні вони не 

знаходять широкого застосування в практиці виноградного розсадництва 

через низку причин: – необхідність знімання плівок; – неклейкі смужки 

необхідно склеювати, спаювати або іншим чином фіксувати на щепах;  – у 

разі використання скотчу його необхідно нарізати на смужки певних розмірів 

та фіксувати на вологих щепах; – застосування бандажу супроводжується 

додатковими витратами на створення технологічних ліній, поліетиленову 

плівку в області вічка необхідно руйнувати. Але поряд із цим доведено, що їх 

застосування позитивно впливає на регенераційні процеси щеп, створює 

оптимальні умови утворення калусу та захищає його від ушкоджень 

пліснявими грибами, міцно з’єднує підщепу і прищепу, затримує розвиток 

вічок,  підвищує приживлюваність щеп у шкілці, вихід стандартних 

саджанців із шкілки. З огляду на це, ми вважаємо, що необхідно продовжити 

наукові дослідження в цьому напрямку. Крім того, на ринку України останнім 

часом з’явилися нові полімерні плівки, випробування яких у якості 

ізолюючих матеріалів не проводили. До таких матеріалів можна віднести 

фоторуйнівні плівки «Buddy Tape», «Черенок», «Medifilm», «Professional 

Grafting Tape».  

 Ці плівки характеризуються: 

- Біоокислювальними властивостями – з часом під впливом сонячних 

променів вони руйнуються і тому їх непотрібно знімати з кожної рослини, а 

також не виникає проблем утилізації відходів. 
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-     Високою еластичністю – виготовлені із поліолефіну, здатні розтягуватися 

до 4-6 кратного розміру, надійно з’єднують компоненти щепи, але разом із 

тим не заважають росту калуса, не врізаються у тканини під час зрощення та 

не затримують рух поживних речовин і води між компонентами щепи.  

- Гідроізоляційними властивостями – через вміст воску вони 

водонепроникні і забезпечують підтримання обводнення тканин на високому 

рівні, вільно пропускають повітря.  

- Виключають доступ шкідників і хвороботворних бактерій до місця 

щеплення.  

- Проникні для молодого приросту, який вільно проростає крізь плівку. 

- Плівки «Buddy Tape», «Medifilm», «Professional Grafting Tape» 

самоклейкі,  що дозволяє їх легко фіксувати на щепах.  

Але даних щодо застосування цих видів фоторуйнівних плівок при 

виготовленні настільних щеп винограду в Україні немає. Аналізуючи 

зарубіжні літературні джерела, ми знаходимо окремі публікації щодо 

практичного застосування плівки «Buddy Tape» у плодоводстві. Так, у cвоїх 

дослідженнях Rob WHM van Tol, Henk J Swarts, Anton van der Linden, JH 

Visser (Applied  Plant Research, Plant Research International, Wageningen) 

вивчали можливість застосування плівки «Buddy Tape», просякненої 

ефірними оліями лаванди, ялівця, камфорного лавра та ін. для захисту місця 

щеплення рослин яблунь від шкідника Resseliella oculipedra (крилата комаха, 

личинки якої пошкоджують тканини окулянта, що призводить до відмирання 

вічка). Встановили, що ізоляція щеплення плівкою з олією лаванди знижує 

ураження вищевказаним шкідником до 95 – 98% [524].  

Стратифікація щеп винограду – технологічний прийом, який 

використовують у виноградному розсадництві при виробництві щеплених 

саджанців винограду. Суть стратифікації виноградних щеп полягає в 

створенні умов, які  забезпечують  утворення кругового калусу на підщепі і 

прищепі, спайку підщепи з прищепою, формування судинно-провідного 
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зв’язку, ризогенез та проростання вічка, при цьому зводять до мінімуму 

витрачання пластичних речовин. Встановлено, що для утворення калусу 

необхідна температура  не нижче 20 – 22
о
С і висока вологість середовища. 

Тому стратифікацію щеп проводять в штучних умовах – теплицях, парниках, 

спеціальних стратифікаційних камерах. Відносно режимів стратифікації 

єдиної думки немає. Одні автори  вважають, що потрібно забезпечувати не 

тільки утворення калусу, але і розвиток коренів, інші вважають 

недопустимим розвиток коренів і проростків. Ми дотримуємося тієї точки 

зору, що в цьому питанні має бути диференційований підхід: якщо під час 

стратифікації на «п’ятках» щеп розвинулась коренева система, то її необхідно 

зберегти при висаджуванні щеп у ґрунт. У такому разі щепи приживаються 

дуже швидко і розвиваються в сильнорослі саджанці. В іншому випадку 

навіть щепи з круговим добре розвиненим калусом погано приживаються і 

дають низький вихід саджанців. Згідно сучасної технології висаджування 

щеп у шкілку доцільно допускати лише розвиток зачатків корінців (кореневих 

горбиків). Багаточисельні досліди і виробнича перевірка показали, що 

найкращі результати отримують саме в тих випадках, коли в процесі 

стратифікації забезпечується нормальний розвиток калусу на спайці щеп та 

затримується розвиток коренів. Цього можна досягнути шляхом застосування 

диференційованої температури: в області спайки підтримувати вищу, а в 

області базальних частин – нижчу температуру [165, 222, 223, 191, 193, 37].  

Способи стратифікації щеп винограду значною мірою визначають вихід 

і якість садивного матеріалу винограду. Тому робота в цьому напрямку 

проводилась досить активно, в результаті було запропоновано ряд способів 

проведення стратифікації щеп винограду [26, 193, 59, 60, 391, 236, 238, 42, 85, 

319, 322, 66, 190, 191, 79, 267, 213, 89, 223, 87, 90], які можна поділити на: 

- закритий спосіб – з застосуванням водоутримуючих матеріалів; 

- відкритий спосіб – без застосування та з застосуванням водоутримуючих 

матеріалів при заданій температурі, вологості, освітленні.  
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Класичним способом стратифікації є закрита стратифікація, для 

проведення якої щепи розміщують в ящиках і перешаровують їх 

грубозернистою тирсою м’яких хвойних порід [222, 193, 230, 267, 223, 89, 90, 

37, 162, 185, 351].  

Зростаючі обсяги виробництва щеп, дефіцит робочих рук, трудомісткі   

операції з  важкими ящиками призвели до розробки ряду методів і прийомів 

для інтенсифікації і полегшення процесу стратифікації. Для цього було 

запропоновано електроустаткування для локального обігріву верхньої 

частини ящика з щепами – ЕСУ-2, УЕС-6. Таке устаткування забезпечувало 

необхідний  режим стратифікації навіть в неопалювальних приміщеннях 

[196, 319, 334, 89, 90, 37, 185]. Пізніше було запропоновано безтарний спосіб 

закритої стратифікації з застосуванням теплового екрану [37]. 

 Стратифікацію щеп відкритим способом  проводять без перешарування 

щеп водоутримуючим субстратом [233, 234, 238, 79, 88]. В ННЦ «ІВіВ ім. В. 

Є. Таїрова» був розроблений принципово новий спосіб стратифікації і 

загартування щеп винограду – на воді без використання водоутримуючого 

субстрату. В результаті в спайці утворювався круговий калус, покращувалося 

зрощення підщепи і прищепи, розвивались кореневі зачатки. З'явилась 

можливість постійно контролювати хід регенераційних процесів, регулювати 

режими температури, освітлення, аерації, використовувати мінеральні 

домішки, фізіологічно активні речовини. Автор ідеї і її розробник В. Г. 

Ніколенко  виділяв три періоди стратифікації щеп відкритим способом: 

передстратифікацію, стратифікацію і загартування. На першому етапі щепи 

протягом 3 – 4 днів дозволожують, в результаті чого у тканинах 

активізуються регенераційні процеси. Для цього на щепи під тиском подають 

воду у вигляді туману при температурі 23 – 25
о
С з таким розрахунком, щоб 

щепи постійно були вологими. На другому етапі  клітини камбію, лубу, 

фелогену набухають і починається активний поділ клітин камбію, 

утворюються раньові клітини. В цей період трохи зменшують зволоження – 
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плівка води на щепі повинна з'являтися раз на 2 – 3 години, але вологість 

повинна бути на рівні 100%. Температуру весь час підтримують на рівні 23 – 

25
о
С. Освітлення щеп повинно бути помірним – 150 – 200 Вт/м

2
. На другому 

етапі вже з'являється калус, починають набубнявлюватися вічка. В цей період 

вирішального значення набуває освітлення, яке доводять до 350 Вт/м
2
. 

Інтенсивне освітлення запобігає утворенню пухкого калусу, затримує 

розвиток вічка. Калус стає щільним, у ньому утворюються судинні пучки. У 

цей період зберігають високу вологість середовища, волога у вигляді роси 

повинна з’являтися на поверхні щеп 3 – 4 рази на добу, надалі вологість 

поступово знижують. Тривалість цього періоду 8 – 12 днів, закінчують 

стратифікацію при наявності у 75 – 85% щеп кругового калусу.  На етапі 

загартування освітлення збільшують до 450 Вт/м
2
, вологість повітря 

зменшують до 65 – 75%, температуру в області спайки підтримують на рівні 

26 – 28
0
С, а в нижній частині підщеп – 20

0
С. У цей період на щепах 

утворюються товсті зелені проростки із зачатками листків і  в великій 

кількості кореневі горбики. Після загартування щепи висаджують у шкілку, 

якщо ж за будь-яких причини висаджування щеп неможливе, то їх  

витримують певний час у камері, але при цьому температуру знижують до 6 – 

8
0
С, з метою попередження переростання щеп [233, 236, 238]. Описаний 

спосіб стратифікації був розроблений на невеликих лабораторних установках 

і показав  непогані  результати. Але  витрати різко зростали, у порівнянні із 

звичайним методом, через складні конструкції і устаткування камер. Для 

промислового впровадження такого способу необхідно було створювати 

спеціальні автоматизовані комплекси, які повинні працювати надійно і точно 

витримувати задані режими на кожному етапі, забезпечувати продуктивність 

для швидкого і рівномірного завантаження камер. Такі комплекси були 

побудовані в Інституті виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова для 

виробництва 1 млн. щеп, значно більший комплекс був побудований у Криму, 

у винрадгоспі  «Виноградний». При переході до великих об’ємів виробництва 
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щеп у цьому способі стратифікації щеп винограду були виявлені недоліки 

технічного забезпечення та технологічного характеру і очікуваного ефекту не 

було отримано.  

Але ідея стратифікації щеп без водоутримуючого матеріалу відкритим 

способом підкуповувала і незабаром розробками  вчених   Румунії, Молдови, 

України було показано, що щепи можна стратифікувати відкритим способом 

в звичайних приміщеннях під поліетиленовою плівкою. Суть методу 

зводиться до того, що щепи після виготовлення парафінують і укладають в 

спеціальну тару, на дно якої наливають 3 – 5 см води або поживного розчину. 

Тарою можуть бути звичайні стратифікаційні ящики, дно яких вистилають 

поліетиленовою плівкою на висоту 10 – 15 см, металеві або пластикові 

піддони з дротяними каркасами для щеп та ін. Тару з щепами встановлюють 

у звичайну теплицю або інше приміщення при температурі 28 – 30
0
С і 

накривають поліетиленовою плівкою. Догляд за щепами полягав у тому, щоб 

не допустити їх підсихання і появи плісняви. Плівку, якою накривають щепи, 

розташовують так, щоб вода, яка конденсується з внутрішньої сторони, 

стікала, не потрапляючи на щепи. Перші 5 – 6 днів плівкою повністю 

вкривають ящики, в наступні – знімають на 15 – 20 хв., і таким способом 5 – 

6 разів на добу провітрюють щепи. Температуру знижують до 26 – 27
0
С. 

Після утворення по колу копуляційного зрізу калусу щепи відкривають і 

видержують до утворення не менше ніж в 90% щеп кругового калусу. Воду з 

ящиків (контейнерів) періодично через 3 – 4 доби зливають, створюючи  для 

базальних частин щеп безводні періоди на 15 – 17 годин. Після завершення 

стратифікації щепи переносять в плівкові теплиці  або на відкритий 

майданчик для загартування [27, 233, 234, 236, 238, 267, 37, 348, 351]. 

Стратифікація і загартування щеп винограду на воді має прибічників і 

противників. З одного боку – простота виконання, відсутність субстрату, 

зниження трудовитрат. За такого способу в щеп винограду формується калус 

щільної структури з великим вмістом хлорофілу, витрачається менша 
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кількість вуглеводів. З іншого – вода не є природнім середовищем для 

культури винограду, звідси проблеми з утворенням коренів, зниженням 

ризогенної активності, особливо в щеп, які виготовляють на 

важкоукорінюваних підщепах, розвитком грибних хвороб, відмиранням 

тканин («п’яток») базальних частин через кисневе голодання та під впливом 

токсичних речовин, які виділяються в процесі анаеробного дихання. Це 

супроводжувалося зниженням виходу і якості саджанців. Тому необхідно 

дуже чітко, ретельно дотримуватися водно-повітряного режиму протягом 

перебігу цього процесу, оскільки перебування щеп винограду без води більше 

9 – 11 годин призводило до підсихання копуляційних зрізів в період 

стратифікації та  часткового в’янення приросту у період їх загартування 

[266].  

Прийом відкритої стратифікації виноградних щеп не знайшов 

практичного застосування і в великих європейських фірмах по виробництву 

саджанців, де перевагу віддають стратифікації щеп у тирсі, торфі [550, 551, 

552]. 

 Останнім часом при проведенні відкритої стратифікації щеп, 

виготовлених на важкоукорінюваних підщепах і для виключення негативного 

впливу тривалого перебування щеп на воді, рекомендують  базальні кінці щеп 

розміщувати на поролон, перліт, гравілен та інші матеріали, використовувати 

біологічно активні препарати ауксинового типу. Показано, що після 

стратифікації щеп винограду відкритим способом на синполь-маті, байстраті, 

поролоні, тирсі, вермикуліті найкращі результати за кількістю щеп з круговим 

калусом були характерні для варіантів, після застосування вермикуліту і 

тирси [85, 266]. Але слід пам’ятати, що при розміщенні щеп під час 

стратифікації відкритим способом на поролоні, картоні корені, які 

утворюються, можуть проникати в матеріал підкладки і будуть пошкоджені в 

період підготовки та висадки щеп у ґрунт.   

     Щеплення винограду широко використовують не тільки для отримання 
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щеплених саджанців, але й для ремонту та реконструкції виноградників, 

прискореного розмноження нових сортів, заміни малоцінних насаджень 

продуктивнішими. Для цього використовують і інші способи: щеплення в 

розщіп [37, 92, 304, 315, 168, 348], зелене щеплення [309, 333, 37, 24, 304, 49, 

315, 168, 46, 348, 351, 352, 241, 210, 491], щеплення в приклад та ін.  [310, 

259, 24, 37, 304, 49, 315, 167, 247, 168, 348, 351, 241]. 

       Прийоми індукції ризогенезу щеп винограду. У виноградному 

розсадництві для підвищення виходу і якості садивного матеріалу 

застосовують різні методи стимулювання ризогенної активності чубуків і 

щеп: фізіологічні, механічні, фізичні, хімічні. До фізіологічних методів 

відносять регулювання вмісту води у чубуках винограду. Наявність 

достатньої кількості води у чубуках обумовлює інтенсивність перебігу 

основних фізіолого-біохімічних процесів, впливає на початок та 

інтенсивність утворення калусу, тканин нової ксилеми, флоеми, діаметр їх 

судин [333, 239]. У процесі визрівання пагонів основну увагу вчені і 

практики-виноградарі звертають на стан води. По мірі визрівання пагонів, з 

урахуванням різних кліматичних зон, загальний вміст води зменшується і  

буде різним. Наприклад, виноградарі Німеччини (з її вологим літом і 

тривалою та вологою осінню) вважають, що вміст води в добре визрілих 

лозах не повинен перевищувати 48%, в умовах Північного Причорномор'я з 

сухим і спекотним літом та посушливою осінню цей показник рідко 

перевищує 46%.  Такий показник можна використовувати як орієнтир не 

тільки  для оцінки визрівання лози, але і для збереження ендогенної води в 

процесі зберігання – оскільки втрати ендогенної вологи призводять до 

загибелі вічок і непридатності чубуків для розмноження винограду [348, 351, 

352]. При зменшенні вмісту води з 48% наприклад до 42%, 39%, 34% і 29%, 

відсоток приживлюваності рослин з 45% буде зменшуватися до 30, 25, 3 і 0% 

відповідно. Вимочування чубуків у воді сприяє приживлюваності рослин у 

шкілці порядка 42%, але тільки в тому випадку, якщо втрата води не 
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перевищувала 30% від початкової. У разі більшої втрати, вимочування не дає 

результатів. Оптимальна вологість чубуків, що дає найбільший вихід 

саджанців, складає 46 – 50% [333, 150, 184]. 

Іншим важливим фактором, який впливає на вкорінення чубуків та щеп 

винограду є вміст поживних речовин, зокрема, вуглеводів. Останні відіграють 

важливу роль в утворенні ауксинів [333]. До кінця вегетації в виноградній 

лозі накопичуються вуглеводи, їх кількість залежить від погодних умов 

вегетаційного періоду та від агротехнічного догляду за насадженнями. Вміст 

вуглеводів є одним із показників визрівання лози, і доведено, що  для 

нормального вкорінення їх повинно бути не менше 12% на абсолютно суху 

масу. Так при вмісті 15, 11 і 8% вуглеводів у тканинах лози приживлюваність 

щеп у шкілці дорівнювала 49, 37 і 27% відповідно [199, 276]. 

Умови зберігання чубуків винограду також суттєво впливають на їх 

регенераційну здатність. Важливе значення має температура зберігання. 

Протягом  періоду зберігання у чубуках винограду продовжують відбуватися 

фізіолого-біохімічні процеси, які супроводжуються використанням поживних 

речовин, що утворюються в лозі в період вегетації. Зберігання чубуків при 

температурі, нижчій за 0°С, прискорює корене- і калусоутворення та затримує 

ріст пагонів. Зменшується інтенсивність окислювальних процесів, 

знижується активність пероксидази та відношення розчинної каталази до 

нерозчинної. У чубуків, що зберігалися при вказаній вище температурі, 

ліокаталаза накопичується переважно в базальній частині чубуків, при 

зберіганні матеріалу за вищих температур розподілення ліокаталази зворотнє. 

У перших збільшується вміст хлорофілу та відношення розчинних форм 

вуглеводів, дубильних речовин до нерозчинних, спостерігається загальне 

зменшення кількості води в чубуках при відносному збільшенні її в базальній 

частині. Вода, розчинні вуглеводи, дубильні речовини зосереджуються в 

нижній частині чубуків.  В період зимового зберігання спостерігається 

зниження інтенсивності окислювальних процесів, при пророщуванні їх 
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активність і регенераційна здатність чубуків зростає [333, 201]. 

 Для кращого укорінення чубуків застосовують прийом кільчування. 

При цьому для морфологічно нижніх кінців створюють оптимальні умови 

температури і вологості, а морфологічно верхніх – навпаки,  умови зниженої 

температури. Такий режим кільчування сприяє інтенсифікації ризогенезу на 

базальних частинах чубуків та затримки розвитку вічок на апікальних 

частинах [333, 201]. Крім кільчування застосовують і метод борознування, в 

результаті якого нижні частини чубуків дряпають за допомогою жорсткої 

металевої щітки, створюючи при цьому повздовжні борозни довжиною до 5 

см  [223]. 

На ризогенну здатність чубуків позитивно впливає оновлення зрізів 

чубуків та характер їх проведення. Чубуки краще укорінюються після 

проведення косих зрізів через вузол у бік вічка, зрізів під діафрагмою та 

зрізів на 0,5 і 1,0 см нижче від вузла [21, 37, 239].  

До фізичних методів стимулювання коренеутворення відносять 

ультразвукову обробку чубуків винограду, яка сприяла прискоренню 

коренеутворення чубуків, збільшенню середньої довжини коренів, 

прискоренню розпускання вічок і середньої швидкості росту пагонів. 

Максимальна ризогенна активність чубуків винограду спостерігалась при 

ультразвуковому опроміненні потужністю 350 Вт тривалістю 5 хв. у 

розчинах янтарної кислоти концентрації 10
-11

 М/дм
3
. А також (порівняно з 

контролем) скорочувалися строки початку пагоно- і коренеутворення на 1 – 3 

тижні, період між початком пагоно- і корнеутворенням чубуків винограду на 

1-2 тижні. Електрофізичний метод стимулювання ризогенезу чубуків і щеп 

винограду полягає в обробці матеріалу струмопровідною рідиною і обробці 

змінним струмом з частотою 50 Гц, напругою 14 В/м протягом 24 год. При 

такому способі укорінення рослин сягає більш ніж 90% (для порівняння у 

контролі – 47%) [239, 254]. 
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Всі вище названі способи підвищення ризогенної активності чубуків та 

щеп винограду не завжди знаходять широке впровадження у виробництві, 

оскільки вони трудомісткі, не завжди економічно виправдані, потребують 

спеціального обладнання. Тому в розсадницькій практиці сьогодні для 

стимулювання коренеутворення рослин найчастіше застосвують різного роду 

біологічно активні речовини і препарати.  

Регулятори росту рослин та їх застосування у виноградному 

розсадництві. Біологічно активні речовини (БАР), в тому числі фітогормони, 

в сучасних умовах набувають все більшого значення. Їх застосування в 

землеробстві та рослинництві дає результати, яких не можна досягнути 

іншими методами. Використання цих препаратів дозволяє повніше 

реалізувати генетичні можливості, підвищити стійкість рослин проти 

стресових факторів біотичної та абіотичної природи і в кінцевому результаті 

збільшити урожай і поліпшити його якість. Зважаючи на це, Організація 

Об’єднаних Націй ще в 1973 р. рекомендувала використання регуляторів 

росту рослин у всесвітньому масштабі для підвищення виробництва 

продукції в агропромислових комплексах. Вони мають зайняти важливе місце 

в системах удосконалення технологій виробництва рослинної продукції [268, 

32, 10, 12, 246, 490]. 

Згідно з сучасними уявленнями, під регуляторами росту рослин 

розуміють природні та синтетичні речовини, яким властива значна біологічна 

активність і які в малих дозах змінюють фізіологічні і біохімічні процеси, 

ріст, розвиток, формування врожаю сільськогосподарських рослин, не 

спричиняючи токсичного ефекту. При екзогенному введенні в рослину, вони 

включаються в обмін речовин і активують фізіолого-біохімічні процеси, 

підвищують рівень життєдіяльності рослин [159, 160, 161, 337, 338, 232, 152, 

31, 7, 65, 153, 346, 170]. 

Екзогенні регулятори росту рослин використовують у рослинництві для 

прискореного росту  та вкорінення цілих рослин, чубуків, дорослих дерев 
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[337, 338, 148, 510, 284], прискореного достигання плодів та гальмування 

передчасного їх обсипання [171], регулювання кількості квіток і зав’язі у 

плодових, зменшення періодичності їх плодоношення [151]. Синтетичні 

регулятори росту рослин застосовують також для виведення з стану спокою 

бульб, цибулин, насіння [338, 82], проти полягання злаків [354], для захисту 

рослин від посухи [226], несвоєчасних заморозків [172]. Ці сполуки 

використовують генетики і селекціонери для виведення нових сортів рослин. 

Однак, було б помилково вважати, що регулятори росту рослин є 

універсальними засобами, які викликають у рослин появу нових, не 

притаманних їм властивостей. Дія цих речовин суворо обмежена 

можливостями генотипу. Вони допомагають рослині  краще розкрити 

спадковий, життєвий потенціал, який в даних умовах, з ряду причин, 

залишається не реалізованим.  

У невеликих кількостях вони прискорюють ріст рослин, а у великих –  

майже завжди згубно впливають на рослину. Наприклад, пагони рослин, 

оброблені фітогормонами високих концентрацій, видовжуються у три-чотири 

рази, стають надмірно тонкими або, навпаки, потовщуються, листкові 

пластинки зморщуються, обпадають, і, врешті-решт, рослина гине [153]. 

 Сьогодні регулятори росту рослин у виноградному розсадництві 

застосовують при виробництві щепленого і кореневласного садивного 

матеріалу з метою стимулювання корене-, калусоутворення, зрощення 

компонентів щеп [327, 338, 353, 175, 177, 239, 106, 112]. При використанні 

регуляторів росту необхідно враховувати наступне: чубуки під час заготовки 

повинні містити оптимальну кількість води (не менше 48% на вологу масу) і 

поживних речовин, зокрема, вуглеводів (не менше 12% на абсолютно суху 

масу), оскільки регулятори росту дають максимальний ефект на добре 

визрілих чубуках [327, 338].   

Для стимулювання ризогенезу винограду використовують регулятори 

росту ауксинової природи: β-ІМК,  -НОК, гетероауксин, НААм. Існують 
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різні способи обробки чубуків  для стимулювання коренеутворення: швидке 

занурення, тривале  вимочування, обпудрювання. При швидкому зануренні 

базальні частини чубуків, щеп обробляють протягом декількох секунд в 

концентрованому розчині препарату. При тривалому замочуванні базальні 

частини щеп, чубуків винограду, а інколи і повністю об’єкти витримують у 

розведеному розчині регулятора росту до 24 год. і більше. При обпудрюванні 

базальну частину обробляють порошком, який містить регулятори росту 

рослин [327, 328, 253].    

Найкращою коренеутворюючою активністю характеризується β-ІМК 

(0,001%). Після її застосування рослини,  відрізнялися розвитком потужної 

кореневої системи, оптимальною облиствяністю пагонів.  

Широкого поширення у виноградному розсадництві набув 

гетероауксин. Його використовують для стимулювання корене- і 

калусогенезу, гальмування розвитку вічок. Особливо часто його застосовують 

для активації ризогенезу важкоукорінюваних підщеп. Для цього  чубуки 

базальними кінцями на 1,5 – 2,0 см занурюють у 0,15 – 0,20% розчин 

гетероауксину з експозицією 1,0 – 1,5 сек. і надалі витримують їх під 

поліетиленовою плівкою протягом 6 – 8 діб при температурі 22°С. Проте, 

дослідження проведені з гетероауксином (вимочування чубуків в 0,01% 

розчині протягом 24 год.) на сортах винограду різного генетичного 

походження (Августин, Рітон, Первенець Магарача, Молдова, Віоріка) 

показали відсутність стабільної позитивної дії [280]. 

 -НОК і НААм, порівняно з ІМК і гетероауксином, є більш активними, 

але в підвищених концентраціях можуть викликати фітотоксичність у рослин 

[327, 265, 253, 239]. В оптимальних концентраціях, зокрема,  -НОК 

прекрасно стимулює ризогенез. В Норвегії на її основі розроблено препарат 

Проагрі Радікс Плюс, який представляє водний розчин  -НОК з домішками 

для буферності рН і стабілізації від окислення та впливу світла. Обробка 

базальних частин чубуків цим препаратом гальмує розвиток вічок і ріст 
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пагонів, прискорює утворення коренів і збільшує їх кількість. При 

використанні робочих розчинів оптимальних концентрацій – 0,75, 1,0% -  

обробку проводять шляхом вимочування протягом 7 – 8 год. При зменшенні 

концентрації розчину до 0,5% час обробки збільшують до 24 год. [278, 279, 

44]. 

В технології вирощування садивного матеріалу винограду 

рекомендується застосовувати 2,4-дихлорфеноксіоцтову кислоту (2,4-Д), яка в 

концентрації 0,5 мг/л при 12-годинному вимочуванні ініціює утворення 

коренів. Оскільки 2,4-Д проявляє і властивості інгібітора, то її краще 

замінювати полістимуліном А-6. Діючою речовиною цього препарату є 2,4-

дихлорфеноксіоцтова кислота, вбудована в полімерну матрицю. Концентрація 

робочого розчину, що рекомендується для застосування, – 5 мг/л. Копуляційні 

зрізи щеп занурюють на 1 – 2 сек. в розчин стимулятора, з’єднують 

компоненти, парафінують і стратифікують щепи при температурі 28°С [239]. 

У ВНДІВіВ ім. Я. І. Потапенка з метою підвищення укорінюваності 

чубуків винограду та підвищення виходу саджанців випробовували ряд нових 

регуляторів росту рослин: Епін, Сілк, Нікфан, Симбіонт-1, «Універсальний». 

Позитивний ефект по зрощенню компонентів щеп було отримано в результаті 

1 – 2 сек. обробки спайки щеп 0,1% розчином, Ель-1, 0,3% розчином Епіну, 

0,05%  розчином препарату «Універсальний» з експозицією 24 год. [188, 239]. 

У Франції, Німеччині широко використовують ризогенноактивний 

препарат Екзуберон, представлений у формі розчиненого концентрату. Діюча 

речовина – ІМК та вітаміни. Ефективність обробок базальних кінців чубуків 

препаратом досягається тільки при витримуванні чубуків, щеп при знижених 

температурах (+ 4°С) протягом 24 год. в розчині 1 – 2% конц. Дослідження 

впливу Екзуберону на регенераційну активність чубуків показали, що 

Екзуберон, у порівнянні з ІОК (гетероауксин), характеризується активнішою 

ризогенною дією і разом з тим гальмує проростання вічок. Після обробки 

цим препаратом чубуків винограду, в тому числі, і з низькою укорінюваністю, 
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спостерігається швидке і масове утворення коренів. Після вкорінення ріст 

пагонів на контрольних чубуках помітно відстає від росту пагонів на 

оброблених чубуках. Застосування цього препарату при вирощуванні 

вегетуючих саджанців показало переваги  з приросту пагонів, утворення і 

довжини коренів, виходу стандартних саджанців (до 85 – 90%).   Але вартість 

цього препарату дуже висока і практичного застосування в інших 

виноградарських зонах він не набув [188, 277, 187, 195, 214, 239, 278].  

Для стимулювання ризогенезу щеп винограду з подальшим 

отриманням вегетуючих саджанців застосовували і комплексні препарати, до 

складу яких входять фітогормони, елементи живлення та сполуки, що 

сприяють підвищенню стійкості рослин до фітопатогенів – Ріверм і Гумісол. 

Їх використовували для 12-годинного вимочування п’яток щеп винограду з 

метою отримання вегетуючих саджанців винограду сортів Аліготе і Каберне 

Совіньон (підщепа Кобер 5 ББ). Було встановлено, що  найбільший вихід 

саджанців цих сортів був у варіантах, де використовували розчин препарату 

Гумісол (77,7 – 81,3%) 1,0% концентрації, тривалість вимочування п'яток 

щеп – 12 год. [106, 91]. Для стимуляції регенераційних процесів чубуків 

винограду сортів Антей Магарчський, Пам’яті Голодриги, Красень 

застосовували препарати із вищенаведеної групи – Торфовіт і Біовітрекс. 

Отримані результати, у тому числі і результати математичної обробки 

показали, що застосування Біовітрекса розведення 1:1000 дозволяє збільшити 

вихід саджанців  на 5% (у порівнянні з контролем), Торфовіта розведення 

1:2000 – на 29%, а сумісне їх використання – на 39% [242]. 

 На протязі декількох років науковими співробітниками Анапської 

зональної дослідної станції виноградарства і виноробства було проведено 

дослідження ряду препаратів, які стимулюють процес ризогенезу чубуків 

винограду – Біостим (препарат природного походження, витяжка з рослин), 

Акпінол (суміш ізомерних дігідрохлоридів діацетиленового піперидолу), 

АЕС-17 (нафтілоксіпропініловий піперідол). Найбільш рентабельними 



56 

 

препаратами при стимуляції вкорінення для сортів Кобер 5ББ, Шасла х 

Берландієрі 41Б, Біанка, Молдова і Восторг був АЄС-17 з рівнем 

рентабельності 71 – 164%.  Для сортів Феркаль і Восторг – Акпінол з рівнем 

рентабельності 181%, 71%. Найвищі показники рівня рентабельності при 

використанні препарату АЄС-17 отримали при виробництві саджанців сорту 

Феркаль – 181%, при використанні препарату Акпінол і сорту Молдова – 

196% [239, 275].  

 На сортах винограду Хасанський Боуса і Московський стійкий 

(Російський державний аграрний університет – МСГА імені К. А. Тімірязева) 

в якості стимуляторів коренеутворення вивчали препарат Крезацин (50, 100, 

200, 300 мг/л), але отримані результати показали, що ефективність його дії не 

перевищувала ІМК, яка була еталоном [256].  

 Позитивну роль передсадивної обробки щеп винограду препаратами 

Сізам, Ріверм, Валміцин відмічено для сортів Августин, Аркадія, Загадка 

[176, 180]. Через 30 діб після обробки та висаджування в шкілку 

приживлюваність оброблених щеп була більшою за контрольну 

(передсадивну обробку не проводили) на 9,3 – 11,5%, а в подальшому в 

шкілці щепи та саджанці відрізнялися кращими показниками росту і 

розвитку: збільшувався діаметр пагонів, об’єм загального і визрілого 

приросту, вихід стандартних саджанців із шкілки після обробки перевищував 

контрольні значення на 12 – 30% [178].    

Отже, літературні дані свідчать, що застосування регуляторів росту 

рослин забезпечує більш повну реалізацію використання біологічного 

потенціалу винограду, дозволяє збільшити вихід садивного матеріалу з 

одиниці площі і значно покращити якість саджанців. У практичному 

виноградному розсадництві для стимуляції ризогенезу чубуків і щеп 

винограду широко застосовують ІМК, ІОК, гіберелін, але їх застосування 

супроводжується рядом недоліків, які знижують виробничу ефективність. 

При приготуванні робочих розчинів необхідно точно дотримуватися 



57 

 

дозування, запобігати інтенсивному освітленню і дотримуватися необхідного 

світлового режиму у подальшому, оскільки на яскравому сонячному світлі 

розчини втрачають активність, дія препаратів стає неефективною і може 

призвести навіть до зворотнього результату. Крім того, з перерахованих вище 

препаратів в нашій країні випускається тільки гетероауксин у вигляді ІОК або 

її калієвої солі, а вони характеризуються нижчою ризогенною активністю, 

ніж ІМК і α-НОК. Крім того, якщо натрієва сіль ІОК добре розчинна у воді, 

то гетероауксин розчиняється тільки в етиловому спирті чи інших органічних 

розчинниках, що створює певні труднощі для застосування цього препарату в 

виробничих умовах. Другим негативним моментом при застосуванні 

гетероауксину є те, що отримані позитивні результати в лабораторних чи 

вегетативних дослідах не завжди підтверджуються стабільними 

високоефективними результатами у виробництві. Згідно наведеного вище 

літературного огляду, можна виділити високоефективні препарати широкого 

спектру дії, які містять не тільки фітогормони, але і інші біологічно активні 

речовини. Але одні з них (Біостим, Акпінол, АЕС-17, Екзуберон) на ринку 

України відсутні, інші (Епін, Сілк, Нікфан, Симбіонт-1, «Універсальний») – 

широко вивчали у напрямку стимулювання калусогенезу щеп винограду, а 

даних стосовно ризогенезу недостатньо.  

У літературі зустрічаються результати досліджень ряду сучасних 

ризогенних препаратів вітчизняного і зарубіжного виробництва, які свідчать 

про їх високу ефективність – це  Кореневін, Укорінювач, Радіфарм, Ель-1, 

Чаркор. Крім того, повністю відсутні наукові дані щодо їх впливу і 

ефективності на різних  підщепах, як загальноприйнятих (Р х Р 101-14, Кобер 

5 ББ), так і нових – Добриня, Гарант. Адже відомо, що ті ж самі регулятори 

росту рослин по-різному впливають на ризогенну активність чубуків різних 

підщепних сортів винограду.  

Вирощування саджанців винограду з застосуванням мульчматеріалів. 

Мульчування ґрунту – один із найважливіших агротехнічних заходів, який 
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покращує умови росту і розвитку рослин і обумовлює збільшення 

врожайності ряду сільськогосподарських культур. В якості матеріалу для 

мульчування ґрунту  зазвичай застосовують тирсу, солому злакових культур, 

сіно, торф, гній, листя, полімерні плівки, папір [270, 307.]. Необхідність 

застосування цього прийому в технології вирощування саджанців винограду 

очевидна, оскільки він дає змогу регулювати режим вологості, температури, 

живлення, посилювати життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, 

знищувати бур’яни і сприяти збереженню структури ґрунту.  

Мульчування вперше, як новий агротехнічний прийом, було 

застосовано на Гавайських островах у 1914 році Чарльзом Екартом, для чого 

він розробив про асфальтований папір для покриття ґрунту [6]. 

Широкомаштабні роботи  у цьому напрямку почали проводити з 30-х років 

минулого сторіччя і показали, що мульчування сприяє посиленню росту і 

розвитку рослин винограду, збільшує їх продуктивність [182].  

Значне збільшення об’ємів полімерних матеріалів в сільському 

господарстві дозволило використовувати їх у вигляді плівок для мульчування 

ґрунту. Поліетиленова плівка повільніше руйнується, має меншу усадку, не 

має токсичного впливу на рослину, пропускає кисень, вуглекислий газ, 

завдяки чому вільно відбувається обмін речовин між грунтом і приземним 

повітрям [206]. Спочатку для мульчування міжрядь виноградників 

використовували прозору поліетиленову плівку і показали її позитивний 

вплив для прискорення формування і плодоношення винограду [6].  

Пізніше почали застосовувати чорну плівку (Баддуркгаймський метод, 

Федеративна Республіка Німеччина) на різних типах ґрунтів і способах 

обробки для вирощування кореневласних саджанців  винограду. Встановлено, 

що більш потужним приростом характеризувалися чубуки, які висаджували в 

ґрунтові горбики на глибину 15 – 20 см [509].  

В Румунії застосовують технологію, де ґрунтові горбики вкривають 

мульчплівкою неповністю. Таку технологію рекомендують для ґрунтів 
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середнього і важкого механічного складу. Разом з тим, через розширення 

міжрядь зменшується кількість висаджених щеп на одиницю площі [416].  

В Угорщині також застосовують висадку щеп винограду під плівку. 

Весною, на ретельно підготовлений ґрунт, з максимальною вологістю  

розстилають широкі поліетиленові плівки, краї яких закріплюють ґрунтом 

(міжряддя 50 – 80 см). Стратифіковані щепи висаджують посередині плівки. 

Під темною плівкою бур’яни гинуть, ґрунт нагрівається і створюються 

сприятливі умови для інтенсивного розвитку рослин, що і сприяє збільшенню 

виходу стандартних саджанців [149]. 

У Молдові розроблена технологія вирощування саджанців винограду в 

плівкових теплицях, одним із елементів якої є мульчування ґрунту чорною 

хлорвініловою, поліетиленовою плівками та чорним папером [55, 58].  

При використанні прийому мульчування в технології вирощування 

саджанців винограду важливо визначити оптимальні схеми посадки рослин. 

Саме ці питання довгий час залишались дискусійними, але проведення 

великої кількості робіт показало, що відстань між рослинами повинна бути 7 

– 8 см, а інколи допускають і 6 см. При таких схемах розміщення на 1 га 

шкілки можна висаджувати понад 150 тис. шт. щеп [416, 417, 55, 58]. 

Ефективність прийому мульчування залежить і від правильно 

вибраного для даної мети матеріалу. Відомо, що колір плівки впливає на 

температурно-вологісний режим ґрунту і приґрунтового шару повітря, а 

також на здатність ґрунту стримувати чи стимулювати розвиток мікрофлори. 

Порівнюючи результати після застосування прозорої і чорної поліетиленової 

плівок, перевагу надають чорним. Поліетиленові плівки характеризуються 

теплоутворюючими властивостями, які пояснюються їх пігментаційним 

характером. Поглинаючи сонячне світло, поліетиленова плівка переводить 

його в тепло, яке одразу передається ґрунту та повітряному приґрунтовому 

простору. Прогрівання нижніх шарів повітря відбувається за рахунок  

віддзеркаленого  від землі тепла. Чорний поліетилен затримує це тепло. 
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Прозора поліетиленова плівка через низькі калорійні властивості вважається 

холодним матеріалом. Нераціональність застосування прозорої 

поліетиленової плівки порівняно з чорною пояснюється тим, що в весняний, 

порівняно нежаркий період часу, бур’яни ростуть досить інтенсивно, 

піднімають плівку і збивають молоді, крихкі, щойно розвинені вічка або 

листочки. Недоліки прозорої поліетиленової плівки особливо чітко виявлені в 

південних районах з високою інсоляцією, сильними вітрами і різким 

перепадом температур [3].  

Чорна поліетиленова плівка здатна не тільки  попереджувати 

випаровування вологи  з ґрунту, але і впливати на її переміщення в верхні 

горизонти, що особливо важливо в початковий період вегетації. Вона є 

ефективним засобом боротьби з бур’янами [206, 205]. 

Таким чином, із аналізу досліджуваних літературних джерел видно, що 

застосування полімерних матеріалів при вирощуванні садивного матеріалу 

винограду використовується в широких масштабах як в країнах ближнього 

так і далекого зарубіжжя. У кожній країні, регіоні ці прийоми відрізняються з 

огляду на екологічні умови, наявність необхідних матеріалів. Останнім часом 

розробляються і постачаються на реалізацію багато нових і модифікованих 

полімерних матеріалів, які необхідно вивчати і в разі відповідності 

впроваджувати в технологію виробництва щеплених саджанців винограду.  

Зберігання саджанців винограду в осінньо-зимовий період. У зимовий 

період саджанці винограду зберігають в холодному, з високою вологістю 

повітря, приміщенні: підвалі, критих траншеях, холодильних камерах. При 

зберіганні саджанців у підвальних приміщеннях їх укладають на «подушку» 

вологого піску в один або декілька рядів, і перешаровують кореневу систему 

вологим піском.  

Деякі дослідники рекомендують ще до укладання на зберігання, 

саджанці винограду готувати до садіння (вкорочувати приріст до 3 – 4 вічок, 

вкорочувати корені, бічні – видаляти, обробляти дезінфікуючими 
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препаратами) з подальшим парафінуванням. При повному парафінуванні 

(разом з кореневою системою) штабелі саджанців у сховищі вкривають 

синтетичною плівкою, при частковому парафінуванні (без парафінування 

кореневої системи) – перешаровують кореневу систему вологим піском [185]. 

У процесі зберігання потрібно постійно стежити за вологістю піску і станом 

саджанців. Сховища потрібно періодично провітрювати і не допускати появи 

цвілі на саджанцях.  

Як виняток, допускається зберігання саджанців винограду в траншеях. 

При цьому їх глибина має бути не меншою 80 – 100 см, ширина –  1,5 м. У 

траншеї вкладають пучки саджанців рядами, кожен ряд пересипають вологим 

піском. Зверху насипають шар піску так, щоб приріст був прикритий піском 

на 20 – 25 см, і присипають шаром ґрунту, роблячи валик на траншеї. Уздовж 

траншей встановлюють віддушини. 

Найбільш ефективним способом зберігання садивного матеріалу 

винограду в осінньо-зимовий період є зберігання в холодильних камерах. 

Саме таку технологію зберігання застосовують в європейських 

виноградарських країнах. У Франції підготовлені до садіння саджанці 

розміщають у поліетиленові мішки і зберігають в холодильнику при 

температурі 3 – 4
о
С, в Італії, Австрії саджанці упаковують в картонні ящики, 

які вистилають плівкою і зберігають в холодильних камерах.  

 Сьогодні в більшості розсадницьких господарств України відсутні 

сучасні холодильні камери, а існуюча технологія зберігання саджанців в піску 

дуже трудомістка, економічно витратна, пісок потрібно очищати, просіювати, 

дезінфікувати або ретельно прогрівати на сонці в літній період, в процесі 

зберігання часто зволожувати. Тому розробка нових ефективніших, 

технологічно простіших способів зберігання садивного матеріалу винограду 

в осінньо-зимовий період є надзвичайно актуальною для виноградного 

розсадництва. 
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1.2. Теоретичні основи виробництва саджанців винограду in vitro 

 

Загальні тенденції розвитку світової економіки визначають роль 

біотехнології як рушійної сили науково-технічного прогресу. В національних 

програмах провідних країн світу біотехнологія є однією з пріоритетних 

галузей, яка вирішує проблеми, пов’язані з нестачею продовольчої сировини, 

збереження біологічного різноманіття, попередження забруднення 

навколишнього середовища, діагностикою і лікуванням небезпечних 

захворювань та ін. Важливе місце  займає біотехнологія і в виноградному 

розсадництві – вона забезпечує отримання високоякісного садивного 

матеріалу винограду, який є основою довговічності і рентабельності 

багаторічних насаджень. У зв’язку з цим даному напрямку приділяється 

особлива увага. 

Одним із напрямків біотехнології є мікроклональне розмноження 

рослин, яке з середини 70-х років минулого сторіччя отримало максимальний 

розвиток. Сьогодні методи культури тканин і органів in vitro широко 

використовують в біотехнологічній науці та сільськогосподарській практиці. 

Вони створюють передумови для розробки принципово нових методів 

одержання вихідного селекційного матеріалу, для покращання генофонду 

різних сільськогосподарських культур, прискорення окремих етапів 

селекційного процесу. До мікроклонального розмноження відносять масове 

безстатеве розмноження рослин в умовах асептики, що дозволяє виключити 

появу генетично змінених форм [471, 472, 517, 227, 376, 34, 153, 156, 330, 

393, 530, 154].  

Метод мікроклонального розмноження має ряд переваг у порівнянні з 

традиційними способами вегетативного розмноження. Він дозволяє: 

- швидко розмножити цінні, перспективні форм, сорти рослин; 

- розмножити рослини, які важко розмножуються традиційними способами; 
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- використовувати тільки здоровий вихідний матеріал та виключити повторне 

ураження матеріалу на різних технологічних етапах; 

- зберігати рослинний матеріал; 

- здійснювати інтродукцію без побоювання передачі небезпечних 

карантинних хвороб, комах [485, 496, 554]. 

 Розмноження рослин in vitro базується на таких законах біології як 

тотіпотентність клітин, апікальне домінування, регенерація. Існують та 

знаходять практичне застосування декілька способів розмноження рослин in 

vitro. Вони характеризуються різним ступенем генетичної стабільності, 

коефіцієнтом розмноження, вимогами технічного забезпечення [471, 472, 

482, 543]. До них відносять:  

• отримання рослин з недиференційованих тканин без стадії утворення 

калусу; 

• отримання калусу і регенерація з нього рослин; 

• отримання калусу, перетворення його в суспензію клітин і регенерація 

рослин; 

• отримання з клітин біполярних структур, здатних утворювати зародок; 

• отримання рослин через активацію росту існуючих на експлантах бічних 

бруньок і утворення нових у процесі культивування [431, 432]. 

 Вибір способу розмноження рослин обумовлений морфогенезом, 

зокрема, виникненням і перетворенням клітин, тканин і органів. Причини 

диференціації клітин і утворення органів рослин – це два основних питання, 

вирішення яких передбачає технологія розмноження in vitro. У цьому процесі 

ключовим фактором є гормони. Основні положення апікального домінування 

відомі: ауксини, які синтезуються в апексі і примордіальних листках, 

переміщуються вниз, стимулюють утворення інгібіторів, які проникають в 

бічні бруньки і перешкоджають їх проростанню [431, 392, 33, 286]. Основна 

роль в апікальному домінуванні належить рівню ендогенних ІОК, 

цитокінінів, АБК і кальцію. Певні співвідношення цих гормонів в поживному 
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середовищі дають змогу або зняти апікальне домінування і отримати 

конгломерат бічних пагонів, або отримати з первинного експланту один пагін 

певної довжини з подальшим його поділом на одновічкові мікрочубуки. 

Дуже важливо, щоб при такому розмноженні не утворювався калус. Для 

цього необхідно ретельно підбирати поживні середовища для культивування 

рослин [398].  

 Початок досліджень з застосування методу in vitro для клонального 

розмноження винограду припадає на кінець 70-х років. Основоположні 

роботи в цьому напрямку були проведені R. Galzy [407], М. Barlass [367], М. 

Mullins [469], R. Harris [421]. В країнах СНД метод клонального 

мікророзмноження винограду почали успішно розвивати завдяки 

дослідженням Абраменко Н. М. [1], Голодриги П. Я. [53], Дорошенко Н. П. 

[68, 71, 72, 73, 76], Зленко В. А. [143, 144]. В Україні це роботи Білякової З. 

М. [181], Стицько С. А. [45, 305, 306, 4], Скороход В. О. [300, 330], Череватої 

Т. М. [339, 340, 341], Теслюк Н. І. [323], Іванової-Ханіної Л. І. [147] та ін. 

Збільшення потреб в садивному матеріалі винограду і необхідності його 

масового прискореного розмноження сприяли розробці низки методик 

розмноження винограду in vitro, яке можна здійснювати різними способами 

[70, 69, 339, 340, 323, 147, 326].  

Вибір того або іншого способу визначається метою і завданням 

досліджень. Для прискореного розмноження і одержання виробничих об'ємів 

садивного матеріалу винограду найдоцільнішим є спосіб проліферації 

пазушних бруньок пагонів винограду. Здійснення цього процесу передбачає 

проходження всіх етапів культивування in vitro [451, 449, 450, 68, 74, 323, 397, 

243, 53, 281]. Кожен з цих етапів характеризується певними особливостями, 

труднощами. Необхідність удосконалення і оптимізації умов культивування 

на кожному з них є актуальною задачею [521, 286, 399, 503, 470, 556].  

Відбір і введення ініціальних експлантів в культуру in vitro. Першим 

етапом розмноження винограду in vitro є відбір експлантів і введення їх в 
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культуру. Це найбільш затратний етап мікроклонального розмноження, 

оскільки продуктивність невисока, а затрати великі. Особливо відчутні втрати 

експлантів на першому етапі через бактеріальне та грибкове зараження. В 

якості вихідного матеріалу для культури in vitro зазвичай використовують 

пагони кущів, що культивують в польових умовах або в тепличних 

приміщеннях. Застосовують також пагони, які отримують при пророщуванні 

визрілої лози в осінньо-зимовий період. У ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» для 

цих цілей використовують молоді пагони з кущів банку клонів, які 

вирощують у тепличному комплексі. Рівень контамінації експлантів, узятих з 

банку клонів (де постійно проводять контроль фітосанітарної чистоти), 

невисокий (12,0 – 12,5 %), а регенераційна здатність експлантів знаходиться 

на рівні 70,0 – 74,0% [292].  Крім того, вихідний матеріал можна відбирати 

впродовж тривалішого періоду часу, оскільки вегетація кущів в теплиці 

починається на 3,0 – 4,0 тижні раніше і продовжується 7 – 8 місяців [339, 301, 

134, 139]. 

Для введення в культуру тканин in vitro використовують ініціальні 

експланти різного походження та розмірів. Використання ініцальних 

експлантів малих і гранично малих розмірів, зокрема, апікальних меристем, 

виправдане тільки  при оздоровленні рослин від вірусних захворювань 

методом культури in vitro в поєднанні з термотерапією [68, 281]. Для 

мікроклонального розмноження винограду використання таких ініціальних 

експлантів недоцільне, оскільки це пов'язано з низькою приживлюваністю і 

збільшенням періоду регенерації експлантів. У такому випадку для індукції 

процесів розвитку необхідно застосовувати високі концентрації фітогормонів, 

які можуть викликати генетичні зміни у сортів, клонів винограду. Більшість 

науковців вважають оптимальним і найприйнятнішим типом експлантів 

одновічкові мікрочубуки пагонів, що забезпечують активну регенерацію in 

vitro [35, 36, 221, 339, 408]. Для введення експлантів винограду в культуру 

тканин in vitro використовують апекси і мікрочубуки, відібрані з 1 по 6 вузол 
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молодих пагонів. Співробітниками ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» 

встановлено, що процеси морфогенезу активніше відбувалися в апексів і 

мікрочубуків 3-го і 4-го вузлів. Період проліферації в них був на 1,5 – 2,5 

доби  коротшим, ніж у експлантів 2-го і 5-го вузлів та на 2,5 – 3,8 доби – ніж у 

мікрочубуків 6-го вузла, а ризогенез починався раніше на 5 діб. Найнижчий 

показник  приживлюваності виявлено в   мікрочубуків 5 – 6-го  вузлів – 55,3 – 

60,0%,  а у експлантів 1 – 2–го вузлів він був на рівні 75,1 – 75,6%. Істотно 

вищою, у порівнянні з іншими варіантами, була приживлюваність 

мікрочубуків 3 – 4-го вузлів – 86,4 – 89,2%. У подальшому рослини, які 

регенерували з експлантів, відібраних на рівні 3 – 4-го вузлів вихідного 

пагону, розвивалися інтенсивніше – період формування мікроклонів  був 

коротшим на 4,5 – 5,0 діб, у порівнянні з іншими варіантами. Оптимальні 

розміри ініціальних експлантів дорівнюють 0,8 – 1,0 см [339]. 

На першому етапі мікроклонального розмноження винограду значну 

увагу приділяють стерилізації ініціальних експлантів, оскільки поживні 

середовища є прекрасною основою для розвитку бактеріальної та грибкової 

інфекції. Тому стерилізація тканин необхідна для видалення мікроорганізмів, 

які знаходяться на поверхні рослин [73, 12, 68]. Сьогодні рекомендують 

великий набір стерилізуючих речовин, які застосовують для отримання 

асептичних культур: гіпохлорид кальцію і натрію, перекис водню, бромну 

воду, нітрат срібла, сулему, діацид, етиловий спирт [452, 63, 519, 518, 527]. 

Способи стерилізації різняться за типом стерилізуючих агентів, їх 

концентрацією і тривалістю експозиції [514, 539]. Дуже часто від невдало 

обраного способу стерилізації, типу стерілізуючого агенту, способу аплікації 

та експозиції тканини ініціальних експлантів ушкоджуються і в подальшому 

відмирають [11, 408, 519]. Для стерилізації ініціальних експлантів винограду 

найчастіше застосовували 0,1% хлорид ртуті, діацид разом із 0,01% розчином 

Twеen, після чого ініціальні експланти необхідно було дуже ретельно 

промивати в дистильованій автоклавованій воді (не менше 7 разів). Крім того 
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ртуть та її похідні, хоч і мають цінні властивості дезінфектанта, відносяться 

до першої категорії особливо токсичних речовин, які діють як сильна 

ферментна отрута навіть у невеликих концентраціях. Особливо небезпечні 

пари ртуті та її сполуки, які швидко насичують закриті приміщення та 

створюють небезпеку для персоналу [216]. Пізніше почали використовувати і 

застосовують до сьогодні гіпохлорид натрію різних концентрацій з різною 

часовою експозицією (наприклад, 0,52%, 0,78% протягом 15 – 20 хв.) та 

попередньою обробкою в 70% етиловому спирті [514, 520, 359, 358]. Такий 

режим стерилізації дозволяв отримувати до 86,0% стерильних експлантів та 

рівень їх приживлюваності до 86,0 – 89,0%. Але при використанні такого 

стерилізуючого агенту необхідно ретельно дотримуватися часової експозиції 

впливу (7 хв.). У протилежному випадку (експозиція 9 хв. чи менше 7 хв.) 

відбраковується до 35,0 – 40,0% експлантів із некротизованими тканинами 

або навпаки контамінованими сапрофітами [468, 442]. При введенні в 

культуру in vitro різних експлантів винограду встановлено позитивний ефект 

від застосування в якості дезінфектанта 10% гіпохлориту кальцію при 

експозиції 30 хв. Але слід пам’ятати, що при неправильно підібраному 

режимі стерилізації з використанням хлорвмісних речовин, включаючи і 

побутові відбілювачі, вони можуть отруювати та окислювати рослинні 

тканини і є небезпечними для здоров’я людини. Зменшити гальмування 

ростових процесів і інфікування можна також шляхом додавання до 

поживного середовища антибіотиків. Однак тип, концентрація антибіотика, 

тривалість обробки може варіювати для різних культур. Часто одного 

препарату недостатньо, а сумісне застосування декількох таких речовин 

призводить до погіршення розвитку експлантів, слабкого розвитку листків та 

інших змін [156, 494, 532, 14, 408]. Для винограду позитивні результати було 

отримано після внесення до поживного середовища Біциліну 0,1 мг/л, 0,1 – 

0,2 мг/л, Клафорану, 1 мг/л Карбоніциліну [53, 68]. У деяких випадках 

використовують фунгіцидні препарати наприклад 1% розчин Беномілу та 
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0,3% розчин поверхнево-активних речовин – Tween або Teepol [461]. 

Застосування поступової стерилізації з використанням 70 % етанолу (35 – 

40 секунд) і 50 % Брадофену (10 – 12 хвилин) забезпечувало вихід 

стерильних меристем на рівні 86,7 – 93,3%, їх приживлюваність – 86,7 – 

100 %, при цьому оптимальна експозиція варіювала залежно від сорту [147]. 

Згідно аналізу літературних джерел, Брадофен є досить дієвим 

дезінфектантом (про це свідчать результати наукових досліджень, проведених 

на інших культурах, але він не завжди є у вільному доступі на ринку, оскільки 

виробляється в Угорщині). А препарат Беноміл (Фундазол) так само як і 

препарат Хінозол є токсичним, в першу чергу, для працівників лабораторій і 

сьогодні не рекомендований для застосування.  

Цікавими є останні сучасні наукові розробки по стерилізації 

ініціальних експлантів винограду. Зокрема, застосування наночастинок 

срібла в культурі тканин in vitro з метою знешкодження зовнішньої та 

внутрішньої бактеріальної і грибкової інфекцій. Таку роботу проводили з 

сортами  Vitis Vinifera L. –  "Rashe", "Khoshnave" і "Farkhi". Ініціальними 

експлантами були листки. Наночастинки срібла проявляли високий рівень 

впливу на внутрішню бактеріальну інфекцію та помірний – на зовнішню 

грибкову. Найкращий результат було отримано при збільшенні концентрації 

наночастинок та часу стерилізації [415].  

Узагальнюючи вищенаведений аналіз літератури, необхідно відмітити, 

що пошук більш дієвих, доступних, простих у застосуванні, екологічно 

безпечних дезінфектантів, які можна використовувати для стерилізації 

ініціальних експлантів винограду в культурі тканин і органів in vitro, є 

актуальним і важливим. Крім того, сьогодні є низка нових вітчизняних 

високоефективних препаратів медичного призначення, які характеризуються 

високою антибактеріальною та фунгіцидною дією, використання та вивчення 

яких для стерилізації в культурі тканин in vitro не проводили. З урахуванням 

цього на даному етапі технології дуже важливо провести пошук, вивчити та 
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апробувати нові стерилізуючі препарати та на їх основі розробити 

високоефективну схему стерилізації ініціальних експлантів винограду. 

Проліферація бруньок та власне мікророзмноження. Мікроклональне 

розмноження рослин проводять на поживних середовищах різної 

консистенції – рідких, напіврідких, твердих. Два останні отримують завдяки 

застосуванню агару або його замінників. У складі поживних середовищ 

можна виділити неорганічну, органічну і природну складову. До неорганічної 

складової відносять макро - і мікроелементи, до органічної – вітаміни, 

амінокислоти, регулятори росту, фенольні сполуки, цукри, природна складова 

представлена агаром. Фізичний та хімічний склад середовища повинні 

забезпечувати надходження води та іонів до експлантів, оскільки вони 

замінюють останнім стебло, листки і корені. Для успішного 

мікроклонального розмноження вміст макро - і мікроелементів у середовищі 

має визначатися з урахуванням культури рослини, виду, сорту, форми [29, 

156, 33, 532, 298, 356, 332, 263, 377, 17]. Для винограду рекомендують 

використовувати поживні середовища на основі прописів чи модифіковані 

Мурасіге і Скуга (МС), Уайта, Кемпбелла і Дурзана, Ніча і Ніч, Лі де 

Фоссарда, Хеллера [12, 339]. Але на основі досліджень багатьох вітчизняних 

і зарубіжних науковців встановлено переваги поживного середовища 

Мурасіге і Скуга (МС) [12, 72, 323]. При цьому багато авторів звертають 

увагу на сортову специфічність реакції мікроклонів винограду різних сортів і 

форм на склад поживних середовищ, що зумовлює необхідність їх 

оптимізації [143, 144, 145, 75, 72, 339]. Останні проводять шляхом зміни 

концентрацій, співвідношення мінеральних солей, вітамінів, біологічно 

активних речовин на різних етапах регенерації і мікроклонального 

розмноження [526, 12, 72, 339, 409, 408]. 

Більшість процесів росту і розвитку як цілих рослин, так і окремих 

органів in vitro можуть відбуватися тільки за участю фізіологічно активних 

речовин (регулятори росту рослин) [481, 271, 158, 296, 33, 298, 356, 263]. Без 
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них неможливо отримати високий коефіцієнт розмноження та забезпечити 

проходження окремих етапів морфогенезу. У поживних середовищах 

використовують окремо або у поєднанні такі синтетичні фізіологічно активні 

речовини: ауксини (індолілоцтову, індолілмасляну, нафтілоцтову, індоліл-3- 

пропіонову кислоти), цитокініни (кінетин, 6-бензіламінопурин, зеатин, 2-

ізопентіл, тідіазурон, 3-амінопіридин), гібереліни (гіберелову кислоту). Рідше 

застосовують ретарданти, інгібітори, антагоністи гормонів рослин. Після 

того, як регулятори росту надходять до експлантів, вони рухаються по 

флоемі або ксилемі, проникають у клітини і впливають на різні фізіологічні 

процеси, в тому числі і небажані. Вміння правильно застосовувати 

регулятори росту як складові поживних середовищ при розмноженні рослин  

in vitro полягає в тому, щоб звести до мінімуму небажані ефекти [29, 156, 

166, 263, 555]. Цього можна досягнути, застосовуючи певні їх 

співвідношення, концентрації та час застосування у поєднанні з оптимальним 

сольовим складом основного  середовища [400, 371, 63, 408].  

Науковці, які першочерговим завданням при мікроклональному 

розмноженні винограду ставлять оздоровлення матеріалу, вважають, що на 

першому етапі при введенні матеріалу в культуру in vitro необхідно 

використовувати апікальні меристеми [145]. Зменшення вмісту азоту та 

збільшення вмісту вітамінів сприяло кращій  приживлюваності й розвитку 

експлантів і практично виключало явище вітрифікації [210]. Для 

культивування апікальних меристем сортів Молдова, Сурученський білий, 

Фрумоаса Албе, Шевченківський показана доцільність застосування 

поживного середовища МС із вмістом 6-БАП і кінетину в кількості 1,0 мг/л. 

[25]. Подібні результати були отримані після культивування апікальних 

меристем на поживному середовищі зі зменшеним вмістом азотних речовин, 

але з повним набором вітамінів. Доведено, що на стандартному та 

модифікованому МС апікальні меристеми розвивались по різному, ріст 

тканин на модифікованому середовищі був набагато інтенсивнішим і складав 
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для сортів Рислінг 4-9-2 – 22 мм, Каберне Совіньон – 21 мм, Ркацителі – 22 

мм, при показниках на стандартному середовищі 20 мм [211].  

Результативно відбувалась регенерація пагонів із ізольованих апексів  

сортів винограду Восторг, Агат донський, Ркацителі, Лакхеді мезеш при 

використанні поживного середовища МС із вмістом фітогормону 6-БАП у 

кількості 1,0 – 2,0 мг/л. Було показано, що найбільша приживлюваність 

апікальних меристем на ньому дорівнювала 55,0 – 77,0 (в залежності від 

сорту). Застосування у складі поживного середовища тідіазурона (ДРОП) 

виявилось менш ефективним, ніж ауксинів, за біометричними показниками 

розвитку мікроклонів оптимальною була кількість гормону 0,5 мг/л.  

Застосування ГК в кількості 1 мг/л в поєднанні з 6-БАП (0,5 мг/л) сприяло 

прискоренню збільшення висоти пагонів [12, 11].  

Зарубіжні автори вказують на необхідність культивування апікальних 

меристем на поживних середовищах МС, збагачених KNO3, ГК, БАП та α-

НОК. Сорти винограду Сапераві та Рислінг успішно культивували і 

отримували проліферацію бічних бруньок з подальшим розвитком пагонів на 

середовищі МС із вмістом 4,4 мМ БАП та 0,05 мМ α-НОК [461, 536, 479]. 

Основне завдання другого етапу розмноження  – отримання необхідної 

кількості мікроклонів винограду, що досягається за рахунок стимуляції 

проліферації бічної бруньки та розвитку одного або агрегату пагонів.  Для 

цього отримані регенеранти висаджують на середовище для розмноження, 

склад останнього змінюється в залежності від типу експланта. Наприклад, 

для культури множинних пагонів концентрацію цитокінінів збільшують у 2 

рази [210, 528, 436]. Для культивування окремих мікропагонів винограду 

рекомендовано оптимальне поживне середовище, яке містить БАП 0,5 мг/л і 

1,0 мг/л ГК [462]. Для індукції росту додаткових пагонів і збільшення їх 

висоти мікроклональні рослини рекомендується пересаджувати на поживне 

середовище МС з підвищеною концентрацією ГК, що сприяло отриманню 

добре розвинених пагонів винограду таких досліджуваних сортів як Молдова, 
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Сурученський білий, Фрумоаса Албе, Шевченківський [25]. 

За оптимальними концентраціями ауксинів, зокрема, 6-БАП у складі 

поживних середовищ були встановлені відмінності генотипів винограду як 

філогенетично віддалених євроазійських сортів, так і сіянців від схрещування 

Мадлен Анжевін х СВ 12 – 397. Це свідчить про те, що концентрації 

фітогормонів у складі поживних середовищ необхідно підбирати дослідним 

шляхом. Для максимального розмноження пагонів  бажано чергувати поживні 

середовища, у яких кількість 6-БАП буде дорівнювати спочатку 0,5 мг/л, при 

повторних пересаджуваннях великих агрегатів пагонів для подальшого 

розвитку акселярних бруньок – 1,5 мг/л [143, 144]. 

У поживних середовищах, які містять 6-БАП, великого значення 

набуває підвищений вміст вітамінів [143, 144]. Так, для поживних середовищ, 

які передбачають розвиток пагонів із апікальних меристем, рекомендують 

використовувати 10 мг/л тіаміну і 5,0 мг/л нікотинової кислоти; в поживних 

середовищах для проліферації акселярних бруньок – 5,5 мг/л піридоксину  та 

5,0 мг/л нікотинової кислоти; в поживних середовищах для розвитку пагонів 

перед висаджуванням їх на середовище для укорінення – 5,0 мг/л тіаміну і 5,0 

мг/л піридоксину. В процесі оптимізації складу поживного середовища  

встановлено вплив на  проліферацію акселярних бруньок СаСl2 і MgSO4 та 

зменшений у два рази вміст макроелементів . Показано, що для максимальної 

проліферації акселярних бруньок  і пагонів необхідно  збільшувати вміст 

вітамінів до 650 мг/л, а вміст, наприклад, KNO3, KH2PO4 зменшувати до 922 і 

163 мг/л. Поряд з цим наводяться і протилежні дані щодо вмісту 

мікроелементів у поживному середовищі МС. Експланти сортозразків 

винограду пересаджували на стандартне МС і МС із зменшеною кількістю 

мікроелементів і повне середовище МС, яке в своєму складі містило  аденін у 

кількості 80 мг/л. Після 15 діб культивування відзначали інтенсивну 

проліферацію бруньок, а в кінці пасажу утворювались конгломерати, але 

пагони характеризувались високою вітрифікацією, а інколи і побурінням. З 
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огляду на це такі середовища використовувати не рекомендується [211]. 

У літературі зустрічаються окремі дані стосовно додавання до 

поживних середовищ комплексних регуляторів росту рослин. Одним із таких 

препаратів є Емістим [77].  

Укорінення мікрочубуків та мікроклонів винограду. Особливе 

технологічне значення для одержання адаптованих або стандартних рослин in 

vitro має етап укорінення [408, 420]. Коренеутворення – це сукупність 

біохімічних, фізіологічних і гістологічних процесів. Адвентивні корені 

мікрочубуків утворюються в різних тканинах. Місце формування коренів 

залежить від віку пагона, часу нарізування чубуків [401, 430, 387]. У молодих 

чубуків адвентивні корені виникають ендогенно з паренхіми, у 

напівздерев’янілих – в флоемній паренхімі, у здерев’янілих – у зоні камбію 

[328, 160, 65]. Інколи вони можуть закладатися і в епідермісі та калусі, 

оскільки близькість до судинних тканин сприяє закладанню кореневих 

примордіїв. Кореневі меристеми у чубуків найчастіше формуються в місцях 

перетину камбію і флоеми серцевинними променями [324, 244, 434, 372]. 

Місце закладання коренів впливає на життєздатність укорінених рослин, 

особливо отриманих in vitro [426, 492], тому що можна отримати 100% 

вкорінення in vitro і 100% відмирання рослин в нестерильних умовах через 

нефункціональну кореневу систему.  

Основними факторами, які впливають на ризогенез рослин у культурі 

тканин, зокрема і винограду, є ювенілізація тканин, етіоляція мікрочубуків 

або їх базальних частин, фізичні та технологічні параметри їх культивування, 

гормональний та сольовий склад поживних середовищ [12, 63, 64]. 

Позитивний вплив на укорінення мікрочубуків винограду ювенілізації 

тканин, їх етіоляції, більшості фізичних і технологічних факторів уже 

встановлені [12, 411, 429, 68, 339, 63, 281, 147, 64, 408, 493, 473, 504], а 

відносно застосування фітогормонів, регуляторів росту рослин, складу 

поживного середовища літературні дані дуже часто протилежні, дискусійні і 
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потребують подальшого дослідження та обговорення [369, 418, 419, 410, 63, 

64, 465, 458, 492].  

Як правило, для вкорінення чубуків in vitro використовують ІОК  та її 

аналоги, вона є пусковим механізмом ризогенезу. Основним місцем синтезу 

ІОК є листки і бруньки. Питання застосування екзогенного ауксину (особливо 

in vitro), часу і способу його застосування ще й до сьогодні залишаються 

дискусійними, оскільки більшість вчених вважають, що тривалий вплив 

ауксинів гальмує розтягнення клітин. Закладання коренів краще відбувається 

при нетривалій (до 7 днів) експозиції, у подальшому починає утворюватися 

калус. Слід зазначити, що коренеутворення залежить від співвідношення 

вільної і зв’язаної ІОК. Як правило, у легковкорінюваних видів кількість 

вільної ІОК більша в основі чубуків до етапу індукції [361, 444, 492]. 

 Вплив  ауксину на ризогенез чубуків слід розглядати у взаємодії з 

іншими гормонами. Роль гібереліну в індукції коренеутворення остаточно не 

встановлена. Вважають, що він не є вирішальним фактором укорінення. 

Навпаки багато авторів відзначають його гальмуючий ефект. Згідно спільного 

застосування гібереліну та ауксину, думки науковців протилежно різняться 

[444, 478, 505, 464, 507].  

Формування коренів визначається і співвідношенням ауксинів і 

цитокінінів. Їх вміст у зоні утворення коренів змінюється. У перші 24 години 

вміст цитокінінів різко зменшується і зберігається на низькому рівні (3 – 4 

дні). У момент розтягування кореневих зачатків рівень цитокінінів 

підвищується. Очевидно, вплив цитокінінів залежить від концентрації і 

співвідношення з ауксинами. Якщо співвідношення не є оптимальним, то 

цитокініни проявляють гальмуючу дію на ризогенез (затримуючи 

перетворення ІОК в ацетіласпартат). Разом з тим, деякі автори вважають,  що 

середовища для проліферації пагонів, багаті цитокініном, сприяють кращому 

укоріненню чубуків на середовищах для укорінення, а деякі навпаки 

стверджують, що додавання до поживного середовища 6-БАП зменшувало 



75 

 

кількість рослин з некрозом верхівок пагонів, але значно зменшувало їх 

укорінення [412, 533, 365, 492, 388, 503]. Важливу роль відводять і 

мікроелементам, особливо цинку і бору. Перший впливає на збереження ІОК, 

а другий бере участь у перетворенні триптофану в ІОК, а не в білок [312]. 

Аналізуючи результати наукових досліджень стосовно впливу ауксинів 

на ризогенез мікрочубуків винограду, приходимо до висновку, що дуже часто 

вони не однозначні. Так, використовуючи на практиці поживне середовище 

МС із половинною кількістю макро- і мікроелементів, 10 г/л сахарози, 

повним набором вітамінів та 0,2 мг/л β-ІМК або α-НОК, отримували 

укорінення мікрочубуків висотою 2,5 – 3,0 см з двома-трьома добре 

розвиненими листочками на 75%. [211]. Згідно з іншими даними, для 

укорінення пагонів винограду in vitro необхідно застосовувати вищу 

концентрацію β-ІМК, а ніж 0,2 мг/л. Дослідження проведені на винограді 

сорту Подарунок Магарача, у яких застосовували  β-ІМК в кількості 0,5, 1,0, 

2,0, 5,0, 10,0 мг/л, найбільш оптимальною була кількість 2,0 мг/л. Саме за 

такого вмісту фітогормону в поживному середовищі МС отримували 

мікроклони з найбільшою кількістю коренів (2,8 шт.) та їх довжиною (18,4 

см) [12]. Такої точки зору дотримуються й інші дослідники, які вважають 

доцільним застосування досить високих концентрацій ауксинів для 

укорінення мікрочубуків винограду [427, 428, 390, 433, 448]. 

Укорінення рослин in vitro значною мірою залежить від осмотичного 

потенціалу середовища, який створюється концентрацією сахарози, сольовим 

складом, особливо азотом і калієм. Тому мінеральний склад поживних 

середовищ окремі автори рекомендують зменшувати в декілька разів. Але 

слід зазначити, що ступінь впливу зменшення концентрації солей у 

поживному середовищі залежить від вмісту сахарози і ауксинів. У літературі 

представлені дані наукових досліджень, згідно з якими укорінення пагонів на 

розведеному поживному середовищі одних рослин проходило навіть при 

відсутності ауксинів і зменшеною концентрацією сахарози, а в інших не 
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відбувалося навіть за наявності всіх оптимальних для цього процесу 

факторів. Таким чином, для кожної культури окремо необхідно розробляти 

оптимальні поживні середовища [380, 63, 64, 332, 302, 19].  

Позитивні результати по укоріненню мікрочубуків винограду отримали 

і після їх висаджування на поживне середовище МС, що містило половиний 

набір макро- і мікросолей, повний набір вітамінів і ауксин ІОК 0,5 – 1,0 мг/л. 

На такому поживному середовищі частота ризогенезу була високою і 

варіювала залежно від генотипу від 80 до 95%, на 15 день культивування 

формувалося по від 1 до 3 коренів довжиною 3,8 – 6,8 мм [25]. 

Для укорінення пагонів і одновічкових чубуків з листками, які 

культивували на поживних середовищах із цитокініном, також рекомендують 

використовувати поживне середовище МС з меншою кількістю мінеральних 

елементів і вмістом ІОК 0,2 – 0,3 мг/л. Після наступного живцювання чубуки 

висаджували на поживне середовище з вмістом ІОК 0,1 мг/л. Така схема 

забезпечувала утворення коренів, в залежності від сорту, від 1,5 до 4,1 шт. 

[144, 522, 523]. Культивування на поживному середовищі з половинним 

вмістом мінеральних солей та ІОК і α-НОК в кількості 0,2 мг/мл мікрочубуків 

винограду сортів Ркацителі Магарача, Шардоне, Рислінг, Каберне Совіньон 

показало, що суттєвих відмінностей у процесі ризогенезу не було і обидва 

ауксини можна використовувати для стимулювання процесу ризогенезу [221, 

63, 211, 64, 355, 286, 445, 313, 557].  

Зустрічаються в літературі окремі, небагаточисельні дані, які свідчать 

що на процес ризогенезу впливають не тільки добре відомі фітогормони, але 

й екзогенні регулятори росту рослин пролонгованої дії і різного напрямку 

спрямування. Так, відомо, що додавання до рідкого поживного середовища 

МС із зменшеною кількістю всіх складових препарату Емістим в діапазоні 

концентрацій від 10
-6 

до 10
-10

% сприяло індукції ризогенезу та впливало на 

конус наростання бруньок вічка, впливаючи на поділ клітин і їх розтягування 

у довжину. В одновічкових експлантів всіх сортів винограду, які культивували 
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на такому поживному середовищі – Дружба, Каберне северний, Цвіточний, Б 

х Р Кобер 5 ББ – відмічали  покращення розвитку коренів (збільшувалась їх 

кількість та довжина)  і пагонів, але концентрації, які забезпечували 

стимулюючий ефект, були різними для кожного сорту [71, 77].  

Враховуючи той факт, що укорінення мікрочубуків винограду залежить 

від наявності в поживному середовищі кисню, багато досліджень проводили 

на рідких поживних середовищах і отримували позитивні результати. 

Укорінення чубуків винограду (6,5 – 8,0 мм) сортів «Thompson seedless», 

«Sonaka», «Tas-e-Ganesh» (Індія)  на рідкому поживному середовищі з 

вмістом ´ основних солей, 1,0 мг/л ІОК призводило до укорінення чубуків на 

85,0%. Додавання до поживного середовища α-НОК не сприяло укоріненню 

більшої кількості чубуків, а призводило до появи калусної тканини на 

базальних кінцях чубуків [68, 67, 281, 298, 463, 515, 488]. На позитивний 

вплив рідких поживних середовищ укорінення мікрочубуків винограду 

вказують і багато інших досліджень [541, 501, 448, 360], але такий процес 

укорінення можна успішно проводити тільки за наявності спеціальних 

апаратів ройлерного типу, які здійснюють постійне перемішування поживних 

середовищ у культуральних ємностях. Слід зазначити, що таке устаткування 

має високу вартість і технологія розмноження винограду in vitro, за його 

використання, не буде мати бажаного економічного ефекту. 

 Для ефективного укорінення рослин in vitro важливе значення має не 

тільки тип стимулятора, але і спосіб його аплікації. Більшість авторів 

відзначають гальмування  розвитку коренів і надземної частини рослин при 

тривалому впливі регуляторів росту. І, навпаки, короткочасний вплив 

ауксинів (від 2 до 10 днів) з подальшим вирощуванням рослин на 

безгормональному поживному середовищі збільшувало кількість укорінених 

рослин багатьох культур [299, 475]. З огляду на це великої актуальності 

набуває питання аплікації фітогормонів при розмноженні рослин у культурі in 

vitro [35, 221, 166, 355, 299, 409, 313]. В. Г. Трушечкін, В. А. Висоцький 
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застосовували обробку базальних кінців чубуків плодових розчинами β-ІМК 

в кількості 50 мг/л протягом 18 годин з подальшим пересаджуванням їх на 

безгормональне поживне середовище і отримали 70% укорінених рослин 

[325]. Такого способу обробки мікрочубуків кісточкових для інтенсивного 

коренеутворення дотримувалися і інші автори, пропонуючи використовувати 

розчин β-ІМК концентрації 25 – 30 мг/л. Використання такого варіанту дало 

змогу отримати рослини із розгалудженою кореневою системою і хороший 

подальший розвиток рослин [63].  

 З вищенаведеного аналізу зрозуміло, що переважна більшість робіт 

стосовно технології розмноження винограду в культурі тканин і органів in 

vitro ґрунтується на культурі апікальних меристем, яка супроводжується 

зняттям апікального домінування та отримання конгломератів пагонів, за 

рахунок чого збільшується коефіцієнт розмноження. Але зняття апікального 

домінування можливе тільки після внесення у поживне середовище великих 

концентрацій фітогормонів, особливо ауксинів. Останні можуть викликати 

різного роду генетичні зміни, які не характерні для материнських організмів. 

Дослідних робіт, у яких висвітлюється питання складу поживного 

середовища на етапі власне мікророзмноження шляхом стимулювання 

розвитку єдиного пагону з подальшим його живцюванням дуже мало і часто 

вони протилежного змісту [339, 366, 323]. Наукових праць, у яких 

висвітлювалися питання стосовно способів аплікації і короткочасного впливу 

препаратів ауксинової групи з подальшим використанням безгормональних 

поживних середовищ немає, тому  актуальність таких досліджень є 

беззаперечною. 

Адаптація рослин in vitro до умов in vivo. Акліматизація є фінальним і 

необхідним кроком у цілісній схемі мікроклонального розмноження, яка 

включає введення експлантів у культуру in vitro, активну проліферацію 

бруньок, укорінення експлантів і перенесення  рослин-регенерантів в умови 

ех vitro. Ця технологія широко використовується для розмноження багатьох 
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рослин. Однак її застосування  часто обмежується високим відсотком рослин, 

які гинуть чи ушкоджуються  при перенесенні в умови теплиці або поля (ех 

vitro) [68, 67, 281, 298]. Для того, щоб рослини прижилися в нестерильних 

умовах, вони повинні бути готові подолати стрес, якому піддаються в процесі 

адаптації. У першу чергу, в момент пересадки рослини підлягають впливу 

водного стресу, який затримує ріст або викликає загибель рослин і є 

основною причиною низької приживлюваності рослин ех vitro. За деякими 

оцінкам, лише 25% регенерованих in vitro мікропагонів можна успішно 

пересадити в тепличні, і ще менше – в польові умови. Для цього є низка 

причин, що пов’язані з недосконалими анатомічними і фізіологічними  

характеристиками мікропагонів: недорозвинена воскова кутикула листка, 

пошкоджений продиховий апарат, слабка фотосинтетична активність, 

вітрифікація мікропагонів, слабкий судинний зв'язок між коренем і пагоном, 

недорозвинені або відсутні кореневі волоски, зневоднення і вплив патогенної 

інфекції. Усі ці чинники спричиняють великі втрати протягом акліматизації 

[381, 486, 487, 212].  

Для акліматизації розмножених у культурі in vitro мікропагонів  

застосовують дві основні стратегії, що ґрунтуються на зменшенні водного 

стресу при зміні умов культивування  та стимулюванні  фотоавтотрофного 

росту культури in vitro [212, 497]. Щоб запобігти водному стресу, проводять 

загартування мікропагонів протягом культивування in vitro, для чого 

використовують різні прийоми, що забезпечують зниження відносної 

вологості всередині культиваційних ємностей, підвищення інтенсивності 

освітлення, збільшення концентрації СО2 примусовою вентиляцією [405, 537, 

474, 486, 487, 212]. Доведено, що вже після 40 хвилин перебування 

мікроклонів при відносній вологості повітря 40% втрачається більше 45% 

води листками, а клітини ушкоджуються протягом 15 – 30 хв. [63]. У багатьох 

випадках зниженням рівня відносної вологості в судинах для культивування 

рослин in vitro можна запобігти змінам анатомічних характеристик 
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культивованих мікропагонів, які ускладнюють акліматизацію [438, 439, 440, 

375, 484, 542, 512, 467, 498]. При цьому поліпшується внутрішня структура 

мікропагонів, розвиваються продихи для контролю втрат води, успішніше 

відбувається акліматизація [453, 379, 374, 363, 414, 441, 449, 450]. Листки 

мікропагонів деяких культур, які розвивалися і росли за відносної вологості 

повітря нижчої за 100%, мали підвищений вміст епікутикулярного воску, 

поліпшену функцію продихів, краще обводнення [405, 423, 424, 425, 447]. 

Крім того, зниження рівня відносної вологості повітря зумовлює збільшення 

поглинання мікропагонами елементів живлення [210, 212, 502].  

Основна втрата води відбувається через не функціональні продихи, 

закриття останніх та відповідно і регуляція водообміну можливе при 

відносній вологості повітря 65%. Однак при такій вологості відбувається 

швидка загибель рослин. Тому більшість авторів рекомендують певний час 

підтримувати вологість повітря в межах 95 – 99%, поступово протягом 10 – 

14 днів знижувати її до 50 – 60% [364, 373, 394, 511, 435, 486, 487, 403]. 

Висока вологість повітря може бути створена за допомогою штучного туману, 

вологого тенту, індивідуального пластикового покриття, системи «фог». При 

невеликих об’ємах вологий тент збільшує приживлюваність і силу росту 

порівняно з туманом. Штучний туман дозволяє контролювати і підтримувати 

вологість повітря, але він здатний вимивати поживні речовини з рослин, 

перезволожити субстрат, що призводить до грибкових захворювань. Вологий 

тент створює високу вологість, але після його застосування важко 

здійснювати контроль за температурою і необхідною вологістю на 

конкретному етапі. Застосування пластикового покриття для кожної рослин 

вимагає значних затрат ручної праці. Система «фог» – ідеальна для адаптації 

мікроклональних рослин, але вона дуже дорога, вартість таких камер іноді 

перевищує вартість лабораторії [489, 516, 382, 506, 404, 486, 487, 63, 210, 212, 

299].  
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Адаптацію мікроклонів винограду можна проводити в умовах in vitro і 

in vivo. В першому випадку мікроклони винограду  можуть проходити 

адаптацію до умов in vivo в культуральних ємностях, в яких проводили їх 

укорінення. Для цього через 35 – 40 діб культивування, коли у рослин 

утворювалось по 4 – 5 листочків, кришечки ємностей відкривали на 30%. 

При цьому газообмін рослин in vitro змінювався поступово, а вихід 

адаптованих рослин винограду становив 85 – 90%. Для попередження 

ураження поверхні середовища грибковою інфекцією необхідно зволожувати 

його дистильованою водою. Через 10 – 14 днів від моменту відкривання 

кришечок культуральних ємностей рослини готові до пересаджування в 

ґрунт [10, 11, 12]. Але незважаючи на це, рослини все ж таки проявляють 

ознаки в'янення вже через дві години після зняття покриття. На поверхні 

поживного середовища через 7 – 8 днів розвивається грибкова інфекція, яка 

призводить до загибелі рослин [544, 422, 394, 466, 379, 380, 460]. 

Вологість повітря в культуральних ємностях можна знизити до 75% 

якщо зменшити температуру нижньої частини ємностей. Збільшення 

інтенсивності світла і скорочення вологості в культуральних ємностях на 

етапі вкорінення дає можливість змінити форму продихів і їх розташування 

на листкових пластинках, що сприяє збільшенню приживлюваності в 

нестерильних умовах in vivo [402, 525, 379, 444, 544, 422, 394, 456, 466].  

На етапі розвитку рослин в умовах in vitro рекомендується також 

замінювати покриття культуральних ємностей із фольги на целофанову 

плівку. Остання забезпечує оптимальний газообмін. Слід також додати, що 

адаптаційні властивості рослин, які культивували у ємностях закритих 

ватними пробками були вищими, ніж у рослин, які культивували у ємностях 

закритих фольгою або парафільмом [144, 497]. Щоб зменшити вологість 

повітря в пробірках, на поживне середовище для укорінення наносять тонкий 

шар стерильної ланолінової пасти, олії, парафіну. Ця методика дозволяє 

знизити вологість повітря до 70%. Втрата води листками рослин, вирощених 
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в таких умовах, дорівнювала втратам води рослин, що прижилися в 

нестерильних умовах, але дослідні рослини відрізнялися слабким розвитком  

[544, 422, 394, 466]. 

Зменшити втрати води при пересаджуванні рослин в умови in vivo 

можна, завдяки застосуванню антитранспірантів. Розрізняють декілька типів 

антитранспірантів: які створюють плівку на поверхні листків, закривають 

продихи, збільшують віддзеркалення світла. Проте, всі вони зменшують 

фотосинтез рослин, який у мікроклональних рослин слабо виражений [63, 33, 

212]. Дані щодо їх застосування часто неоднозначні, дискусійні, а для 

винограду взагалі відсутні [424, 212]. Найбільш поширеним 

антитранспірантом, який застосовували в культурі in vitro, є абсцизова 

кислота. Як антитранспірант, вона індукувала значне зниження рівня 

транспірації продихами культивованих рослин, її додавання до субстрату 

після пересаджування сприяло ослабленню «трансплантаційного шоку» 

рослин внаслідок значного зменшення випаровування води через продихи 

листків. На параметри фотосинтезу і ріст рослин обробка абсцизовою 

кислотою впливала не суттєво [362, 513, 423, 384, 476, 211, 212].  

Більшість комерційних лабораторій не вкорінюють мікропагони in vitro, 

оскільки цей процес трудомісткий і потребує додаткових коштів, що 

становлять близько 35 – 75% загальної вартості мікроклонального 

розмноження [443, 212]. Такі витрати можна значно скоротити, якщо процес 

укорінення сумістити з процесом акліматизації. Укорінення ех vitro можливе 

на субстраті, зволожуваному розчином ауксину протягом індукційної фази. 

Загалом укорінення іn vitro економічно вигідне, коли вдається підтримувати 

градієнт температури між верхівковою і базальною частинами пагона. Коли 

ж цього добитися неможливо, стадію укорінення доцільніше суміщати зі 

стадією акліматизації [405, 395, 396, 212, 447].  

У ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» процес переведення рослин в умови in 

vivo проводили шляхом поєднання мікрочубукування, вирощування і 
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адаптації мікроклонів на суміші іонітних субстратів (Біона і цеоліт) у різних 

співвідношеннях. При культивуванні мікрочубуків на суміші субстратів у 

співвідношенні 1:1 процес ризогенезу відбувався повільно, загальна довжина 

коренів не перевищувала 2,0 см, висота рослин у середньому досягала 3,8 см 

за 30 діб. Збільшення частки Біони в суміші (3 : 1) позитивно впливало на 

розвиток рослин – корені формувалися активніше, їх довжина перевищувала 

контроль на 2,3 см, приріст пагону був більшим на 1,6 см, а приживлюваність 

експлантів була вище на 48,6 – 57,2%. Поступове (на протязі 8 – 10 діб) 

розкриття кришечок культиваційних ємностей сприяло пристосуванню 

рослин до умов зниженої вологості, підвищенню їх життєздатності. 

Виявлено, що для забезпечення високого рівня приживлюваності на момент 

пересадки в цеолітовий субстрат їх висота не повинна перевищувати 6,5 – 7,0 

см, а діаметр пагону має бути не менше 3,0 мм. Такі рослини успішно 

адаптуються до нових умов, їх приживлюваність складає 93,2 – 95,3%. 

Адаптовані мікроклони висаджували на постійне місце в тепличні секції в 

цеолітовий субстрат. До листопада приріст пагону складав в середньому 

105,2 – 110,7 см, його визрівання було на рівні 79%. Впровадження 

розроблених прийомів при адаптації мікроклонів дозволило підвищити 

приживлюваність рослин до 93 – 96% і збільшити загальний об'єм 

вирощування саджанців [339, 385]. Проте, іонообмінний субстрат Біона 

виготовляли в Інституті біоорганічної хімії Національної академії наук 

Білорусі, і тому її постачання сьогодні викликає не аби які труднощі. Тому 

пошук нових субстратів, які будуть забезпечувати максимальний прояв 

регенераційних властивостей мікрочубуків винограду in vitro всіх 

культивованих сортів, є надзвичайно важливим завданням.  

Отже, укорінення пагонів винограду in vivo може бути альтернативою 

вкорінення in vitro, але для цього необхідно розробити методику для кожної 

конкретної культури і навіть сорту, яка забезпечить отримання стабільно 

високих результатів.  
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Адаптацію мікроклонів винограду проводять і в умовах in vivo. Для 

висаджування на адаптацію використовують як невеликі (3 – 5  вузлів), так і 

рослини заввишки 10 – 12 см з 9 – 10 вузлами на пагоні. Перед 

висаджуванням у відкритий ґрунт рослини культивують у вегетаційних 

камерах або висаджують безпосередньо з in vitro в теплицю. 

Багато науковців наголошують на тому, що для забезпечення високої 

приживлюваності мікроклонів винограду в нестерильних умовах in vivo 

необхідно проводити попереднє загартовування рослин. Суть його зводиться 

до того, щоб мікроклони винограду витримувати в умовах культурального 

боксу без освітлення при температурі + 24 °С протягом 72 год. Потім ємності 

з рослинами переносять в адаптаційну кімнату, рослини висаджують у 

пластикові стаканчики з ґрунтовим субстратом, накривають поліетиленовим 

покриттям і витримують у такому стані до тих пір, поки у них з’являться нові 

листочки, що свідчить про їх приживлюваність. Для пересаджування 

відбирають мікроклони винограду з добре розвиненою кореневою системою, 

використовують стерильний субстрат різного складу. Високі показники 

приживлюваності in vivo були після висаджування мікроклонів винограду на 

автоклавовану суміш лісової землі, готову суміш «Дубрава» з піском (2:1:1). 

Полив проводили розчином поживних речовин за прописом МС в розведенні 

1: 4 [210]. 

 Високий відсоток приживлювання мікроклонів винограду в умовах in 

vivo був і після  застосування субстрату торф: пісок: ґрунт у співвідношенні 

1:1:1 та додавання до нього гідроабсорбенту Terrawet (сополімер 

поліакриламіду і поліакрилату калія) в концентрації 5 г/кг субстрату. 

Додавання гідроабсорбенту до субстрату забезпечувало високий рівень 

приживлюваності рослин: у сортів Молдова, Фрумоаса Албе, 

Шевченківський приживлюваність дорівнювала 75,0 – 87,5%, у сортів 

Сурученський білий, Каберне Совіньон – 95 – 100%, хоча достовірної різниці 

за показниками росту не було [147, 25]. Для підтримання високої відносної 
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вологості повітря мікроклони винограду рекомендується висаджувати в 

індивідуальні пакети з поліетиленової плівки, верхню частину яких 

закріплювати скріпками. На постійне місце рослини висаджують разом із 

субстратом [12]. В індивідуальні пакети можна розміщувати готові торфо-

перегнійні горщики із субстратом та висадженими в них рослинами.  Перед 

висаджуванням рослин у горщики їх обробляють 1% розчином перманганату 

калію та розчином ІОК (15 – 20 мг/л). В якості субстрату можна 

використовувати коко-торф : ґрунт (1:1) [523, 378, 359], ґрунт : перегній: пісок 

(5:2:2) [68, 281]. Надалі рослини культивують за температури 25 – 27
о
С та 

освітленні 8 – 10 тис. лк, при 16 годинному фотоперіоді. Такі умови повинні 

підтримувати протягом 20 – 30 днів. Перед висаджуванням мікроклонів на 

поживні субстрати їх обробляють протигрибковими препаратами, наприклад, 

препаратом Benelet [68, 282, 368, 283, 359]. При використанні субстрату коко-

торф приживлюваність мікроклонів Vitis vinifera cvs. 2A-Clone і Red Globe 

становили 97,5 і 97,0%, при використанні субстрату грунт:перегній:пісок – 

приживлюваність мікроклонів винограду сортів Гравеса і Цимлянський білий 

дорівнювала 70,0 та 90,0%. В інших роботах науковців вказується на 

можливість використання піску в якості субстрату. Після застосування 

поліетиленових пакетів із стерильним піском (дезінфектант – 

марганцевокислий калій), зволоженим поживним розчином Чеснокова, було 

отримано приживлюваність рослин на 90% [10]. Це пояснюється тим, що у 

зону дії кореневої системи вносять доступні для засвоєння елементи. 

Аналогічний позитивний вплив виявлено при внесенні до стерильного 

субстрату грунт:пісок:перегній (1:1:1) препаратів нового покоління – 

Лігногумат калію та Екстрасол 55. Показано, що через 40 днів після 

висаджування мікроклонів винограду на поживні субстрати найкращий 

результат за показниками розвитку мікроклонів винограду (висота рослин, 

кількість листків, площа листків) одержано після сумісного застосування цих 

двох препаратів [281, 282].  
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Оптимальні умови для адаптації мікроклонів винограду ех vitro 

створюють з використанням контрольованих режимів вологості повітря та 

освітленості. Для цього необхідно застосовувати спеціально споруджені 

теплиці з захисними екранами, які відбивають принаймні 50% прямих 

сонячних променів та  туманоутворюючою установкою, яка зволожує повітря 

кожні 6 хв. Після укорінення мікроклони винограду висаджують у пластикові 

ємності об’ємом 250 мл і на 30 днів розміщують у теплиці з контрольованими 

умовами. Кількість рослин, які приживалися, сягала 100% [454, 382]. 

Підтримуючи високий рівень вологості повітря в теплиці шляхом туману 

протягом 16 діб та використовуючи ґрунтовий субстрат Plantmax® у суміші з 

кокосовим волокном (1:4), можна отримували приживлюваність мікроклонів 

винограду сорту Bordо до 97% [508]. 

Проте не тільки контроль за водним режимом рослин in vitro є 

проблемою їх приживлювання в нестерильних умовах. В умовах in vitro 

рослини здатні тільки до гетеротрофного живлення, тому що на всіх етапах 

мікроклонального розмноження в поживні середовища додають сахарозу. 

Тому слабкий фотосинтез мікроклональних рослин не дозволяє 

інтенсифікувати їх ріст у нестерильних умовах. Спроби вкорінювати рослини 

in vitro на середовищі без вуглеводів виявилися безуспішними. Стан рослин 

на період пересаджування в умови ex vitro залежить від використовуваних 

вуглеводів, якості світла і вмісту в судинах СО2, вентиляції [376, 389, 413, 

446, 457, 437, 500, 394, 385]. 

Третій фактор, який створює проблеми при переведенні рослин in vitro 

в умови ex vitro, – це недостатньо функціонуюча коренева система, яка не в 

змозі поглинути необхідну кількість води і поживних речовин, щоб 

компенсувати їх втрати в процесі транспірації та забезпечити інтенсивний 

ріст рослин. Коріння рослин, отримані in vitro, не мають кореневих волосків, 

часто вони розвиваються з калуса. Процес ризогенезу in vitro, морфологія 

коренів залежить від типу і концентрації ауксину та агару. Невеликі  
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концентрації НОК, в порівнянні з ІМК і ІОК, збільшують укорінюваність in 

vitro і приживлюваність в нестерильних умовах. Якщо пагони вдається 

укорінити без впливу ауксинів, то вони приживаються в нестерильних умовах 

краще. Живці рослин, що відрізняються швидким укоріненням, можна 

вкорінювати безпосередньо в субстраті [376, 500, 63, 212, 385]. З огляду на 

це, дуже важливо ще на етапі укорінення створювати такі умови, які б 

сприяли формуванню розгалуженої кореневої системи з вагомою 

поглинальною здатністю. 

Окрім розробки ефективних способів адаптації мікроклонів винограду 

необхідно вчасно висаджувати рослини в умови ex vitro для того, що б до 

кінця періоду вегетації отримати саджанці винограду, які будуть відповідати 

ДСТУ 4390:2005 [80]. Відомі способи адаптації розробляються і 

вдосконалюються стосовно конкретних технологічних умов. Існуючі 

методики передбачають висаджування рослин з умов in vitro в умови in vivo 

(теплицю) впродовж короткого періоду – травень – початок червня. Це 

зумовлено кліматичними умовами, оскільки високі літні температури, 

коливання вологості в теплиці негативно позначаються на стані  тканин 

рослин, вирощених в стабільних умовах культуральних боксів in vitro. При 

адаптації в літній період приживлюваність мікроклонів складає близько 28 – 

30%. В осінньо-зимовий період за відсутності опалюваних теплиць 

проведення адаптації неможливе. Внаслідок цього знижується загальний 

річний об'єм виробництва саджанців [339]. 

Таким чином, аналізуючи літературні дані з питання технології 

розмноження культури винограду in vitro, слід зазначити, що окремі етапи 

мікроклонального розмноження винограду розроблені і успішно 

застосовуються. Разом з тим, багато аспектів біотехнології є недосконалими і 

вимагають додаткових досліджень. З ряду питань єдина думка вчених 

відсутня, а результати досліджень носять суперечливий та дискусійний 

характер.  
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Застосування агаризованих поживних середовищ на всіх етапах 

розмноження винограду in vitro дає позитивні результати при періодичній їх 

зміні, але пов'язано з рядом труднощів. Приготування змінних поживних 

середовищ є трудомістким процесом, а процес культивування мікроклонів на 

кожному етапі вимагає пересаджування на середовища іншого складу, окрім 

того, для кожного сорту необхідно підбирати склад середовищ практично 

індивідуально, що ще більше ускладнює роботу. Крім цього, наведений 

аналітичний огляд літератури стосовно використання різних типів поживних 

середовищ для культивування мікроклонів винограду in vitro показує, що в 

більшості випадків, з метою збільшення коефіцієнту розмноження, всі роботи 

проводять з використанням апікальних меристем (рідше – проліферацією 

однієї пазушної бруньки) з подальшою стимуляцією множинних пагонів. Для 

таких технологічних прийомів обов’язково використовують поживні 

середовища з високим вмістом фітогормонів. Останні можуть викликати 

генетичні зміни, що при прискореному розмноженні винограду 

неприпустимо, оскільки батьківський та одержаний генотипи повинні бути 

ідентичними. Тому дуже важливо, по-перше, модифікувати склад поживного 

середовища таким чином, щоб можна було уніфікувати його для 

вирощування якщо не всіх нових сортів і форм винограду, то принаймні 

більшості, по-друге, зменшити до мінімальної кількості вміст фітогормонів 

або взагалі виключити їх із поживних середовищ і замінювати препаратами 

широкого спектру впливу та пролонгованої дії. У літературі практично 

відсутня інформація (за виключенням окремих робіт з Емістимом) про вплив 

екзогенних сучасних регуляторів росту рослин при культивуванні винограду 

in vitro.  

У зв’язку з тим, що ауксини як ініціатори ризогенезу необхідні тільки на 

початку цього процесу, залишаються не вирішеними питання способу їх аплікації 

та обмеження в часі, що надзвичайно важливо для удосконалення технології. На 

цьому ж етапі важливо акцентувати увагу і на науково обґрунтованій підготовці 
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рослин до адаптації in vivo. Як свідчать літературні джерела, для винограду на 

даному технологічному етапі не проводилися дослідження основних 

фізіологічних та біометричних показників розвитку мікроклонів, які дозволили б 

зрозуміти причини низької приживлюваності мікроклонів винограду в умовах ex 

vitro. 

Переведення рослин, вирощених in vitro, в жорсткіші умови in vivo різними 

вченими проводиться за різними методиками. Відсутній єдиний принцип вибору 

поживного субстрату, який би забезпечив максимально високу приживлюваність 

мікроклонів. Як правило, мікроклони, вирощені на агарових середовищах, важко 

приживлюються на субстратах, що складаються з ґрунту та різних домішок. 

Тому, для стимулювання життєдіяльності рослин у нових умовах застосовуються 

додаткові прийоми: створення умов високої вологості, додаткове підживлення та 

ін., це пов’язано зі значними енерго- і трудовитратами. Розробка оптимального 

способу адаптації, який поєднує підбір субстрату з розробкою відповідних 

фізичних параметрів процесу адаптації, зменшенні кількості пересадок, що 

викликають травмування кореневої системи, забезпеченні високого рівня 

приживлюваності є надзвичайно важливим і актуальним завданням. Окрім того, 

на ринку України щороку з’являються нові субстрати, які можна успішно 

застосовувати в якості поживних субстратів у цій технології.  

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених вивченню 

особливостей культивування різних культур та винограду in vitro, технологія 

клонального мікророзмноження не завжди є високоефективною. Причиною 

цьому є відсутність чітких, добре відтворюваних методик, їх трудомісткості і 

складності у використанні, дорогих компонентів поживних середовищ, 

недостатніх знань морфогенетичного потенціалу рослин і способів його 

підвищення при культивуванні in vitro. З огляду на вищенаведене сьогодні 

надзвичайно актуальним є створення цілісної високоефективної, уніфікованої 

технології культивування винограду in vitro для виробництва садивного 

матеріалу винограду категорії вихідний та базовий.  
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Об’єкти та схеми досліджень 

 

Дисертаційна робота виконувалась протягом 2007 – 2015 р.р. у відділі 

розсадництва і розмноження винограду Національного наукового центру 

„Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова‖ НААН України і 

ДП «ДГ «Таїровське».  

Матеріалом для досліджень були органи і тканини чубуків, щеп і 

саджанців, мікроклонів винограду сортів,  клонів і форм різного спрямування 

– підщепних, технічних і столових. Слід зазначити, що встановлені в роботі 

технологічні закономірності були характерні для всіх сортів, форм, клонів, в 

т.ч. різного спрямування, результати роботи наводяться на прикладі тільки  

окремих із них. 

Добриня – підщепний сорт винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. 

Таїрова», отриманий в результаті схрещування сортів Каберне-Совіньон × 

Рупестріс дю Ло. Вегетаційний період від початку розпускання бруньок до 

обпадання листків складає 190 днів. Пагони сильнорослі прямостоячі, 

визрівають на 95%, укорінюються на 70%. Здатність до утворення пасинків 

слабка. Вихід чубуків, придатних для щеплення, складає 60,0 тис. з га. Зимо- 

та морозостійкість вічок та пагонів висока. Сорт має високу стійкість до 

мільдю та оїдіуму [50, 5].  

Гарант – підщепний сорт винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. 

Таїрова», отриманий в результаті схрещування сортів Кречунел 2 х (Мцеване 

х Ріпарія № 11) + Ріхтер 99 + сіянець Ріпарія Караджі 6-3. Вегетаційний 

період від початку розпускання бруньок до обпадання листків складає 184 

дні.  Пагони сильнорослі прямостоячі, визрівають на 85%, укорінюються на 

68%. Здатність до утворення пасинків середня. Вихід чубуків, придатних для 
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щеплення, складає 74,0 тис. з га. Зимо- та морозостійкість вічок та пагонів 

середня [50, 5]. 

Ріпарія x Рупестріс 101-14 – поширений підщепний сорт винограду. 

Кущі середньої сили росту, з колінчастими, прямостоячими, темно-

коричневими пагонами. Період від початку розпускання вічок до листопада 

порівняно короткий – 170 – 180 днів, лоза визріває на 80%. На кущах 

утворюється багато порослі, пасинків, суцвіть і грон. Стійкість сорту до 

грибних хвороб (мілдью і оїдіуму) висока, до кореневої форми філоксери – 

дуже висока, ступінь пошкодження листковою формою філоксери дуже 

висока, тому сорт вимагає відповідних обробок інсектицидами. Коренева 

система добре розгалужена, середньої потужності. Морозостійкість коренів і 

вічок дуже висока, посухостійкість середня. Вихід підщепних чубуків – 70,0 

тис. шт. з га. Сорт порівняно невимогливий до ґрунтів, витримує до 9 % 

легкорозчинних форм карбонатів (по Друїно-Гале) [223]. 

Берландієрі x Ріпарія Кобер 5ББ – поширений підщепний сорт 

винограду. Кущі сильнорослі, з прямими і довгими розкидистими пагонами. 

Період від початку розпускання вічок до листопада – 180 днів, лоза визріває 

на 80%. На кущах утворюється мало порослі, пасинків, суцвіть і грон. 

Грибними хворобами в умовах півдня України не ушкоджується. Стійкий до 

кореневої форми філоксери  (4 бали), листковою формою філоксери 

ушкоджується слабо. Коренева система потужна, глибоко проникає в ґрунт 

(до 7  м), добре розгалужена. Зимостійкість і морозостійкість коренів і вічок 

дуже висока. Сорт винограду відрізняється  високою посухостійкістю.  Вихід 

підщепних чубуків – 100 тис. шт. з га. Невимогливий до ґрунтів, витримує 

високий вміст легкорозчинних форм карбонатів – до 20 % за шкалою Друїно-

Гале [223]. 

Таїровський 1 – підщепна форма винограду, отримана в ННЦ «ІВіВ ім. 

В. Є. Таїрова» в результаті схрещування сортів Рипаріа 9 – 35 × Рупестріс дю 

Ло. Кущі сильнорослі, з темно-коричневими пагонами, листкова пластинка 
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вигнута вгору, воронковидної форми. Період від початку розпускання вічок 

до листопада порівняно короткий – 180 днів, лоза визріває на 80%. На кущах 

утворюється багато порослі, пасинків, суцвіть і грон. Коренева система добре 

розгалужена, середньої потужності. Стійкість сорту до грибних хвороб 

(мілдью і оїдіуму) висока, до кореневої форми філоксери – дуже висока. 

Продуктивність рослин складає 70,0 тис. шт. чубуків з га [50].  

Берландієрі х Ріпарія Кречунел 2 – підщепний сорт винограду, 

отриманий шляхом клонового відбору серед насаджень сорту Кобер 5ББ, 

тому за біологічними і господарськими показниками близький до цього 

сорту. Кущі сильнорослі, пагони інтенсивно забарвлені на спинній стороні, з 

довгими міжвузлями. Період від початку розпускання вічок до листопада – 

179 днів, лоза визріває на 70 – 76%. Підщепа характеризується високою 

стійкістю до грибних хвороб і філоксери, витримує підвищену вологість 

ґрунту, посухостійкість середня. Морозостійкість кореневої системи 

невисока – при температурі мінус 8 градусів відмирає 41% коріння, надземна 

частина досить зимостійка. Невимогливий до ґрунтів, витримує високий 

вміст легкорозчинних форм карбонатів – до 20 % за шкалою Друїно-Гале 

[223].  

Ароматний – технічний сорт винограду, отриманий від схрещування 

Вартиш Чилага × Ромулус в ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». Сорт раннього 

строку дозрівання. Кущі середньої сили росту, визрівання лози добре, 

зимостійкість і морозостійкість високі, стійкість проти основних грибних 

хвороб 7 балів. Урожайність сорту складає 160 ц/га. Гроно середнього 

розміру (масою до 278 г), циліндрично-конічної форми, з крилом, середньої 

щільності. Ягода середнього розміру – 1,7 г, округла, біло-рожева. У смаку 

присутні тони ананасу. Вміст цукру в ягодах 19,1 г/100 см
3
, кислотність – 6,3 

г/ дм
3
, дегустаційна оцінка вина 7,8 балів. Сорт Ароматний рекомендовано 

для виготовлення соків, білих столових та десертних вин [5]. 

Шардоне – технічний сорт винограду, ймовірними батьківськими 
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формами якого можуть бути Піно сепаж x Gouais Blanc. Вегетаційний період 

(від розпускання бруньок до настання технічної стиглості ягід) триває 138 – 

140 днів. Визрівання однорічних пагонів добре – до 90%. Сорт має невисоку 

врожайність, уражається мільдью та оїдіумом, порівняно морозо- та 

посухостійкий. Шардоне добре росте та розвивається на різних типах ґрунтів, 

але найкраще за якістю вино отримують на глинисто-вапнякових ґрунтах. 

Гроно середньої величини, циліндро-конічне, щільне або середньої 

щільності, може бути і пухким в результаті інтенсивного обсипання зав'язі. 

Маса гроно 90 – 95 г., ягода середньої величини, округла, злегка овальна, 

зеленувато-біла із золотистим відтінком на сонячній стороні, покрита 

восковим нальотом і дрібними коричневими крапками. Вміст цукру в ягодах 

– 18 – 22,9 г/100 см
3
, кислотність – 11,6 – 8,2 г/дм

3
 [303].  

Каберне Совіньон – (батьківські форми Каберне Фран x Совіньон) – 

технічний сорт винограду.  Кущі сильнорослі з пагонами світло-горіхового 

забарвлення, на вузлах червонувато-коричневі. Вегетаційний період (від 

розпускання бруньок до настання технічної стиглості ягід) триває 143 – 165 

днів. Лоза визріває на 85 – 90%. Характеризується підвищеною стійкістю до 

мілдью і сірої гнилі, філоксери, слабо ушкоджується гроновою листокруткою 

Гроно середньої величини (завдовжки 12-15, шириною 7-8 см), циліндро-

конічне, інколи з крилом, пухке. Середня маса грона 73 г. Ягода середньої 

величини (діаметром 13-15 мм), округла, темно-синя, з рясним восковим 

нальотом. Шкірка товста і груба. М'якоть соковита, з безбарвним соком. Смак 

гармонійний з присмаком, що нагадує паслін [303]. 

Марсельський чорний ранній – (посів насіння невідомого походження) 

технічний сорт винограду. Кущі сильнорослі з пагонами коричневого 

забарвлення. Вегетаційний період (від розпускання бруньок до настання 

технічної стиглості ягід) триває 120 днів. Лоза визріває на 90%. Сорт 

нестійкий до мілдью, оїдіуму, сірої гнилі, бактеріального раку. Листя 

ушкоджуються павутиновим кліщем. Зимостійкість низька. Гроно середньої 
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величини, щільне, циліндро-конічне, часто крилате. Середня маса грона 132 г. 

Ягода середньої величини, округла, чорна [303].  

Кардішах – (Кардинал x Шасла північна) (Кардішас) – сорт винограду 

дуже раннього строку дозрівання, сила росту пагонів середня, визрівання 

пагонів добре, нестійкий до морозу і грибних хвороб. Урожайність – 90 ц/га. 

Гроно середнє – 320 г, циліндро-конічне, середньої щільності. Ягода велика і 

середня, округла, червона, смак гармонійний, з легким мускатним ароматом. 

М'якоть щільна, шкірка тонка. Цукристість соку ягід – 16,2 г/100 см
3
, 

кислотність – 3,7 г/дм. Транспортабельність середня [5, 157]. 

Кишмиш таїровський – (Королева таїровська х суміш пилку кишмиш 

них сортів) безнасіннєвий сорт винограду раннього строку  дозрівання, сила 

росту пагонів середня, визрівання пагонів добре, зимостійкість середня, 

відносно сприйнятливий до гнилі ягід, оїдіуму, сприйнятливий до мільдю і 

чорної плямистості.  Урожайність – 90 ц/га. Середня маса гроно 386 г, гроно 

велике,  циліндро-конічне з 1 – 2 крилами, середньої щільності. Ягода 

середня, яйцевидна, із загостреним кінчиком, рожева, м'якоть м'ясисто-

соковита, шкірка тонка, смак гармонійний, приємний. Цукристість соку ягід – 

19,3 г/100 см
3
, кислотність – 7,0 г/дм. Транспортабельність добра [5, 157].  

Загадка (Геркулес x Датье де Сен-Валье) – столовий сорт винограду, 

середньо-пізнього строку дозрівання, сильнорослий, визрівання лози добре, 

зимостійкість висока, відносно стійкий до гнилі ягід, чорної плямистості, 

мільдью і оїдіуму.  Урожайність – 110 ц/га. Гроно велике 640 г, циліндро-

конічне, пухке. Ягода велика – 7,2 г, овальна, біла. Смак простий. 

Цукристість соку ягід – 14,2 г/100 см
3
, кислотність – 7,6 г/дм. 

Транспортабельність дуже добра [5, 157]. 

Розділ: «Основні етапи виробництва щеплених саджанців винограду» 

Матеріалом для досліджень були чубуки, щепи та однорічні саджанці 

винограду сорту Загадка на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р 

СО4, Добриня, Гарант. Лозу підщепи і прищепи для роботи відбирали у 
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відповідності стандарту ДСТУ 4390 : 2005 [80]. 

Лози підщепи і прищепи дослідних сортів винограду заготовляли за 

загальноприйнятою технологією, щеплення було механізоване на 

прищеплювальній машинці "Омега". Перед садінням щепи сортували. При 

цьому вибраковували ті, що не мають кругового калусу, в яких збиті або 

відмерлі вічка. У шкілку відкритого грунту щепи висаджували в першій 

декаді травня. Загальний агротехнічний фон на дослідних ділянках 

підтримували відповідно до рекомендацій по догляду за шкілкою. Ширина 

міжрядь 1,4 м, середня відстань між щепами у ряду 6 – 7 см. На дослідній 

ділянці було передбачене краплинне зрошення. Режим зрошення шкілки 

включав проведення протягом вегетації 8 – 9  поливів нормою 130 – 150 м
3
/га. 

Система добрив шкілки включала внесення 1,5 т/га нітроамофоски в якості 

основного добрива. Протягом періоду вегетації проводили всі необхідні 

операції з зеленими частинами рослин (три обломки підщепної порослі, дві 

чеканки приросту), регулярні видалення бур’янів та обробки від шкідників і 

хвороб.  

За матеріалами підрозділу 3.1 дослідження проводили протягом 2009 – 

2013 р.р. Для роботи використовували прищепні компоненти та щепи 

столового сорту винограду Загадка, підщепні – сорту Ріпарія х Рупестріс 101-

14. У процесі нарізування прищепної лози, осліпленні та оновленні зрізів 

«п’яток» підщепної лози винограду проводили її сортування за об’ємом 

однорічної деревини, розвитком діафрагми у вузлах. Було закладено два 

досліди.  

У першому досліді вивчали вплив об’єму однорічної деревини щеп 

винограду на регенераційні, агробіологічні показники та вихід щеплених 

саджанців винограду з шкілки. Схема досліджень включала варіанти: 

Варіант 1 – Щепи з об’ємом деревини 14,13 – 24,49 см
3
; 

Варіант 2 – Щепи з об’ємом деревини 25,12 – 46,63 см
3
; 

Варіант 3 – Щепи з об’ємом деревини 47,49 – 66,33 см
3
; 
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Варіант 4 – Контроль (без сортування щеп за об’ємом деревини). 

У другому досліді вивчали вплив ступеню розвитку діафрагми вузлів 

підщепних і прищепних чубуків на регенераційні, агробіологічні показники, 

вихід щеплених саджанців із шкілки. Схема досліджень включала варіанти:  

Варіант 1 – Прищепні чубуки з повною діафрагмою, апікальні вузли 

підщепних чубуків з неповною діафрагмою, базальні – з повною;  

Варіант 2 – Прищепні чубуки з повною діафрагмою, апікальні вузли 

підщепних чубуків з повною діафрагмою, базальні – з неповною;  

Варіант 3 – Прищепні чубуки з повною діафрагмою, апікальні і базальні 

вузли підщепних чубуків з повною діафрагмою;  

Варіант 4 – Прищепні чубуки з повною діафрагмою, апікальні і базальні 

вузли підщепних чубуків з неповною діафрагмою;  

Варіант 5 – Прищепні чубуки з неповною діафрагмою, апікальні вузли 

підщепних чубуків з неповною діафрагмою, базальні – з повною;  

Варіант 6 – Прищепні чубуки з неповною діафрагмою, апікальні вузли 

підщепних чубуків з повною діафрагмою, базальні – з неповною;  

Варіант 7 – Прищепні чубуки з неповною діафрагмою, апікальні і базальні 

вузли підщепних чубуків – з повною;  

Варіант 8 – Прищепні чубуки з неповною діафрагмою, апікальні і базальні 

вузли підщепних чубуків з неповною діафрагмою;  

Варіант 9 – Контроль (без відбору чубуків). 

 Стан розвитку діафрагми оцінювали на чубуках діаметром – 6,0,  6,5,  

7,0,  7,5,  8,0,  8,5,  9,0,  9,5, 10,0,  10,5,  11,0,  11,5,  12,0 мм. Визначення 

розмірних характеристик діафрагми в вузлах проводили шляхом розщеплення 

вузлів впродовж осі чубуків з подальшим вимірюванням ширини і товщини 

діафрагми. 

Після виготовлення щепи парафінували технічним парафіном, 

стратифікацію і загартування проводили відкритим способом на воді. 

За матеріалами підрозділу 3.2 дослідження проводили протягом 2009 – 
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2011 р.р. на стандартних підщепних чубуках сорту Р х Р 101-14, прищепних 

чубуках сорту Загадка та щепах цього сорту. Вимочування вихідного для щеп 

матеріалу проводили в розчинах біологічно активних препаратів протягом 12 

годин для прищепних компонентів та 72 години – для підщепних 

компонентів; у контрольному варіанті компоненти щеп вимочували у воді. 

Після процесу вимочування з дослідного та контрольного матеріалу 

виготовляли щепи, стратифікували їх відкритим способом на воді. Для 

роботи використовували препарати – Біоглобін, Гумат калію Екоорганіка, 

Rost – концентрат, Ель – 1, Радіфарм.  

Схема досліджень включала наступні варіанти: 

Варіант 1 – Вимочування чубуків у 0,25% розчині препарату Rost–

концентрат;  

Варіант 2 – Вимочування чубуків у 0,5%  розчині препарату Rost– 

концентрат;  

Варіант 3 – Вимочування чубуків у 1,0%  розчині препарату Rost– 

концентрат;  

Варіант 4 – Вимочування чубуків у 0,25%  розчині препарату Гумат калію 

Екоорганіка; 

Варіант 5 – Вимочування чубуків у 0,5%  розчині препарату Гумат калію 

Екоорганіка; 

Варіант 6 – Вимочування чубуків у 1,0% розчині препарату Гумат калію 

Екоорганіка; 

Варіант 7 – Вимочування чубуків у 0,15% розчині препарату Біоглобін; 

Варіант 8 – Вимочування чубуків у 0,5% розчині препарату Біоглобін; 

Варіант 9 – Вимочування чубуків у 0,7% розчині препарату Біоглобін; 

Варіант 10 – Вимочування чубуків у 0,25% розчині препарату Радіфарм; 

Варіант 11 – Вимочування чубуків у 0,5% розчині препарату Радіфарм; 

Варіант 12 – Вимочування чубуків у 1,0% розчині препарату Радіфарм; 

Варіант 13 – Вимочування чубуків у 0,01% розчині препарату Ель-1; 
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Варіант 14 – Вимочування чубуків у 0,02% розчині препарату Ель-1; 

Варіант 15 – Вимочування чубуків у 0,04% розчині препарату Ель-1; 

Варіант 16 – Вимочування чубуків у воді (контроль).  

За матеріалами підрозділу 3.3 дослідження проводили протягом 2008 – 

2010 р.р. на щепах столового сорту винограду Загадка, виготовлених на 

підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р СО4, Добриня, Гарант. 

Використані в роботі підщепи відрізнялися різною регенераційною 

здатністю. Стратифікацію щеп винограду проводили закритим і відкритим 

способом на різних водоутримуючих субстратах. В якості останніх 

застосовували агроперліт, вермикуліт, кокосовий торф, кокосове волокно, 

сфагновий мох, камку, гідроабсорбенти Terrawet, Максимарин та готові 

субстрати Поліський, субстрат для вирощування орхідей. Контрольні щепи 

стратифікували відкритим способом на воді. Схема проведення досліджень:  

Варіант 1 –  Агроперліт; 

Варіант 2 – Вермикуліт; 

Варіант 3 – Кокосовий торф; 

Варіант 4 – Кокосове волокно; 

Варіант 5 – Сфагновий мох; 

Варіант 6 – Камка; 

Варіант 7 – Поліський субстрат; 

Варіант 8 – Субстрат для орхідей; 

Варіант 9 – Гідроабсорбент Terrawet; 

Варіант 10 – Гідроабсорбент Максимарин; 

Варіант 11 – Кокосовий торф + агроперліт (1:1); 

Варіант 12 – Кокосовий торф + агроперліт + Terrawet (3:1); 

Варіант 13 – Кокосовий торф + вермикуліт (1:1); 

Варіант 14 – Кокосовий торф + вермикуліт + Terrawet (3:1); 

Варіант 15 – Гідроабсорбент Terrawet + нетканні матеріали (1:1); 

Варіант 16 – Контроль (стратифікація щеп на воді). 



99 

 

    Стратифікацію щеп винограду проводили протягом 21 доби згідно 

загальноприйнятої технології [223]. Закриту стратифікацію щеп проводили в 

дерев’яних ящиках (60 х 60 х 70 см), у стратифікаційних камерах. Щепи в 

ящиках повністю перешаровували водоутримуючими субстратами. Відкриту 

стратифікацію щеп винограду також проводили в дерев’яних ящиках в 

умовах стратифікаційних камер, дно ящиків вистилали поліетиленовою 

плівкою і насипали 10 см водоутримуючих субстратів. Апікальні частини 

щеп парафінували технічним парафіном при 105
о
С.  

За матеріалами підрозділу 3.4 дослідження проводили протягом 2009 – 

2011 р.р. Для роботи використовували щепи столового сорту винограду 

Загадка, щеплених на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Добриня та 

Гарант. Консервацію щеп винограду проводили до- та після процесу 

стратифікації. Для виявлення ефективних водоутримуючих субстратів 

вивчали декілька їх типів за схемою:  

Варіант 1 – Сфагновий мох; 

Варіант 2 – Сфагновий мох + агроперліт (1:1);  

Варіант 3 – Сфагновий мох + вермикуліт (1:1);  

Варіант 4 – Кокосовий торф;  

Варіант 5 – Кокосовий торф + агроперліт (1:1); 

Варіант 6 – Кокосовий торф + вермикуліт (1:1).   

У контролі щепи винограду виготовляли і стратифікували (закритим 

способом на кокосовому субстраті з вермикулітом (1:1)) в оптимальні строки 

(без консервації). Після виготовлення щепи винограду парафінували воском 

Проагрівакс RH Гормон для утворення калусу й розміщували в 

стратифікаційних ящиках. Консервацію щеп проводили у холодильній камері 

при температурі 2 – 4
0
С протягом 35 днів. Після завершення процесу, ящики 

з щепами переміщували до стратифікаційної камери. У перші 2 дні  

стратифікації в камері підтримували температуру на рівні 32 – 34
о
С, наступні 

5 днів – 28 – 30
о
С, далі температуру поступово знижували. Вологість повітря 
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підтримували на рівні 85 – 90%. Через 12 днів ящики переміщували на 

підлогу, яку періодично зволожували холодною водою. Після завершення 

стратифікації проводили сортування щеп, видаляли корені (якщо вони 

утворювалися) на спайці щеп, вкорочували (за наявності) приріст. Щепи, які 

візуально мали круговий калус, набубнявіле вічко або молоді проростки 

повторно парафінували воском для щеплення Проагрівакс оранжевий і 

розміщували в ящиках для подальшого загартування. Останнє проводили 

відкритим способом на субстратах, що вивчали, протягом 5 – 7 днів, після 

чого щепи висаджували в шкілку відкритого ґрунту.  

За матеріалами підрозділу 3.5 дослідження проводили протягом 2009 – 

2012 р.р. (воски для щеплення; дослідження по визначенню їх властивостей 

проводили у 2013 р.р.) та 2010 – 2013 р.р. (фоторуйнівні плівки). Для захисту 

щеп винограду від підсушування вивчали та застосовували нові полімерні 

матеріали: воски для щеплення та фоторуйнівні плівки, які нещодавно 

з’явилися на ринку України.  

Для захисту апікальних частин щеп від підсушування застосовували 

воски фірми „Norsk Wax‖ (Норвегія) та науково-виробничої фірми «Шар» 

(Росія). Робота була проведена на щепах та саджанцях столового сорту 

винограду Загадка, виготовлених на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ,  

Б х Р СО4, Добриня, Гарант.  

Схема проведення досліджень по визначенню якісних показників та 

водоутримуючої здатності восків для щеплення: 

Варіант 1 – Проагрівакс RH Гормон; 

Варіант 2 – Проагрівакс RH Гормон + Проагрівакс Білий (1:1); 

Варіант 3 –  Проагрівакс Білий; 

Варіант 4 – Проагрівакс Оранжевий; 

Варіант 5 – Проагрівакс Г Середземномор'я; 

Варіант 6 – Ант-002-7С; 

Варіант 7 – Ант-002-7С + Ант-001-6 (1:1); 
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Варіант 8 – Ант-001-6; 

Варіант 9 – Ант-002-7; 

Варіант 10 – Прийняте за технологією парафінування технічним парафіном. 

Для визначення водоутримуючої здатності фоторуйнівних плівок 

чубуки повністю обгортали цими матеріалами і всі маніпуляції проводили 

аналогічно як для восків. Схема проведення досліджень: 

Варіант 1 – «Buddy Tape»; 

Варіант 2 – «Medifilm»; 

Варіант 3 – «Черенок», 60 мкм; 

Варіант 4 – «Черенок», 80 мкм; 

Варіант 5 – «Professional Grafting Tape»; 

Варіант 6 – Прийняте за технологією парафінування технічним парафіном. 

Вивчення впливу восків для щеплення на регенераційні показники щеп 

винограду та розвиток щеплених саджанців проводили за нижченаведеною 

схемою. Оскільки сьогодні за загальноприйнятою технологією щепи 

винограду перед парафінуванням прийнято обробляти розчином 

гетероауксину, то в дослідження включили варіанти, в яких  перед 

парафінуванням апікальну частину щеп занурювали в воду, розчин 

гетероауксину (0,15%) та не обробляли рідиною. Схема проведення 

досліджень: 

Варіант 1 – Парафінування апікальної частини щеп Проагрівакс RH Гормон; 

Варіант 2 – Обробка апікальної частини щеп 0,15% розчином гетероауксину 

та парафінування Проагрівакс RH Гормон;  

Варіант 3 – Обробка апікальної частини щеп водою та парафінування 

Проагрівакс RH Гормон;  

Варіант 4 – Парафінування апікальної частини щеп сумішшю Проагрівакс 

RH Гормон + Проагрівакс Білий (1:1); 

Варіант 5 –  Обробка апікальної частини щеп 0,15% розчином гетероауксину та 

парафінування сумішшю Проагрівакс RH Гормон + Проагрівакс Білий (1:1); 
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Варіант 6 – Обробка апікальної частини щеп водою і парафінування 

сумішшю Проагрівакс RH Гормон + Проагрівакс Білий (1:1); 

Варіант 7 – Парафінування апікальної частини щеп Ант-002-7С; 

Варіант 8 – Обробка апікальної частини щеп 0,15% розчином гетероауксину 

та парафінування Ант-002-7С;  

Варіант 9 – Обробка апікальної частини щеп водою та парафінування Ант-

002-7С;  

Варіант 10 – Парафінування апікальної частини щеп сумішшю Ант-002-7С + 

Ант-001-6 (1:1); 

Варіант 11 – Обробка апікальної частини щеп 0,15% розчином гетероауксину 

та парафінування сумішшю Ант-002-7С + Ант-001-6 (1:1); 

Варіант 12 – Обробка апікальної частини щеп водою і парафінування 

сумішшю Ант-002-7С + Ант-001-6 (1:1); 

Варіант 13 – Контроль (обробка апікальної частини щеп 0,15% розчином 

гетероауксину та парафінування технічним парафіном). 

Щепи виготовляли на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р 

СО4, Добриня, Гарант і стратифікували закритим способом на кокосовому 

торфі та воді. Загартування проводили відкритим способом на воді та 

робочому субстраті. Після стратифікації щепи дослідних варіантів повторно 

парафінували воском Проагрівакс Оранжевим (перший – шостий варіанти) та 

Ант-001-6 (сьомий – дванадцятий варіанти). 

Вивчення впливу фоторуйнівних плівок для щеплення на регенераційні 

показники щеп винограду та розвиток щеплених саджанців проводили за 

схемою: 

Варіант 1 – Обгортання спайки щеп плівкою «Buddy Tape»; 

Варіант 2 – Обгортання спайки щеп плівкою «Medifilm»; 

Варіант 3 – Обгортання спайки щеп плівкою «Черенок» товщиною 80 мкм; 

Варіант 4 – Обгортання спайки щеп плівкою «Черенок» товщиною 60 мкм; 
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Варіант 5 – Обгортання спайки щеп плівкою «Professional Grafting Tape»; 

Варіант 6 – Обгортання спайки щеп та вічка прищепи плівкою «Buddy Tape»; 

Варіант 7 – Обгортання спайки щеп та вічка прищепи плівкою «Medifilm»; 

Варіант 8 – Обгортання спайки щеп та вічка прищепи плівкою «Черенок», 80 

мкм; 

Варіант 9 – Обгортання спайки щеп та вічка прищепи плівкою «Черенок», 60 

мкм; 

Варіант 10 – Обгортання спайки щеп та вічка прищепи плівкою «Professional 

Grafting Tape»; 

Варіант 11 – Контроль (парафінування щеп винограду технічним парафіном).  

Щепи стратифікували відкритим способом на воді протягом 21 доби та 

загартовували 5 – 7 днів в умовах захищеного ґрунту.  

За матеріалами підрозділу 3.6 дослідження проводили протягом 2010 – 

2012 р.р. на підщепних чубуках винограду Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х 

Р СО4, Б х Р Кречунел 2, Добриня і Гарант (які характеризуються різною 

ризогенною здатністю) та протягом 2011 – 2013 р.р., на щепах сорту Загадка 

(підщепа Р х Р 101-14) та однорічних саджанцях сорту Загадка. У роботі 

використовували біологічно активні препарати – Кореневін, Чаркор, 

Укорінювач, Радіфарм, Ель-1.  

Обробку підщепних чубуків винограду та однорічних саджанців 

проводили шляхом вимочування базальних частин у водних розчинах 

препаратів впродовж 24 годин. Обробку щеп проводили двома способами:  

вимочування базальних частин у розчинах препаратів та застосування 

оброблених препаратами дерев’яних штифтів, довжиною 0,5 – 0,7 мм, які 

вимочували в розчинах препаратів протягом доби, після чого розміщували в 

серцевині базальної частини щеп. Як еталон, у цьому досліді 

використовували і вивчені препарати – ІОК та ІМК. Обробку однорічних 

саджанців винограду проводили шляхом вимочування базальних частин у 

препараті Радіфарм. У всіх контрольних варіантах використовували воду. 
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Обробку проводили за 5 – 7 днів до висаджування рослин у шкілку. 

Концентрації розчинів препаратів підбирали відповідно до рекомендацій 

виробників, на підставі аналізу літератури з даного питання і попередніх 

рекогносцирувальних досліджень.  

Схема досліджень по вивченню впливу біологічно активних препаратів 

на ризогенез підщепних чубуків винограду:  

Вимочування базальних частин чубуків у: 

Варіант 1 – 1,0% розчині Укорінювача;  

Варіант 2 – 1,5% розчині Укорінювача;  

Варіант 3 – 1,75% розчині Укорінювача; 

Варіант 4 – 0,1% розчині Кореневіну;  

Варіант 5 – 0,3% розчині Кореневіну;  

Варіант 6 – 0,5% розчині Кореневіну; 

Варіант 7 –  0,1% розчині Чаркору;  

Варіант 8 – 0,3% розчині Чаркору;  

Варіант 9 – 0,5% розчині Чаркору;  

Варіант 10 – 0,25% розчині Радіфарму;  

Варіант 11 – 0,5% розчині Радіфарму;  

Варіант 12 – 1,0% розчині Радіфарму;  

Варіант 13 – 0,02% розчині Ель – 1;  

Варіант 14 – 0,04% розчині Ель – 1.  

Подальше культивування підщепних чубуків винограду проводили за 

методикою, описаною Л. М. Малтабаром [187]. У кожному варіанті було по 

30 чубуків, повторність досліду – трикратна. Водно-повітряний режим 

підтримували згідно режиму стратифікації щеп на воді. 

Схема досліджень по вивченню впливу біологічно активних препаратів 

на ризогенез щеп винограду:  

Вимочування базальних частин щеп у: 

Варіант 1 – 0,5% розчині Радіфарму; 
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Варіант 2 – 1,0% розчині Радіфарму; 

Варіант 3 – 0,3% розчині Кореневіну; 

Варіант 4 – 0,5% розчині Кореневіну; 

Варіант 5 – 1,0% розчині Укорінювача; 

Варіант 6 – 1,5% розчині Укорінювача; 

Варіант 7 – 0,3% розчині Чаркора; 

Варіант 8 – 0,5% розчині Чаркора; 

Варіант 9 – 0,02% розчині Ель-1; 

Варіант 10 – 0,04% розчині Ель-1; 

Варіант 11 – 0,001% розчині ІМК; 

Варіант 12 – 0,001% розчині ІОК; 

Варіант 13 – Контроль (вода).  

За аналогічною схемою проводили і вимочування штифтів.  

Схема досліджень по вивченню впливу біологічно активних препаратів 

на ризогенез однорічних саджанців винограду:  

Вимочування базальних частин щеп у: 

Варіант 1 – 0,25% розчині Радіфарму; 

Варіант 2 – 0,5% розчині Радіфарму; 

Варіант 3 – 1,0% розчині Радіфарму; 

Варіант 4 – Контроль (вода). 

Через 30 діб після висаджування щеп і саджанців винограду в шкілку з 

кожного варіанту викопували по 30 рослин і визначали кількість коренів, які 

утворювалися, їх довжину.  

За матеріалами підрозділу 3.7 дослідження проводили протягом 2007 – 

2009 р.р. на щепах сорту винограду Загадка, на підщепі Р х Р 101-14. Схема 

досліджень включала:  

Варіант 1 – Мульчування ґрунту чорною плівкою товщиною 60 мкм; 

Варіант 2 – Мульчування ґрунту комбінованою чорно-білою плівкою 

товщиною 30 мкм (чорна сторона до грунту); 
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Варіант 3 – Мульчування ґрунту комбінованою чорно-білою плівкою 

товщиною 30 мкм (біла сторона до грунту); 

Варіант 4 – Контроль, ґрунт без мульчування.  

 За матеріалами підрозділу 3.8 дослідження проводили протягом 2009 – 

2011 р.р. на щеплених саджанцях винограду сорту Загадка (підщепа Р х Р 

101-14). У роботі використовували декілька препаратів групи 

гідроабсорбентів – Теравет – 400, DariDar М (фракція кристалів – < 1,00 мм), 

Теравет – 100, Аквасорб S, DariDar S (фракція кристалів – < 0,33 мм). 

Кореневу систему саджанців вкорочували до 20 – 25 см і занурювали в 

ємність з гідрогелями до повного покриття. Після цього пучки саджанців 

складали в штабелі і вкривали поліетиленовою плівкою. Контролем були 

саджанці, які зберігали за загальноприйнятою технологією, в піску. 

Температуру повітря в сховищі впродовж всього періоду зберігання 

підтримували на рівні 0 – + 4
о
С, вологість повітря – 80 – 85%. 

Розділ: «Основні етапи культивування винограду in vitro» 

Матеріалом для досліджень були одновічкові чубуки, мікроклони  

підщепних, технічних і столових сортів винограду – Добриня, Таїровський 1, 

Гарант, Б х Р Кречунел 2, Ароматний, Шардоне, Каберне Совіньон, 

Марсельський чорний ранній, Кардішах, Кишмиш таїровський.  

Вихідний матеріал відбирали з кущів – донорів, які ростуть на 

селекційних ділянках та в тепличному комплексі інституту і які протестовані 

на відсутність вірусної і бактеріальної інфекції.  

 Всі роботи, пов'язані з розмноженням in vitro, здійснювали в 

асептичних умовах ламінарних та культуральних боксів, обладнаних 

пилозахисними камерами та ультрафіолетовими опромінювачами. 

Культивування винограду in vitro проводили за загальноприйнятою в 

ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» технологією в культуральних боксах при 

температурі 24 – 25
о 

С, 16-годинному фотоперіоді, освітленні 2500 – 3000 лк., 

вологості повітря 60 – 70% [53, 4, 323, 339].  
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Підготовка та стерилізація  вихідного матеріалу в культурі in vitrо. 

Для введення ініціальних експлантів винограду в культуру in vitro 

використовували зелені пагони, отримані з пророщеної здерев’янілої лози 

протягом зимового періоду. Для цього восени з виділених кущів винограду, 

протестованих на відсутність бактеріальних та вірусних хвороб, заготовляли 

лозу і закладали на зберігання. У січні – лютому її нарізали на 2 – 3-вічкові  

чубуки і ставили на пророщування  у вегетаційні камери. Із пророщеної лози 

відбирали молоді зелені пагони, видаляли з них листя, покривні лусочки 

вічок, стерилізували. Стерилізацію проводили шляхом послідовної експозиції 

та промивання в розчинах Хінозолу (2 г/л) – 20 хв., «Білизни» 

(співвідношення «Білизна» : вода 1:5) – 7 – 8 хв., 96% етиловому спирті – 10 – 

30 сек., стерильній дистильованій воді.  

Введення ініціальних експлантів у культуру проводили  в стерильних 

умовах ламінарного боксу. Молоді пагони розрізали на  одновічкові 

мікрочубуки з пазушною брунькою розміром 0,8 – 1,0 см.  

За матеріалами підрозділу 4.1 дослідження проводили протягом 2008 – 

2010 р.р. на ініціальних експлантах технічного сорту винограду 

Марсельський чорний ранній клон 1294.  

Для визначення режиму стерилізації  вихідного матеріалу при введенні 

в культуру in vitro були випробувані препарати – Дезефект і Дезавід. У 

дослідних варіантах етап обробки ініціальних експлантів Хінозолом та 

«Білизною» (контроль) замінювали на обробку новими препаратами. У 

процесі роботи вивчали різні концентрації робочих розчинів та різну за 

тривалістю,  експозицію експлантів у розчинах препаратів. Концентрації 

робочих розчинів визначали згідно рекомендацій виробників та попередніх 

рекогносцирувальних досліджень. Схема досліджень: 

Варіант 1 – 0,2% розчин Хінозолу, експозиція 20 хв. (контроль); 

Варіант 2 – 0,4% розчин Дезефекту, експозиція 20 хв.; 

Варіант 3 – 0,4% розчин Дезефекту, експозиція 60 хв.; 
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Варіант 4 – 0,8% розчин Дезефекту, експозиція 20 хв.; 

Варіант 5 – 0,8% розчин Дезефекту, експозиція 60 хв.; 

Варіант 6 – 2,3% розчин Дезефекту, експозиція 20 хв.; 

Варіант 7 – 2,3% розчин Дезефекту, експозиція 30 хв.; 

Варіант 8 – 2,3% розчин Дезефекту, експозиція 40 хв.; 

Варіант 9 – 3,8% розчин Дезефекту, експозиція 20 хв.; 

Варіант 10 – 3,8% розчин Дезефекту, експозиція 30 хв.; 

Варіант 11 – 3,8% розчин Дезефекту, експозиція 40 хв.; 

Варіант 12 – 0,5% розчин Дезавіду, експозиція 20 хв.; 

Варіант 13 – 0,5% розчин Дезавіду, експозиція 60 хв.; 

Варіант 14 – 1,0% розчин Дезавіду, експозиція 20 хв.; 

Варіант 15 – 1,0% розчин Дезавіду, експозиція 30 хв.; 

Варіант 16 – 1,0% розчин Дезавіду, експозиція 40 хв.; 

Варіант 17 – 3,0% розчин Дезавіду, експозиція 20 хв.; 

Варіант 18 – 3,0% розчин Дезавіду, експозиція 30 хв.; 

Варіант 19 – 3,0% розчин Дезавіду, експозиція 40 хв.; 

Варіант 20 – 5,0% розчин Дезавіду, експозиція 20 хв.; 

Варіант 21 – 5,0% розчин Дезавіду, експозиція 30 хв.; 

Варіант 22 – 5,0% розчин Дезавіду, експозиція 40 хв.. 

Після стерилізації, одновічкові мікрочубки висаджували в культуральні 

ємності на попередньо приготовлене поживне середовище МС першого етапу. 

Для культивування мікроклонів використовували ємності діаметром 40 мм, 

висотою 150 мм, об’єм поживного середовища – 25 мл. 

 За матеріалами підрозділу 4.2 дослідження проводили протягом 2009 – 

2011 р.р. на мікрочубуках і мікроклонах сортів Каберне Совіньон 441 та 

Марсельський чорний ранній 1294.  

 У процесі роботи використовували модифіковані поживні середовища 

МС, які містили різну кількість фітогормонів (дослідні варіанти) та 

стандартне поживне середовище МС (контроль). На вказані поживні 
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середовища вводили ініціальні експланти винограду розміром 0,8 – 1,0 см.  

Схема досліджень модифікації поживного середовища МС на етапі введення 

ініціальних експлантів винограду в культуру: 

Варіант 1 – 0,1 мг/л 6-БАП;  

Варіант 2 – 0,2 мг/л 6-БАП; 

Варіант 3 – 0,5 мг/л 6-БАП;   

Варіант 4 – 0,8 мг/л 6-БАП;   

Варіант 5 – 1,0 мг/л 6-БАП;   

Варіант 6 – 2,0 мг/л 6-БАП; 

Варіант 7 – 0,1 мг/л 6-БАП + 0,05 мг/л ІОК; 

Варіант 8 – 0,2 мг/л 6-БАП + 0,05 мг/л ІОК; 

Варіант 9 – 0,5 мг/л 6-БАП + 0,05 мг/л ІОК; 

Варіант 10 – 0,8 мг/л 6-БАП + 0,05 мг/л ІОК; 

Варіант 11 – 1,0 мг/л 6-БАП + 0,05 мг/л ІОК; 

Варіант 12 – 2,0 мг/л 6-БАП + 0,05 мг/л ІОК; 

Варіант 13 – 0,1 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л ІОК; 

Варіант 14 – 0,2 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л ІОК; 

Варіант 15 – 0,5 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л ІОК; 

Варіант 16 – 0,8 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л ІОК; 

Варіант 17 – 1,0 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л ІОК; 

Варіант 18 – 2,0 мг/л 6-БАП + 0,1 мг/л ІОК; 

Варіант 19 – Контроль (2,0 мг/л 6-БАП). 

Схема досліджень модифікації поживного середовища МС на етапі власне 

мікророзмноження: 

Варіант 1 – 0,1 мг/л 6-БАП + 0,2 мг/л ІОК; 

Варіант 2 – 0,2 мг/л 6-БАП + 0,2 мг/л ІОК; 

Варіант 3 – 0,5 мг/л 6-БАП + 0,2 мг/л ІОК; 

Варіант 4 – 0,1 мг/л 6-БАП + 0,3 мг/л ІОК; 

Варіант 5 – 0,2 мг/л 6-БАП + 0,3 мг/л ІОК; 
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Варіант 6 – 0,5 мг/л 6-БАП + 0,3 мг/л ІОК; 

Варіант 7 – 0,1 мг/л 6-БАП + 0,4 мг/л ІОК; 

Варіант 8 – 0,2 мг/л 6-БАП + 0,4 мг/л ІОК; 

Варіант 9 – 0,5 мг/л 6-БАП + 0,4 мг/л ІОК; 

Варіант 10 – 0,1 мг/л 6-БАП + 0,5 мг/л ІОК; 

Варіант 11 – 0,2 мг/л 6-БАП + 0,5 мг/л ІОК; 

Варіант 12 – 0,5 мг/л 6-БАП + 0,5 мг/л ІОК; 

Варіант 13 – Контроль (0,2 мг/л 6-БАП + 2,0 мг/л ІОК). 

 За матеріалами підрозділу 4.3.1. дослідження проводили протягом  2008 

– 2010 р.р. на мікрочубуках і мікроклонах сортів Ароматний, Добриня, 

Таїровський 1. Для швидкого укорінення одновічкових чубуків винограду in 

vitro модифікацію поживних середовищ проводили в напрямку зменшення 

вмісту макросолей та хелату заліза.  

 Схема проведення досліджень:  

Варіант 1 – Висаджування мікрочубуків на МС з 1/2 макросолей (50 мл/л);  

Варіант 2 – Висаджування мікрочубуків на МС з 1/3 макросолей (33 мл/л);  

Варіант 3 – Висаджування мікрочубуків на МС з 1/4 макросолей (25 мл/л); 

Варіант 4 – Висаджування мікрочубуків на МС з 1/2 хелату заліза (5 мл/л); 

Варіант 5 – Висаджування мікрочубуків на МС з 1/3 хелату заліза (3,3 мл/л);  

Варіант 6 – Висаджування мікрочубуків на МС з 1/4 хелату заліза  (2,5 мл/л);  

Варіант 7 – Контроль (МС повне).  

За матеріалами підрозділу 4.3.2. дослідження проводили протягом 2008 

– 2010 р.р. на мікрочубуках і мікроклонах сортів Ароматний, Добриня, 

Таїровський 1. Укорінення мікрочубуків винограду здійснювали завдяки 

застосуванню різних способів аплікації ІОК: обпудрювання тальковою ІОК-

вмісною пудрою базальних частин, замочування в стерильному водному 

розчині ІОК, короткочасна обробка спиртовим розчином ІОК, введення ІОК в 

поживне середовище.  

Порядок приготування пудри був наступним: на 100 г талька брали 250 
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мг ІОК та 20 мл спирту. ІОК розчиняли в спирті, цим розчином змочували 

тальк, суміш ретельно розмішували, підсушували й розтирали в порошок у 

керамічній ступці. Приготовлену пудру автоклавували в чашках Петрі при 0,7 

атм. протягом години. У процесі роботи базальну частину одновічкових 

чубуків зволожували стерильною водою, злегка осушували за допомогою 

фільтровального паперу, занурювали в приготовлену пудру, а потім 

висаджували на безгормональне поживне середовище МС. Вимочування 

мікрочубуків проводили: в спиртовому розчині ІОК (50 мг/л) протягом 10 

секунд, у водному (25 мг/л) – протягом 6 годин. Контролем був варіант 

поживного середовища МС із додаванням до нього 0,3 мг/л ІОК.  

Схема досліджень була наступною: 

Варіант 1 – Обпудрювання базальної частини мікрочубуків ІОК-вмісною 

тальковою пудрою з подальшим висаджуванням на повне МС;  

Варіант 2 – Обпудрювання базальної частини мікрочубуків ІОК-вмісною 

тальковою пудрою з подальшим висаджуванням на МС з 1/2 макросолей;  

Варіант 3 – Обробка базальних частин чубуків у спиртовому розчині ІОК з 

подальшим висаджуванням на повне МС; 

Варіант 4 – Обробка базальних частин чубуків у спиртовому розчині ІОК з 

подальшим висаджуванням на МС з 1/2 макросолей; 

Варіант 5 – Вимочування базальних частин чубуків у водному розчині ІОК з 

подальшим висаджуванням на повне МС;  

Варіант 6 – Вимочування базальних частин чубуків у водному розчині ІОК з 

подальшим висаджуванням на МС з 1/2 макросолей;  

Варіант 7 – Контроль (внесення 0,3 мг/л ІОК до поживного середовища).  

 За матеріалами підрозділу 4.3.3. дослідження проводили протягом 2009 

– 2011 р.р. на мікроклонах винограду сортів Гарант і Кардішах. До складу 

поживного середовища МС вносили препарати – Гумат калію Екоорганіка, 

Rost-концентрат і Біоглобін за схемою:  
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Гумат калію Екоорганіка  

Варіант 1 – 0,03% ІОК (контроль); 

Варіант 2 – 0,05%;  

Варіант 3 – 0,1%; 

Варіант 4 – 0,15%. 

Rost-концентрат  

Варіант 1 – 0,03% ІОК (контроль); 

Варіант 2 – 0,05%;  

Варіант 3 – 0,1%; 

Варіант 4 – 0,15%. 

Біоглобін  

Варіант 1 – 0,03% ІОК (контроль); 

Варіант 2 – 0,02%;  

Варіант 3 – 0,05%; 

Варіант 4 – 0,07%. 

За матеріалами підрозділу 4.3.4. – 4.3.6. дослідження проводили 

протягом 2010 – 2015 р.р. на ініціальних експлантах та мікроклонах 

винограду сортів Б х Р Кречунел 2, Кишмиш таїровський, Гарант.  

З метою підготовки мікроклонів до адаптації та зменшення 

концентрації агару в складі поживного середовища розробляли і вивчали 

особливості росту й розвитку ініціальних експлантів і мікроклонів винограду 

на структурованому, двошаровому поживному середовищі, яке містило 

агроперліт і вермикуліт.  

Роботу проводили в два етапи – на першому етапі вивчали вплив на ріст 

і розвиток мікроклонів винограду різної кількості агару, на другому – різної 

кількості макросолей та хелату заліза. Двошарові поживні середовища 

створювали шляхом додавання до поживного середовища МС мінеральних 

субстратів. У культуральні ємності вносили 25 мл поживного середовища та 

мінеральні субстрати за умови, що співвідношення поживне середовище : 
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мінеральні субстрати було 1,0:0,5. Мікрочубуки контрольних варіантів 

культивували на стандартному поживному середовищі МС.  

Схема досліджень по консистенції структурованого поживного 

середовища: 

Варіант 1 – МС + 4,0 г/л агару + агроперліт; 

Варіант 2 – МС + 4,0 г/л агару + вермикуліт; 

Варіант 3 – МС + 5,0 г/л агару + агроперліт; 

Варіант 4 – МС + 5,0 г/л агару + вермикуліт; 

Варіант 5 – МС + 6,0 г/л агару + агроперліт; 

Варіант 6 – МС + 6,0 г/л агару + вермикуліт; 

Варіант 7 – МС + 7,0 г/л агару + агроперліт; 

Варіант 8 – МС + 7,0 г/л агару + вермикуліт; 

Варіант 9 – МС + 7,5 г/л агару + агроперліт; 

Варіант 10 – МС + 7,5 г/л агару + вермикуліт; 

Варіант 11 – МС + 7,0 г/л агару (контроль). 

Схема досліджень по сольовому складу структурованого поживного 

середовища:  

Варіант 1 – МС + ´ макросолей + агроперліт; 

Варіант 2 – МС + ´ макросолей + вермикуліт; 

Варіант 3 – МС + ´ хелат заліза + агроперліт; 

Варіант 4 – МС + ´ хелат заліза + вермикуліт; 

Варіант 5 – МС + ´ макросолей + ´ хелат заліза + агроперліт; 

Варіант 6 – МС + ´ макросолей + ´ хелат заліза + вермикуліт; 

Варіант 7 – МС повне (контроль). 

Вміст агару в поживному середовищі за всіма дослідними варіантами – 

6 г/л, вміст фітогормонів – 0,1 мг/л 6-БАП, 0,3 мг/л ІОК. Через 60 діб 

культивування та після проведення визначення фізіологічного стану рослин 

поверхню поживного середовища покривали шаром стерильного агроперліту, 

кришечки культуральних ємностей відкривали на µ і в такому стані рослини 
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витримували в умовах культурального боксу ще 10 діб, після чого проводили 

повторне визначення основних фізіологічних показників.  

Схема досліджень по визначенню основних фізіологічних показників 

була аналогічна схемі досліджень по сольовому складу структурованого 

поживного середовища з єдиною відмінністю, що контролем був перший 

варіант. 

За матеріалами підрозділу 4.4. дослідження проводили протягом 2008 – 

2015 р.р. на мікроклонах винограду сорту Шардоне 4876, Добриня, Гарант. 

Вивчали три способи адаптації мікроклонів винограду до умов in vivo.  

1. Адаптація рослин у культуральних ємностях в умовах 

культурального боксу з подальшим висаджуванням у цеолітовий субстрат 

захищеного ґрунту. Цей спосіб адаптації передбачав застосування препаратів 

групи антитранспірантів. В якості антитранспірантів використовували нові 

препарати Vapor Gard і ЕПАА.  

Схема досліджень: 

Дослід 1 Культивування мікроклонів на агаризованому поживному 

середовищі Мурасіге і Скуга.  

Дослід 2 Культивування мікроклонів на агаризованому поживному 

середовищі Мурасіге і Скуга з агроперлітом (1,0 : 0,5). 

У кожному досліді були наступні варіанти: 

Варіант 1 – Обприскування мікроклонів 0,3% розчином Vapor Gard; 

Варіант 2 – Обприскування мікроклонів 0,5% розчином Vapor Gard; 

Варіант 3 – Обприскування мікроклонів 1,0% розчином Vapor Gard; 

Варіант 4 – Обприскування мікроклонів 1,5% розчином Vapor Gard; 

Варіант 5 – Обприскування мікроклонів 0,2% розчином ЕПАА; 

Варіант 6 – Обприскування мікроклонів 0,3% розчином ЕПАА; 

Варіант 7 – Обприскування мікроклонів 0,4% розчином ЕПАА; 

Варіант 8 – Обприскування мікроклонів дистильованою водою (контроль). 
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2. Адаптація мікроклонів на різних поживних субстратах в умовах 

адаптаційних кімнат. У процесі роботи вивчали ряд субстратів за наступною 

схемою:  

Варіант 1 – Цеоліт (контроль 1);  

Варіант 2 – Грунт + пісок (1:1) (контроль 2);  

Варіант 3 – Кокосовий субстрат (чистий);  

Варіант 4 – Кокосовий субстрат + Тerrawet (3:1);  

Варіант 5 – Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1);  

Варіант 6 – Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1);  

Варіант 7 – Агроперліт + вермикуліт (1:1);  

Варіант 8 – Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1);  

Варіант 9 – Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1);  

Варіант 10 – Торф сфагнум + агроперліт (1:1);  

Варіант 11 – Торф сфагнум + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1);  

Варіант 12 – Торф сфагнум + вермикуліт (1:1);   

Варіант 13 – Торф сфагнум + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1); 

Варіант 14 – Поживний субстрат «Щедра земля». 

 Після висаджування рослин на вказані поживні субстрати проводили 

полив препаратами Радіфарм, Реастим-рост, Rost-концентрат та поживним 

розчином, приготовленим за прописом МС без фітогормонів, сахарози за 

схемою: 

Варіант 1 – Реастим-рост, 0,15%; 

Варіант 2 – Реастим-рост, 0,3%; 

Варіант 3 – Реастим-рост, 0,5%; 

Варіант 4 – Rost-концентрат, 0,25%; 

Варіант 5 – Rost-концентрат, 0,5%; 

Варіант 6 – Rost-концентрат, 1,0%; 

Варіант 7 – Rost-концентрат, 0,25%; 

Варіант 8 – Rost-концентрат, 0,5%; 
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Варіант 9 – Rost-концентрат, 1,0%; 

Варіант 10 – Поживний розчин по МС; 

Варіант 11 – Вода. 

3. Адаптація мікроклонів, яка включала поєднання етапів 

мікроживцювання та адаптації до нестерильних умов.  

Схема досліджень: 

Варіант 1 – Іонообмінний субстрат «Біона»; 

Варіант 2 – Агроперліт;  

Варіант 3 – Агроперліт + Тerrawet (3:1); 

Варіант 4 – Вермикуліт;  

Варіант 5 – Вермикуліт + Тerrawet (3:1); 

Варіант 6 – Агроперліт + вермикуліт (1 : 1);  

Варіант 7 – Агроперліт + вермикуліт (1 : 1) + Тerrawet (3:1); 

Варіант 8 – Річковий пісок; 

Варіант 9 – Річковий пісок + Тerrawet (3:1); 

Варіант 10 – Річковий пісок + вермикуліт; 

Варіант 11– Річковий пісок + вермикуліт + Тerrawet (3:1); 

Варіант 12 – Річковий пісок + агроперліт; 

Варіант 13 – Річковий пісок + агроперліт + Тerrawet (3:1); 

Варіант 14 – Кокосовий субстрат (чистий);  

Варіант 15 – Кокосовий субстрат + Тerrawet (3:1);  

Варіант 16 – Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1);  

Варіант 17 – Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1);  

Варіант 18 – Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1);  

Варіант 19 – Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1);  

Варіант 20 – Поживний субстрат «Щедра земля». 

  

 2.2. Обліки, аналізи і методи досліджень 

Розділ: «Основні етапи виробництва щеплених саджанців винограду» 
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 Визначення властивостей восків для щеплення та їх водоутримючої 

здатності проводили за методикою П. Г. Малих [205, 208] із нашою 

модифікацією. Остання заключалась у тому, що в якості об’єкта досліджень 

використовували двовічкові підщепні чубуки винограду (результати наведені 

на прикладі сорту Р х Р 101-14). Для цього лозу підщепи Р х Р 101-14 

нарізали на двовічкові чубуки, для кожного з них визначали об’єм деревини 

та масу, далі їх вимочували у воді кімнатної температури протягом 24 год., 

після чого частину чубуків одразу обробляли восками для щеплення, а 

частину підсушували протягом 1 – 2 годин при кімнатній температурі і також 

обробляли восками для щеплення.  

Для проведення парафінування всі воски спочатку розігрівали до 

температури 110
о
С, потім знижували температуру до 80 – 85

о
С (в залежності 

від робочої температури воску) і парафінували пластини та двовічкові 

чубуки.  

Для визначення величини адгезії восків на пластинах та чубуках 

гострим ланцетом робили надрізи у вигляді сітки, і в залежності від величини 

відшарування покриття від поверхні пластин, чубуків, впродовж ліній 

надрізу або їх перетину, визначали величину адгезії (%). Визначення 

проводили на 20 надрізах парафінованих пластин та чубуків.  

Товщину воскового покриття (мм) визначали за допомогою бінокуляра 

МБС-9 на 20 зрізах, виконаних на різних пластинах і чубуках (мкм).  

Визначення еластичності речовин проводили шляхом термічного 

капілярного аналізу. Для цього воски для щеплення нагрівали до 

температури 95 і 110
о
С та визначали висоту піднімання по фільтрувальному 

папері (мм). Визначення проводили на 10 фільтрувальних папірцях. Висоту 

піднімання визначали тричі (по краях та середині) на кожному папірці й 

розраховували середнє значення для кожного папірця.  

Водоутримуючу здатність восків для щеплення визначали за 

методикою П. Г. Малих на фанерних пластинах та двовічкових чубуках [205, 
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208]. Оскільки в роботу були взяті чубуки різні за діаметром, то розрахунок 

водоутримуючої здатності проводили на 10 см
2
 деревини. Вимірювання 

проводили на 10 пластинах кожного варіанту та 20 двовічкових чубуках. Для 

визначення водоутримуючої здатності фоторуйнівних плівок двовічкові 

чубуки повністю обгортали цими матеріалами і всі маніпуляції проводили 

аналогічно як при визначенні цього показника для восків. 

У процесі роботи за даним розділом визначали: загальне обводнення 

компонентів та щеп винограду на різних технологічних етапах (ваговим 

методом), вміст цукрів і крохмалю в тканинах компонентів щеп та 

однорічному прирості [273, 220], інтенсивність калусогенезу (масу вологого 

та сухого калусу, г) та повноту утворення калусу [272], структуру калусної 

тканини (кількість клітин на 1 мм
2
 , у полі зору мікроскопу (шт.) та лінійні 

розміри клітин, мкм) [255], вихід стандартних щеп винограду після 

стратифікації (%) [272], кількість та довжину коренів щеп (шт.), довжину 

приросту щеп (см); приживлювання щеп у шкілці (%), вихід стандартних 

саджанців із шкілки (%), основні агробіологічні показники росту і розвитку 

щеплених саджанців у шкілці (довжину приросту пагонів, їх діаметр і 

визрівання, об’єм загального та визрілого приросту) [215, 220], площу 

листкової поверхні і облиств’яність пагонів [215, 220], структуру кореневої 

системи саджанців (кількість, діаметр, довжина коренів I та II порядків) після 

викопування.   

Анатомічну структуру калусної тканини визначали з використанням 

мікроскопу Біолам Ломо АУ-12. Розміри клітин вимірювали за допомогою 

окуляр-мікрометра з вимірювальною лінійкою – окуляр-мікрометром. Для 

отримання репрезентативних даних проводили вимірювання лінійних 

розмірів не менше 20 калусних клітин із різних зрізів. 

Із фізіолого-біохімічних показників у тканинах листків щеп визначали: 

інтенсивність дихання за методикою Бойсен-Йенсена [274], кількість 

пігментів у листках по Т. М. Годнєву [274], обводнення і водоутримуючу 
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здатність ваговим методом [274]. Листки для аналізів відбирали в зоні 

десятого вузла для отримання найбільш однорідного матеріалу. 

Для вивчення зміни фізичних показників стану субстрату і ґрунту під 

мульчею і без мульчі регулярно, в період з квітня по вересень проводили 

вимірювання температури й вологості ґрунту. Зміну температури фіксували 

на протязі вегетаційного періоду, щотижня вимірюючи температуру 

ґрунтовими термометрами під плівками і в контролі. Визначення температури 

повітря і субстрату проводили ґрунтовими термометрами Савінова і 

термографами (М–16А), вологості повітря – гігрометрами і гігрографами (М-

21А) [61]. 

Розділ «Основні етапи культивування винограду in vitro» 

 Із показників прояву регенераційних властивостей визначали: кількість 

вибракуваних експлантів, у яких спостерігали грибкове або бактеріальне 

зараження (шт., %); початок проліферації пазушних бруньок (діб) та кількість 

експлантів із проліферацією пазушної бруньки;  початок ризогенезу (діб) та 

кількість експлантів із розвиненими коренями; приживлюваність 

мікрочубуків (%) через 30 діб культивування.  

Показники росту і розвитку мікроклонів винограду оцінювали за 

висотою рослин (см); кількістю листків (шт.); площею листків (см
2
); площею 

листкової поверхні (см
2
/м), кількістю міжвузлів (шт.); масою вологого та 

сухого приросту (г); кількістю коренів І та ІІ порядків (шт.); загальною 

довжиною коренів та довжиною одного кореня, в т. ч. за градаціями (см); 

масою вологих і сухих коренів (г). Залежно від етапу культивування, 

біометричні показники розвитку визначали через 30, 45, 60 та 90 діб. 

 Основні фізіологічні і біохімічні визначення виконані з використанням  

загальноприйнятих методів. В тканинах пагонів, листків та коренів 

визначали:  вміст загальної води (%),  вміст легкоутримуючої води (%) через 

різні проміжки часу (10, 20, 30 хв.), вміст сухих речовин (%), інтенсивність 

транспірації визначали на зрізаних мікроклонах за методикою Л. І. Іванова за 
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короткі проміжки часу (через 10, 20 та 30 хв.) (г/см
2
*год.) [274].  

Для визначення інтенсивності калусогенезу, ступеню впливу біологічно 

активних препаратів, поживних субстратів на етапах стратифікації щеп, 

адаптації мікроклонів винограду визначали величину стимулюючої 

ефективності (R, %). Останню представляли як рівність: R = (∑ К1/ N1) – (∑ 

К2/ N2), де R – величина стимулюючої ефективності (%); ∑К1 – сума  рослин 

(%), які характеризуються досліджуваною ознакою, після застосування нових 

прийомів (засобів); N1 – кількість повторностей за досліджуваний період, 

після застосування нових прийомів (засобів); ∑К2 – сума  рослин (%), які  

характеризуються досліджуваною ознакою без  застосування нових прийомів 

(засобів); N2 – кількість повторностей за досліджуваний період без 

застосування нових прийомів (засобів). Стимулюючі властивості 

проявляються при R > 0. Чим більша за нуль R, тим вищі стимулюючі 

властивості прийому (засобу). При R = 0 – стимулюючі властивості відсутні, 

при R < 0 – проявляється інгібуюча дія.  

Статистична обробка одержаних експериментальних даних проведена з 

застосуванням дисперсійного, регресійного - кореляційного аналізу на 95% 

рівні вірогідності за методикою Б. О. Доспехова [78] з використанням 

комп'ютерних програм Microsoft Excel, Statistica 6.  

 

2.3. Характеристика матеріалів, використаних у роботі 

 

Препарати Дезефект і Дезавід характеризуються антимікробними 

властивостями відносно широкого спектру мікроорганізмів: грампозитивних  

і грамнегативних бактерій, патогенних грибів роду Candida, збудників 

дерматомікозів, пліснявих грибів, а також спороцидною дією. Діюча 

речовина  препарату Дезефект – комплекс двох четвертинних амонієвих 

сполук – N-алкілдиметилбензиламоній хлорид 4,5%, n-

алкілдиметилетилбензиламоній хлорид 4,5%.  Виробник: ЗАТ «Український 
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НВЦ проблем дезінфекції», Україна [219, 295, 218].  Діюча речовина 

препарату Дезавід – алкілдиметилбензиламоній хлорид 1,0% (клас 

гуанідінових сполук), полігексаметиленгуанідін гідрохлорид. Виробник: ТОВ 

«Компанія «НПХ», м. Москва [294]. За параметрами токсичності обидва 

препарати належить до IV класу небезпеки (малонебезпечні речовини) при 

попаданні в шлунок, на шкіру і при інгаляційній дії у вигляді пари не мають 

кумулятивної і сенсибілізуючої дії, не проявляють гонадотоксичного, 

імунотоксичного, ембріотоксичного, мутагенного і канцерогенного ефекту. 

Вапор Гард – антитранспірант, оригінальний продукт виробництва 

компанії Miller Chemical & Fertilizer Corporation, США. Це плівкоутворююча 

речовина, що перешкоджає зниженню втрат води, яку рослини не можуть 

самі контролювати. Після нанесення на рослину Вапор Гард під дією денного 

світла  утворює невидимий, стійкий і еластичний шар, який регулює процеси 

випаровування води рослинами (транспірація). Тонка плівка, яку утворює 

препарат, не відчувається на дотик, її неможливо відокремити від поверхні 

рослин – товщина складає декілька молекул. Препарат на 96% складається з 

натуральних екстрактів смол тропічних хвойних рослин і є свого роду 

«ультрафіолетовим щитом». Ця властивість дозволяє йому захищати рослини 

від сонячних опіків. Діюча речовина препарату – ди-1-п-ментен (Пінолін™) – 

96%, інертні інгредієнти – 4%; препаративна форма – водорозчинний 

концентрат (в.р.к.). Для кращого розчинення препарату рекомендується 

змішати його з невеликою кількістю води в невеликій ємності, а вже потім 

додавати в обприскувач. Клас токсичності 3 (малотоксичний) [561]. 

ЕПАА  – екологічно безпечний співполімер, створений на основі 

мікробних екзополіцукридів ксампану (продуцент Xantomonas campestris pv. 

campestris), енпосану (продуцент Paenibacillus polymixa)  та акриламіду. 

Препарат виробляється згідно з ТУ У 88-105-002-2000.  На препарат 

одержано гігієнічний висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи 

МОЗ України на використання в сільському господарстві №5.03.02-07/60462 
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27.12.2005 р. та мікробіологічній промисловості 5.10/17070 від 13.05.2002 р. 

Препарат захищено патентом на винахід, зареєстровано в Держстандарті за 

№ 081/024307 від 27.04.2000 р., отримано Сертифікат (свідоцтво) Державної 

реєстрації небезпечного фактора В000726. ЕПАА є високоефективною 

сполукою біологічного походження, що сприяє прилипанню пестицидів до 

насіння та рослин, регуляторів росту в період їхньої вегетації; фіксує корисну 

для рослин мікрофлору; допомагає рослинам переносити посуху та стреси; 

ефективно підвищує стійкість рослин до приморозків; подовжує тривалість 

дії пестицидів, стимуляторів росту, корисних бактерій; підвищує стійкість 

рослин до кореневих гнилей, сажкових хвороб; збільшує ефективність 

пестицидів, зменшуючи норми їх витрат; добре розчиняється у воді і має 

високу клейову здатність, утворює міцні плівки на рослинах, не 

перешкоджаючи їх газообміну [560, 251]. 

Реастим-рост – суміш гібереліну і мікроелементів (діюча речовина – 

складна суміш добрив та органічних кислот). Розробник препарату – НВЦ 

«Реаком». Препарат впливає на ріст рослин, величину їх плодів, 

пробудження сплячих бруньок, прискорення проростання насіння, затримує 

старіння листків і плодів.  Вміст мікроелементів у препараті: цинк (Zn), г/л – 

12,0 – 15,0; мідь (Cu), г/л – 7,0 – 9,0; бор (В), г/л – 4,5 – 5,0; марганець (Mn), 

г/л  – 8,0 – 10,0; молібден (Mo), г/л – 0,08 – 0,10; кобальт (Co), г/л – 0,03 – 

0,05; рН препарату – 7,5 – 8, 5; густина препарату, г/см
3 

– 1,16 – 1,20. Вміст 

гібереліну - до 7 г/кг, янтарної кислоти - до 100 г/кг, крезацину - до 55 г/кг, 

гумінових кислот - до 800 г/кг [558, 559]. 

Радіфарм – рослинний комплекс екстрактів, біостимулятор розвитку 

кореневої системи рослин. Він представляє собою комплексну витяжку 

рослинного походження, до якої входять полісахариди, стероїди, глюкозиди, 

амінокислоти і бетаїн, вітаміни та мікроелементи у хелатній формі. 

Полісахариди покращують проникнення поживних речовин і води у клітини, 

стероїди - проникнення поживних речовин до кореня, стимулюючи при 
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цьому розвиток кореневої системи і синтез хлорофілу. Глюкозиди (глюкоза, 

рамноза, арабіноза) необхідні рослинам на ранніх стадіях розвитку для 

формування та підвищення імунітету. Бетаїни стимулюють синтез хлорофілу, 

підвищують поглинаючу здатність кореневої системи. Триптофан, аргінін, 

аспарагін стимулюють ріст мерістемних тканин коренів. Комплекс вітамінів 

(В1, В6, біотин, РР ) сприяє стимуляції росту кореневої системи, прискорює 

метаболічні реакції, покращує засвоєння СО2. Цинк та залізо підвищують 

вміст ауксинів, хлорофілу, сприяють синтезу ІОК, прискорюють метаболічні 

процеси. Кількісний склад препарату:  

 Загальна кількість органічних речовин - w/w 30,0% 

 Полісахариди - w/w 7,0% 

 Стероїди глюкозиди - w/w 0,2% 

 Протеїнові поліпептиди - w/w 11,0% 

 Вільні амінокислоти - w/w 1,0% 

 Вітамінний комплекс (B1, B6, D, H, PP) - w/w 0,04% 

 Азот (N) всього - w/w 3,0% 

      в т.ч. органічний - w/w 1,0% 

     амідний - w/w 2,0% 

 Оксид калія (K2O) - w/w 8,0% 

 Органічний вуглець (С) - w/w 10,0% 

 Хелат цинка (Zn) EDTA - w/w 0,20% 

  Фізичні властивості препарату: рідина коричнево-чорного, чорного 

кольору, щільність (г/см) 20°С – 1,20, рН (1% водний розчин) – 5,25, 

кондуктивність 1 ‰ (mS/cm) 18°С – 0,25, точка кристалізації –  -1ºС. 

Виробник – італійська фірма добрив Valagro. Заявник реєстрації в Україні – 

ТОВ «АгріСол» Україна, зареєстрований в 2011 році, термін дії реєстрації до 

2020 року [558, 562]. 
Rost–концентрат – добриво на основі гумату калію, містить у 

концентрованому вигляді мікро- і макроелементи (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe , Cu, 
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Zn, Co, Mo, B), природні стимулятори, вітаміни, антибіотики, біологічно 

активні речовини. Rost- концентрат виробляють з використанням екологічно 

чистої природної сировини - низинного торфу. Торф містить в своєму складі 

велику кількість фізіологічно активних речовин – амінокислоти, вуглеводи, 

ферменти, антибіотики і природні стимулятори росту. Найбільш фізіологічно 

активні елементи, які одержують після обробки торфу - водорозчинні солі 

гумінових кислот (гумати) і фульвокислот (фульвати). Технологія 

виробництва препарату забезпечує переведення всіх біологічно активних 

речовин у доступний для рослин стан. Препарат  розроблено в НДІ 

ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського, м. Харків [565]. 

Біоглобін – водносольовий екстракт із плаценти людини або 

сільськогосподарських тварин після спеціальної обробки тканин, суспензія 

білого або жовто-зеленого кольору, з осадом, що утворюється в процесі її 

зберігання. Механізм дії препарату полягає у високому біокаталітичному 

ефекті, тобто в підвищенні швидкості всіх біохімічних реакцій, у тому числі 

й фотосинтезу. У своєму складі він містить повний комплекс незамінних і 

замінних амінокислот, поліпептиди, аміноцукри, гексуронові кислоти і 

мікроелементи в збалансованому для живої природи складі. Склад препарату 

«Біоглобін» (% на суху речовину): пептиди з молекулярною масою більше 10 

000 Да – 3,5-5,0 (в т.ч. модифіковані (окислені) 2,8-4,0), амінокислоти 45,0-

50,0 (в т. ч. модифіковані (окислені) 30,0-35,0), гексуронові кислоти 8,0-9,0, 

мукополісахариди низькомолекулярні 4,0-6,0, неорганічні компоненти 2,5-3,0 

(солі натрію, калію, заліза, кобальту, міді, молібдену, стронцію, золота та ін.). 

Препарат внесений до Державного реєстру України в якості регулятора росту 

і розвитку рослин (Свідоцтво про держреєстрацію № А 01689, А 02194), 

виробляється НПФ «Медбіоком, ЛТД» за ліцензією Мінпромполітики 

України № 188975 від 14.02.2007г і по ТУ У 24. 2 - 31644253 - 002: 2006 [2].  

Ель-1 – препарат проявляє стимулюючий вплив на всі аспекти росту 

рослин – поділ клітин, ріст стебла, листків, коренів, утворення квіток та 
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розвиток плодів, посилює імунітет до захворювань і стресів. Фізико-хімічна 

характеристика препарату: діюча речовина (по ISO) – арахідонова кислота 

(хімічний клас – поліненасичені жирні кислоти), її концентрація дорівнює 1,2 

г/л. Розчин діючої речовини в ізопропіловому чи етиловому спирті з 

додаванням антиоксиданту. Не фітотоксичний (4 клас безпеки для людини і 

теплокровних тварин) [16]. 

Гумат калію Екоорганіка – розчинне добриво, яке містить азоту N – не 

менше 100 мг/100 г, Р2О5 – не менше 100 мг/100г, К2О – не менше 100 мг/100г, 

калієві солі гумінових кислот –0,5 – 0,60%. ТОВ "Еко-органіка Україна" 

(Україна) [16]. 

Кореневін – діюча речовина препарату індолілмасляна кислота в 

концентрації 5 г/кг. Його застосовують в сухому вигляді та у вигляді 

розчину. У сухому вигляді для обпудрювання перед висадкою, у вигляді 

розчину – (вміст пакету 5 г розчинити в 5 л води) для поливу рослин під 

корінь після садіння. Відноситься до 3 класу безпеки [16]. 

 Чаркор – регулятор широкого спектру дії створений на основі Емістиму 

С. Відрізняється від останнього наявністю комплексу синтетичних 

фітогормонів фуксинової природи 2,6-диметилпіридин-1-оксиду і α-НОК. 

Відноситься до 4 класу безпеки [16]. 

 Укорінювач – препарат для кращого укорінення всіх видів рослин. 

Діюча речовина – 1-нафтилоцтова кислота, індоліл-3-масляна кислота. До 

складу препарату входять макроелементи: азот загальний (N) – 2,5, фосфор 

(Р2 О5) – 2,3, калій (К2О) – 5,0, мікроелементи в халатній формі, вітаміни: В1, 

В6, РР, С [16].  

Субстрати для стратифікації та адаптації мікроклонів винограду. 

Кокосовий субстрат – природний продукт, який сприяє розвитку і 

росту рослин як у відкритому, так і закритому ґрунті. Його структура 

складається з мільйонів мікроскопічних губчатих волокон кокосового горіха. 

Завдяки ідеальній капілярній системі, здійснюється рівномірний розподіл та 
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утримання вологи, а добра пористість волокна покращує доступ кисню по 

всій поверхні. До основних властивостей кокосового торфу слід віднести: 

стерильність, високу водоутримуючу здатність, гідрофільність, високу 

повітроємність, стійкість до окислення, оптимальний рН 5,6 – 6,8, 

буферність, простоту утилізації. Спресованний брикет заливають 20 – 25 л 

води, і через декілька годин кокосове волокно розрівнюється і збільшується в 

об'ємі до 70 – 75 літрів [563, 564].  

Камка –  (морська трава, рід зелених морських водоростей) це 

органічна сировина, яку отримують з штормових викидів морської водорості 

Зостера Маріна. Це повністю екологічно чистий матеріал. Трава має 

коричнево-зелений колір, із запахом моря, вологість в повітряно-сухому 

стані складає 15%. На відміну від деревини, зостера абсолютно не підлягає 

гниттю (трава, викинута на берег, кілька років характеризується однаковими 

теплоізоляційними властивостями), а також абсолютно не схильна до 

руйнування гризунами,  комахами (високий вміст солей кальцію і, отже, 

високий осмотичний тиск створює неприйнятне місце існування для 

вищезгаданих паразитів). До складу камки входять органічні сполуки йоду, 

заліза, цинку, кобальту, амінокислоти, біологічно-активні речовини 

(полісахарид фукондак, що характеризується потужною протипухлинною 

дією). Водорості містять до 40 – 45% рослинних білків, 30 – 35% – 

вуглеводів, до 10% – ліпідів. Камка виділяє м'який ледве відчутний запах 

йоду, брому і сірководню [571].  

Вермикуліт – екологічно чистий мінерал із групи гідрослюд, який 

утворюється в земній корі. Після обробки при температурі 800 – 1000 
о
С він 

перетворюється на сипучий лускатий матеріал, у якого між лусочками 

знаходиться повітря, що дозволяє підвищувати аераційні властивості 

субстратів. Завдяки вмісту окислів таких мікроелементів як кальцій, магній, 

калій, алюміній, залізо, кремній – вермикуліт є ефективним біостимулятором 

росту рослини. Характеризується високими сорбційними і аераційними 
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властивостями, забезпечує оптимальний повітряно-вологісний режим, що 

позитивно впливає на розвиток кореневої системи. Вермікуліт має високий 

коефіцієнт водопоглинання та водовіддачі. До основних властивостей 

вермикуліту необхідно віднести: питома вага – 65-130 кг/м
2
 (залежно від 

розміру гранул); ємність водопоглинання ~ 400 – 530%; рН 6,8 – 7,0 

(нейтральний – слаболужний); вміст магнію – 10 – 14%, калію – 3 – 5%, 

кальцію – 1,2 – 2%, марганцю – 0,8 – 1,0%, заліза – 5,6 – 6,5%, кремнію – 34 – 

36%; інертний, хімічно і біологічно стійкий, стерильний [567].  

Агроперліт – рекомендується для вирощування рослин, вкорінення 

саджанців, покращує доступ повітря та поживних речовин до коренів рослин, 

вбирає і поступово віддає вологу, сприяє зниженню кислотності, засолення 

ґрунту, підвищує опірність мікробному гниттю. Технічна характеристика  

агроперліту: щільність 80 – 100 кг/м
3
, загальна шпаруватість не менше 95-

97%, водоутримуюча здатність – 51%,  водопоглинання – 500 – 700 %, хімічна 

стійкість 97 – 99%. До складу агроперліту входять такі хімічні сполуки:  SiO2 

– 75,6%, Al2O3 – 12,9%, Fe2O3 – 0,43%, CaO – 1,04%, MgO – 0,7%, K2O – 

4,21%, Na2O – 3,44%, рН – 4,9 [566]. 

Торф сфагнум (мох) (Sphagnum) –  багаторічна рослина з родини 

сфагнових мохів. Сьогодні – це матеріал, який використовують в будівництві 

як біофільтр і адсорбент, як гігроскопічний наповнювач у складі земляних 

сумішей для транспортування і вирощування рослин. Торф'яний мох 

характеризується бактерицидними властивостями: у його складі містяться 

целюлоза, тритерпени, кумарини, фенокислоти, цукри, пектини, смоли, 

мінеральні солі. Кумарини й органічні кислоти сфагнуму характеризуються 

не тільки бактерицидною активністю відносно патогенної кокової і гнильної 

флори, але і протигрибковою дією [568].  

«Щедра земля» – готовий торф'яний поживний субстрат, який 

складається з суміші торфів з додаванням органічних домішок, мінеральних 

макро- і мікродобрив, перліту, вапнякових матеріалів, піску. pH 5,5 – 6,5  
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Покращує схожість насіння, приживлюваність розсади, зменшує стрес при 

пересадці рослин. Підвищує врожайність і смакові якості овочів, плодів і ягід 

[569].  

Препарати групи гідроабсорбентів -  полімери, виготовлені на основі 

калію чи натрію. В сухому стані це кристали, які після зволоження 

поглинають воду та утворюють гелеподібну масу (1 кг абсорбенту здатний 

вібрати до 250 л води), після насичення гранули поступово віддають вологу 

рослинам. При висиханні абсорбент набуває попереднього стану – 

кристалічний і готовий до нового циклу при наступному зволоженні. Вони не 

токсичні, нейтральні і абсолютно безпечні. Обплітаючи коренями насичені 

водою кристали  рослина у будь-який час може взяти рівно стільки води, 

скільки їй необхідно в даний період розвитку [570, 28, 13].  

Поліський субстрат – готовий до використання субстрат, виготовлений 

на основі якісних верхових і низинних торфів, кварцевого піску, глини, 

агроперліту, мінеральних домішок (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo). Дрібна структура 

суміші забезпечує високу здатність поглинання води, акумуляцію поживних 

речовин.  рН = 5,5 – 6,5.  

Субстрат для вирощування орхідей виготовляється на основі верхового 

торфу в т.ч. грубої фракції, сфагнуму, цеоліту,  деревного вугілля, соснової 

кори. Він містить всі необхідні для росту рослин поживні елементи. Груба 

фракція субстрату забезпечує оптимальний водно-повітряний режим і 

кислотність рН 5,0-6,0. Збалансований вміст макро- і мікроелементів створює 

ідеальне середовище для  розвитку кореневої системи. 

Агротехнічні характеристики: 

рН  5,0 - 6,0 

Структура  -  груба 0 - 30 мм 

Органічна речовина, % 70 - 80 

Азот загальний  (NH4+NO3) 50 - 80 мг /л 

Фосфор   (P2O5) 40 - 70 мг /л 
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Калій    (K2O) 60 - 90 мг /л 

Магній  (MgO) 30 - 50 мг /л 

Мікроелементи - В, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. 

Полімерні матеріали, які використовували для захисту апікальних 

частин щеп винограду від підсушування, були представлені: 

Воски для щеплення фірми „Norsk Wax‖ 

- Проагрівакс RH Гормон – червоний віск, містить активну форму 

гормону дихлорбензойної кислоти (2,5% DBA) з концентрацією активного 

ауксину 0,002%. Температура краплепадіння – 65 – 70 
о
С, вміст масел – 

менше 2%, температура нанесення воскового покриття 80
о
С. 

- Проагрівакс Білий – нейтральний віск, не містить фітогормонів, 

використовують для зниження концентрації ауксинів воску Проагрівакс RH 

Гормон. Температура крапле падіння – 65 – 70 
о
С, вміст масел – менше 2%, 

температура нанесення воскового покриття – 80
о
С. 

- Проагрівакс Оранжевий – віск, який не містить фітогормонів, 

використовують для парафінування щеп перед висаджуванням у шкілку. 

Температура краплепадіння – 77 – 82 
о
С, вміст масел – менше 2%, 

температура нанесення воскового покриття – 82 – 85
о
С. 

- Проагрівакс Г Середземномор'я – віск, який не містить фітогормонів, 

використовують для покриття саджанців восени з метою їх подальшого 

зберігання. Температура краплепадіння – 70 – 78
о
С, вміст масел – менше 2%, 

температура нанесення воскового покриття – 80 – 83
о
С [553]. 

 Воски для  щеплення НВФ «Шар»  

- Ант-002-7С –  червоний віск з додаванням фітогормонів для стимулювання 

розвитку калусної тканини, температура краплепадіння – 65 – 75
о
С,  

температура нанесення воскового покриття – 80 – 85
 о
С. 

- Ант-001-6 – жовтий віск без додавання фітогормонів, температура 

краплепадіння –  60 – 65
о
С,  температура нанесення воскового покриття –  70 

– 80
о
С. 



130 

 

- Ант-002-7 – синій, без додавання фітогормонів, температура краплепадіння 

–    70 – 75
о
С,  температура нанесення воскового покриття – 80 – 85

 о
С. 

Розроблені НВФ «Шар» воски  не фітотоксичні та екологічно безпечні [549]. 

Фоторуйнівні плівки захисту щеп винограду від підсушування:  

- «Buddy Tape», «Medifilm», «Professional Grafting Tape»  – до їх складу 

входять ізопренова резина, твердий парафін та/або лінійний поліетилен. 

Випускаються в котушках, довжина однієї котушки плівки «Buddy Tape» – 40 

м, ширина  стрічки – 25 мм, перфорація  по  всій довжині кожні 4  см; 

довжина однієї котушки плівки «Medifilm» – 35 м, ширина  стрічки – 30 мм, 

перфорація  по  всій довжині кожні 7  см. «Professional Grafting Tape» – 

випускається в рулонах довжиною 200 м, ширина стрічки – 30 мм 

Виробником цих плівок є японська фірма Aglis (Japan Concept Ltd.) [546, 547, 

548]. 

-  «Черенок» – до її складу входять поліолефіни та твердий парафін. 

Випускається в котушках, довжина однієї котушки – 200 м, товщина плівки 

60 і 80 мкм, ширина стрічки – 25 мм. Виробником плівки «Черенок» є 

російська науково-виробнича фірма (НВФ) «Шар» [549]. 

Для мульчування поверхні ґрунту в шкілці використовували наступні 

матеріали: комбінована чорно - біла плівка застосовується як мульча для 

покриття ґрунту, головним чином в теплих регіонах. Параметри: плівка у 

вигляді полотна, товщина – 30 мкм, ширина – 1,5 м, метраж рулону – 1000 м. 

Переваги: збереження вологості ґрунту, зменшує температуру ґрунту та 

підходить для теплих регіонів. Чорна сторона захищає від проростання 

бур'янів, біла сторона відбиває світло вгору до листків рослин, що підвищує 

кількість світла, збільшує фотосинтез і зменшує температуру ґрунту, від 

підвищення якої може постраждати коренева система [342, 343]. 

 Чорна плівка – полімерна стабілізаційна (геомембрана), вироблена на 

основі поліетилену високого тиску. Параметри: плівка у вигляді полотна. 

Товщина – 60 мкм, ширина – до 1,5 мм. Теплова усадка в поздовжньому 
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напрямку – 30 – 60%, в поперечному напрямку – 20 – 40%. Водо-, паро- и 

світлонепроникна, міцна на розрив. Вона поглинає теплові промені і здатна 

нагріватись до 58С
0
, при цьому температура ґрунту під мульчею з цієї плівки 

нижче, ніж під прозорою плівкою, або ґрунту без мульчування. Чорна плівка 

зберігає більш високу вологість ґрунту завдяки гідроізоляційним 

властивостям, покращує температурний режим ґрунту, повністю пригнічує 

розвиток бур'янів [54]. 

 

2.4. Умови проведення досліджень 

 

Ґрунти, на яких розміщували шкілку щеплених саджанців винограду – 

південний чорнозем, середньо суглинковий, сформований на льосовидному 

суглинку, який залягає на глибині 130 – 200 см. Товщина гумусового 

горизонту – 25 – 30 см та перехідного – 45 см. Під льосом залягають червоно-

бурі глини, які  складають 14 – 15 см.   

У цілому, клімат регіону характеризується як помірно континентальний 

із значним впливом моря, довгим періодом вегетації, підвищеною напругою 

тепла та недостатнім ступенем вологозабезпеченості. 

Дослідні ділянки знаходяться в центральному районі Одеської області 

та відносяться до зони недостатнього зволоження з гідротермічним 

коефіцієнтом 0,7 – 0,9. Середня кількість опадів за рік складає 415 мм. Значна 

кількість опадів випадає влітку у вигляді злив, а також восени у вигляді 

обложних дощів. Температурні умови сприятливі для вирощування 

сільськогосподарських культур. Середньомісячна температура повітря 

складає +9,8
0
С, максимальна – +39,1

0
С, мінімальна – мінус 25,9

0
С. Сума 

активних температур за середніми багаторічними даними складає 3280
0
С. 

 За даними лабораторії агрокліматології ННЦ ―ІВіВ ім. В. Є. Таїрова‖ 

імовірність зим з температурою мінус 24,9
0
С складає 12 – 16%, з 

температурою мінус 18,0 – 19,9
0
С відповідно 30 – 40%. Зими короткі й 
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помірно холодні з середньою тривалістю 60 діб. Середньомісячна 

температура найбільш холодного місяця (лютого) – мінус 2,1
0
С. Внаслідок 

частих відлиг температура в окремі дні підвищується до +8 – 12
0
С. Сніговий 

покрив нестійкий, його товщина не перевищує 10 см. В окремі роки з 

суворою зимою і відсутністю снігового покриву спостерігається промерзання 

ґрунту до глибини 40 – 45 см. 

 Перша половина весни прохолодна. Середньомісячна температура 

березня +1,8
0
С. Погода в цьому місяці нестійка. Середньомісячна 

температура квітня +8,6
0
С. Травень теплий, з середньомісячною 

температурою +15,5
0
С. Літо спекотне, сухе, з частими вітрами-суховіями 

східного і південно-східного напрямку. Найбільш спекотливий місяць — 

липень з середньомісячною температурою +22,6
0
С. Перша половина осені 

тепла і суха. Починаючи з другої декади жовтня, спостерігаються 

приморозки, які викликають передчасний листопад у винограду. 

Метеорологічні умови за роки досліджень відрізнялись певною 

різноманітністю. Деякі періоди характеризувались несприятливими для 

виноградної рослини погодними умовами, але в цілому вони були типовими 

для південного регіону України (Додаток А). 

Осінь 2007 року відрізнялась помірно вологою та теплою погодою в 

жовтні, з середньою температурою повітря +13
0
С та прохолодною в 

листопаді з середньомісячною температурою +5,5
0
С, що відповідало 

кліматичній нормі. Сума опадів за період жовтень-листопад склала 135 мм 

або 213% норми, що сприяло поповненню запасів вологи в ґрунті після дуже 

сухого та спекотного літа. Перший осінній заморозок спостерігався на ґрунті 

17 жовтня (-0,5
0
С), у повітрі перший заморозок був відмічений 13 листопада 

(-1,2
0
С). 

 Погода зимового періоду мала нестійкий характер. Середньомісячна 

температура грудня склала +1,4
0
С, січня -0,7 

0
С, лютого + 1,5

0
С, що на 2,4

0
С 

вище за норму. Опадів упродовж зими 2007/2008 років випало 46 мм, близько 
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40% норми. Стійкого снігового покриву не було. 

Березень і квітень відрізнялися незвичайно теплою погодою – 

(середньомісячна температура перевищувала норму і склала + 6,8
0
С та + 7

0
С), 

 

кількістю опадів 81 мм або 140% норми.  

 Температура повітря літніх місяців була в середньому на 2
0
С вище 

норми і складала в червні +21,6
0
С, в липні +22,6

0
С та в серпні +24,1

0
С. Такі 

умови сприяли стрімкому накопиченню активних температур повітря, що 

перевищило норму на початок осені на 240
0
С. Опади впродовж літа 

розподілялись нерівномірно, у червні випало 39 мм, в липні 92 мм, а в серпні 

всього 3,5 мм, що склало відповідно 81, 182 та 10% від норми. 

 Вересень був тепліше звичайного та дуже вологим. Опадів випало 89 

мм або 230% норми. Сума активних температур за вегетаційний період 

склала 3680
0
С, що на 400

0
С вище норми. Кількість опадів за цей період 

дорівнювала 267 мм, або 119% від середньо багаторічної норми. 

 Жовтень відрізнявся теплою і сухою погодою. Середньомісячна 

температура жовтня була вище норми на 2
0
С, листопада – на 1,4

0
С. Кількість 

опадів за осінній період склала 115 мм, при нормі 102 мм. Розподіл опадів 

був нерівномірним. 

 Перший осінній заморозок на поверхні ґрунту спостерігався 19 жовтня 

(-0,9
0
С), а у повітрі – 11 листопада (-0,5

0
С). Умови осіннього періоду в цілому 

були сприятливими для визрівання однорічного приросту, проте, відносно 

високі температури другої половини осіннього періоду не дуже сприяли 

процесам загартування та підготовки виноградних рослин до зимових умов. 

 Період з середньодобовою температурою повітря нижче 0
0
С 

(метеорологічна зима 2008/2009 років) продовжувався 23 дні – з 21 грудня до 

12 січня, проти 83 днів за середнім багаторічним показником. Опадів за 

зимовий період випало 105 мм при нормі 114 мм. Стійкого снігового покриву  

не спостерігалось. 

 Середні температури повітря у березні та квітні були вище норми 
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відповідно на 1,4 та 1,7
0
С і становили за березень +4,1

0
С та за квітень 

+11,1
0
С. Кількість опадів у березні склала 25 мм, у квітні опадів не 

спостерігалось. Середня температура повітря за другу та третю декади 

травня становила +17,9
0
С, що на 1,2

0
С вище норми. На кінець травня сума 

активних температур перевищила норму на 170
0
С. Кількість опадів упродовж 

травня дорівнювала 33 мм при нормі 36 мм. 

 Температури повітря упродовж літа були підвищеними в порівнянні з 

середніми багаторічними показниками в середньому на 0,2 – 2,8 
о
С. Сума 

активних температур повітря перевищувала норму у червні – на 235
0
С, у 

липні – на 320
0
С, у серпні – на 350

0
С. У червні, липні та серпні випало 

відповідно 18 мм (38 % норми), 57 мм (112% норми) та 8 мм (21% норми) 

опадів. 

За вегетаційний період сума активних температур повітря склала 

3769
0
С, тобто на 520

0
С вище норми, кількість опадів 175 мм або 78 % від 

середніх багаторічних норм. За температурними умовами 2009 рік був 

сприятливим для перезимовування, росту та розвитку виноградної рослини.  

Температурний режим осіннього періоду був на 2
0
С вище середньо 

багаторічних значень. Умови зволоження були в цілому незадовільними: 

кількість опадів склала 49 мм (68% норми), 37 мм з яких випало у другій 

декаді жовтня. Перший заморозок на поверхні грунту спостерігався 31 

жовтня на позначці  - 1,7
о
С, а у повітрі – 1 листопада на позначці  - 1,8

о
С. 

Таким чином, термічні умови осіннього періоду були сприятливими для 

визрівання однорічного приросту, а умови зволоження недостатніми для 

накопичення вологи в ґрунті. 

 Середньодобова температура повітря за другу декаду грудня склала -

4,4
0
С при середній багаторічній нормі +0,8

0
С. Упродовж 19-20 грудня 

мінімальна температура повітря склала -15,3 та -16,0
0
С відповідно, а на 

поверхні снігового покриву -23,0
0
С. Опадів випало 66 мм, що на 50 мм 

більше за норму. Середня висота снігового покриву в грудні склала 47 см, а 
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максимальна – 59 см. Найбільш холодною була друга половина зими з 

середньо декадною температурою повітря третьої декади січня -8,5
0
С та 

першої декади лютого -3,8
0
С. У третій декаді січня мінімальна температура 

повітря досягала критичної для багатьох сортів винограду позначки -20-21
0
С, 

а на поверхні снігу – до -23
0
С. Друга декада лютого характеризувалась 

нестійкою погодою з рясними опадами у вигляді дощу та снігу. В цілому, 

зимовий період характеризувався дуже холодною та нестійкою погодою. 

Опадів за зиму випало 176 мм або 235% норми. 

 Середня температура повітря за весну склала +6,0
0
С, що на 1,7

0
С вище 

за норму. Сума активних температур повітря на 30 квітня склала 222
0
С, що на 

120
0
С вище середніх багаторічних даних. Опадів за весняний період випало 

106 мм або 130% від норми. 

 Середня температура повітря літніх місяців склала +22
0
С або на 2,8

0
С 

вище норми. Найбільш теплим видався серпень. Сума активних температур 

повітря на кінець літнього періоду склала 3532
0
С, що вище за норму на 

508
0
С. Кількість опадів за цей період склала 280 мм або 134% від норми. 

Упродовж вересня сума опадів склала 55 мм (145% норми). 

 Метеорологічна осінь у 2010 році характеризувалась нестійкою 

погодою з рясними опадами. Середня температура повітря за першу декаду 

жовтня склала 9,0
0
С, за другу та третю – 10,8 та 8,0

0
С. Кількість опадів за 

жовтень дорівнювала 96 мм (380% норми). Перший приморозок у повітрі 

спостерігався 28 жовтня (0,0
0
С), а на поверхні ґрунту – 12 жовтня (-0,1

0
С). 

 В цілому, 2010 рік за погодними умовами був складним для 

виноградарства.  Упродовж зимового періоду спостерігалась нестійка погода, 

з відлигами та раптовими зниженнями температур повітря до критичних для 

винограду значень, що призвело до ушкодження значної кількості зимуючих 

вічок та зниження урожайності виноградних насаджень. Проте були дуже 

добрими умови для накопичення запасів вологи в ґрунті. 

 Весна 2011 року в середньому була дещо теплішою за норму – 
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температури повітря перевищували норму на 0,5 - 1,3
о
С, кількість опадів за 

період з березня по травень склала 47 мм при нормі 93 мм. 

Температура повітря за літні місяці також перевищувала норму. 

Найбільш спекотним цього року був липень, максимальна температура повітря 

досягала 34 – 36°С. За умовами зволоження тільки в червні спостерігалися 

задовільні умови – сума опадів склала 104 мм або 214 % норми. У липні і 

серпні кількість опадів склала 15 і 2 мм або 31 і 5 % норми відповідно. 

Вересень був сухим і теплим: середньомісячна температура 

перевищувала норму на 2,4 °С, опадів випало 7 мм. Сума активних температур 

упродовж усього періоду перевищувала норму від 70°С на початку до 300°С у 

кінці і склала 3518 °С, що на 238 °С більше норми. Кількість опадів за період з 

квітня по березень склала 182 мм (69% норми). 

Перша половина зими відрізнялася теплою погодою, як для цієї пори 

року. З 26 січня і до 15 лютого 2012 року спостерігалося зниження 

температури повітря від -10 – -13 °С до -22 – -23 °С, що для виноградної 

рослини є критичним. 

Весняний період у березні-квітні 2012 року був теплішим за середні 

багаторічні значення на 1 – 2ºС. У травні спостерігалася надзвичайно тепла 

погода (середня температура за місяць склала 20ºС). Режим зволоження у 

весняні місяці був нерівномірний: у березні кількість опадів становила 28 мм 

(104% норми), у квітні – 9 мм (28% норми), у травні – 47 мм (131% норми).  

Літній період відзначався дуже спекотною погодою. Середня 

температура червня становила 23,1 ºС (на 3,3 ºС вище за норму), липня – 26,6 

ºС (на 4,8 ºС вище за норму), серпня 24,1 ºС (на 2,8 ºС вище за норму). Суми 

активних температур на протязі всього вегетаційного періоду перевищували 

норму від 250ºС у травні і до 500ºС у кінці серпня. Кількість опадів у цей 

період склала: у червні – 26 мм або 53% норми, у липні – 51 мм або 100% 

норми, а у серпні – 52 мм або 148% норми. Причому опади розподілялися 

нерівномірно як за часом, так і по території. 
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Осінь 2012 року відзначалася теплою та сухою погодою, середня 

температура повітря дорівнювала 19,5ºС, кількість опадів – всього 3 мм (9% 

норми). Перший заморозок на поверхні ґрунту був відмічений 8 листопада (-

0,9 ºС), а в повітрі – 16 листопада (-2,0ºС). 

Суми активних температур протягом всього періоду перевищували 

норму від 130ºС на початку до 800ºС в кінці і склали 4230ºС, що на 980ºС 

вище норми. Кількість опадів за період з квітня по жовтень склала 281 мм 

(119% норми). В цілому 2012 рік за своїми термічними умовами був 

несприятливим для перезимівлі винограду, вегетаційний перехід був 

аномально теплим, що відобразилось на темпах визрівання лози. 

Весняний період у 2013 році настав дуже рано. Опадів у лютому і 

березні випало менше норми – 29 мм і 15 мм. За умовами зволоження квітень 

– травень також були незадовільними – у квітні опадів випало 13 мм (43% 

норми), у травні – всього 5 мм (13% норми).  

Літні місяці були порівняно теплими: середньомісячні температури 

повітря в червні перевищували норму на 2,2º С, у липні – відповідали нормі а 

в серпні були вище за норму на 1,6ºС. Розподіл опадів протягом літнього 

періоду був нерівномірним – протягом червня та липня спостерігалася 

дощова погода, кількість опадів становила 86 мм (178% норми) і 104 мм 

(205% норми), а в серпні було сухо – випало всього 6 мм або 23 % норми.  

Вересень був дощовим і прохолодніше звичайного на 1,1ºС, а опадів 

випало 40 мм (104% норми). 

У 2013 році період з середньодобовою температурою повітря вище 

10ºС тривав 168 днів (на 13 днів коротше звичайного) – з 14 квітня по 29 

вересня. Кількість опадів за цей період склала 254 мм, що близько до норми. 

Сума температур повітря в цьому році склала 3420 ºС. 

Восени 2013 року в жовтні спостерігалася відносно прохолодна й 

дощова погода – температура повітря знаходилась в межах норми, а кількість 

опадів становила 37 мм або 148% норми. У листопаді було надзвичайно 
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тепло і сухо (середня температура перевищувала норму на 4°С, а кількість 

опадів становила 12 мм (32% норми). У грудні було відносно тепло – 

температура повітря становила 1°С вище нуля, при середньобагаторічних 

значеннях 0,1°С. Період з температурою повітря стійко нижче 0°С взимку 

2013-2014 року був усього 17 днів, з 21 січня до 7 лютого. За умовами 

зволоження зимові місяці суттєво різнилися між собою. У грудні випало 2 

мм, у січні – 73 мм, а у лютому – 18 мм (54 % від норми).  

Березень і квітень 2014 року були теплими і сухими – середньомісячні 

температури повітря перевищували середьобагаторічні значення на 2-3°С й 

дорівнювали 8°С і 12°С тепла відповідно, а кількість опадів склала  у березні 

3 мм або 11 % норми, у квітні 7 мм або 24 % норми.  

Температурний режим на протязі всього літнього періоду був 

підвищеним – у травні й липні  цей показник перевищував норму на 2°С, у 

червні – на 1°С, у серпні – на 3°С, а у вересні – на 2,5°С. Кількість опадів 

розподілялася за місяцями нерівномірно – у травні випало 33 мм (91 % 

норми), у червні – 41 мм (83 % норми), у липні – 63 мм (125 % норми), у 

серпні 12 мм (34% норми), а у вересні 10 мм (26% норми). Таким чином, у 

весняно-літній період на фоні підвищених температур у повітрі, 

спостерігалися посушливі періоди у березні-травні й на протязі серпня-

вересня. Зважаючи на такий температурний режим, суми активних 

температур повітря на протязі вегетаційного періоду перевищували 

середньобагаторічні від 100°С у травні до 450°С у вересні. Стійкий перехід 

через 10°С у сторону зниження відбувся 24 жовтня, що на 3 дні пізніше 

звичайного. Взагалі, тривалість періоду з температурою повітря стійко вище 

10°С становила 199 днів (на 16 днів довше звичайного), сума активних 

температур склала 3801°С, що на 550°С вище норми, кількість опадів за цей 

період – 182 мм при нормі 236 мм. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ЩЕПЛЕНИХ САДЖАНЦІВ 

ВИНОГРАДУ 

 

 3.1. Використання біологічного потенціалу виноградної лози для 

одержання щеплених саджанців винограду високої якості 

 

3.1.1. Вплив об’єму деревини щеп на регенераційні,  агробіологічні 

показники та вихід щеплених саджанців із шкілки. 

Вміст у тканинах винограду достатньої кількості пластичних речовин і, 

в першу чергу, вуглеводів, суттєво впливає на процеси регенерації, вихід і 

якість садивного матеріалу винограду. Чубуки, які використовують для 

вегетативного розмноження, повинні мати не менше 12% розчинних цукрів і 

крохмалю, оскільки така їх кількість є достатньою для перебігу фізіолого-

біохімічних процесів, пов’язаних із калусоутворенням та укоріненням. 

Чубуки, заготовлені з пагонів діаметром більше 8 мм, як правило містять в 

тканинах 12% та більше вуглеводів, чубуки меншого діаметру перед 

використанням у щепленні необхідно аналізувати на наявність цих речовин. 

Кращий розвиток тканин деревини сприяє більшому накопиченню запасних 

поживних речовин і підвищує здатність чубуків винограду до регенерації 

[195]. Підтвердженням цьому є те, що корені розвиваються краще на вузлах, 

ніж на міжвузлях. У вузлах, завдяки добре розвиненим паренхімним 

тканинам відкладається більша кількість запасних пластичних речовин.  

З огляду на це, перед початком виготовлення щеп у компонентах 

підщепи і прищепи, які відрізнялися за об’ємом деревини ми визначали вміст 

вуглеводів згідно з схемою досліджень за цим підрозділом. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що перед 

стратифікацією найбільше цукрів і крохмалю було у щеп з об’ємом 

деревини 47,49 – 66,33 см
3
 та 25,12 – 46,63 см

3
 (Рис. 3.1). Сума вуглеводів  
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 вміст цукрів до стратифікації

 вміст крохмалю до стратифікації

 сума вуглеводів до стратифікації

 вміст цукрів після стратифікації

 вміст крохмалю після стратифікації
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Рис. 3.1  Вміст вуглеводів у тканинах щеп, у залежності від об’єму деревини 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

дорівнювала 12,00 – 12,94%. Найменше цих пластичних речовин було у 

щепах з об’ємом деревини 14,13 – 24,49 см
3
 –  9,97% та в контролі – 10,96%. 

Визначення коефіцієнтів кореляції та детермінації показало, що до 

проведення стратифікації щеп кореляційна залежність між показниками  

об’єм деревини і сума вуглеводів – 0,93 (коефіцієнт кореляції) і 0,86 

(коефіцієнт детермінації), що свідчить про високу кореляційну залежність 

між цими показниками. Аналогічну закономірність було відмічено і після 

проведення стратифікації, але кореляційна залежність була середньою – 0,70 

(коефіцієнт кореляції) та 0,50 (коефіцієнт детермінації). 

Збереження достатнього вмісту вуглеводів у тканинах щеп винограду 

перед висаджуванням у шкілку є важливим для їх приживлюваності. 

Оскільки в щеп після стратифікації практично відсутні корені або вони 

пошкоджуються в процесі висаджування, то приживлюваність рослин 
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залежатиме від швидкості регенерації коренів на базальних частинах 

підщепних чубуків щеп. І в цей період важливу роль відіграє вміст 

пластичних речовин у щепах, оскільки саме вони транспортуються до 

центрів ризогенезу. Вищенаведені дані показали, що після проведення 

стратифікації найбільше пластичних речовин зберігалося в щеп другого та 

третього варіантів – сума вуглеводів складала 5,53 – 5,68%.   

 Обліки приживлюваності щеп винограду у шкілці показали, що 

найменшим був цей показник у першому варіанті – 56,4% (вміст вуглеводів у 

тканинах щеп після стратифікації – 4,68%), набагато кращою була 

приживлюваність щеп у третьому варіанті і дорівнювала – 62,5% (вміст 

вуглеводів у тканинах щеп після стратифікації – 5,53%), і найкраще 

приживалися щепи другого варіанту – 67,5% (вміст вуглеводів у тканинах 

щеп після стратифікації – 5,68%), у контрольному варіанті цей показник 

дорівнював 61,5% (вміст вуглеводів після стратифікації – 5,05%) (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Приживлюваність щеп у шкілці, в залежності від об’єму деревини 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

Слід відмітити, що в саме в такій залежності формувалася і кількість щеп, що 
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мали круговий калус у спайці (Додаток Б 1).  

 Таким чином, для досягнення максимальних результатів по 

приживлюваності щеп у шкілці необхідно для їх виготовлення 

використовувати підщепні і прищепні чубуки, які забезпечать об’єм деревини 

готових щеп у межах 25,12 – 46,63 см
3 
(Додаток Б 2).  

 Протягом періоду вегетації ми проводили візуальні спостереження за 

розвитком листкового апарату рослин і було встановлено, що у варіантах, в 

яких щепи мали менший за вказаний вище об’єм деревини, формування і ріст 

зелених пагонів та листкових пластинок відбувався менш активно, особливо 

в перший період після висаджування щеп у шкілку. Однією з причин цьому є 

менший запас пластичних речовин у щепах на початкових етапах їх росту в 

шкілці. В кінці періоду вегетації провели обліки розвитку листкового апарату 

щеплених саджанців винограду, результати яких наведені у табл. 3.1.       

Таблиця 3.1 

Розвиток листкового апарату щеплених саджанців винограду з щеп 

виготовлених на різному об’ємі деревини  (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Кількість 

листків, шт. 

Площа 

листка, см
2
 

Площа листкової 

поверхні 

саджанця, см
2
 

Облиств’яність 

саджанця, дм
2
/м 

1 13,0* 60,34* 784,40* 9,80* 

2 17,5 70,26 1229,50 12,80 

3 14,5* 67,54 979,40* 10,64* 

4 15,0 63,20 948,20 10,53 

НІР05 0,95 2,35 110,50 1,4 

   Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;      

 

Вони свідчать, що за всіма показниками вірогідно від контролю та інших 

дослідних варіантів відрізнялись щеплені саджанці, в яких об’єм деревини 

щеп дорівнював 25,12 – 46,63 см
3
, у саджанців з об’ємом деревини щеп 14,13 

– 24,49 см
3
 ці показники були меншими, ніж у контролі, а в саджанців з  

об’ємом деревини щеп 47,49 – 66,33 см
3
 – хоч і перевищували контрольні 

значення, але вірогідно від них не відрізнялись.   
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У варіантах,  де у рослин формувався потужний асиміляційний апарат, 

були і кращі агробіологічні показники розвитку приросту та кореневої 

системи (Табл. 3.2, Додаток Б 3).  

Таблиця 3.2 

Розвиток приросту щеплених саджанців винограду з щеп, виготовлених на 

різному об’ємі деревини  (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 В
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о
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із
 ш

к
іл

к
и

, 
%

 

1 80,0* 4,6* 40,6* 50,8 13,28* 6,74* 27,0 

2 96,0* 5,7 65,2 68,0 24,48 16,62 40,5 

3 92,0* 5,5 60,4 65,7 21,84 14,34 35,0 

4 90,0 5,0 45,0 50,0 17,66 8,83 29,0 

НІР05 10,0 0,12 5,0  2,62 1,55  

Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;      

 

Згідно з даними табл. 3.2 щеплені саджанці винограду, щепи для яких при 

виготовленні мали об’єм деревини 25,12 – 46,63 см
3
 та 47,49 – 66,33 см

3
 

вірогідно відрізнялися від контролю за діаметром пагону, об’ємом загального 

та визрілого приросту, мали більшу кількість коренів та їх довжину (у тому 

числі, коренів діаметром понад 2 мм). Щеплені саджанці винограду, щепи для 

яких при виготовленні мали об’єм деревини 14,13 – 24,49 см
3
, за всіма 

вищевказаними параметрами розвитку рослин були меншими за контроль. 

 Об’єм деревини щеп винограду впливав і на вихід стандартних 

саджанців із шкілки (Рис. 3.3). Так, порівняно з контролем у варіантах з 

об’ємом щеп 14,13 – 24,49 см
3
 цей показник зменшувався в середньому на 

2,0%, у двох інших дослідних варіантах він перевищував контроль.    
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Рис. 3.3 Вихід стандартних щеплених саджанців винограду з щеп, 

виготовлених на різному об’ємі деревини  

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

Проте, достовірна різниця з контрольним показником була тільки у другому 

варіанті, у третьому варіанті вона знаходилася в межах похибки.  

 Таким чином, для підвищення приживлюваності щеп винограду в 

шкілці, покращення якісних показників щеплених саджанців, виходу 

стандартних саджанців із шкілки для виготовлення щеп доцільно 

використовувати компоненти, які забезпечать об’єм деревини готових щеп на 

рівні 25,12 – 46,63 см
3
.  

 

3.1.2. Вплив ступеню розвитку діафрагми вузлів підщепних і 

прищепних компонентів щеп на регенераційні,  агробіологічні показники та 

вихід щеплених саджанців із шкілки. 

У вузлах з вусиком формується повна діафрагма, у вузлах без вусика – 

неповна діафрагма. Оскільки остання складається з живих паренхімних 

клітин, в яких депонуються пластичні речовини, які необхідні для живлення 

вічок та формування кореневої системи, то очевидно, що стан розвитку 
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діафрагми буде впливати на прояв регенераційних властивостей щеп 

винограду [37, 163].   

У процесі роботи ми провели визначення розмірних характеристик 

діафрагми вузлів прищепних і підщепних компонентів у залежності від 

діаметру чубуків (Табл. 3.3, Додаток Б 4). На основі отриманих результатів 

показано, що вузли компонентів щеплення з вусиком мають повну і добре 

розвинену діафрагму, вузли компонентів без вусика тільки на 43,0% 

характеризувалися повною діафрагмою в вузлах, параметри її розвитку гірші. 

Діафрагма вузлів прищепних компонентів краще розвинена, ніж діафрагма 

підщепних компонентів. 

Наведені в табл. 3.3 результати вимірювань параметрів розвитку 

діафрагми різноякісних вузлів прищепи показали, що ширина, довжина та 

об’єм діафрагми зі збільшенням діаметра чубуків зменшувалися. 

Порівнюючи показники розвитку повної і неповної діафрагми вузлів, слід 

відмітити, що об’єм повної діафрагми чубуків із діаметром 6,0 – 6,5 мм 

перевищував аналогічний показник вузлів з неповною діафрагмою в 2,3 – 2,9 

разів; об’єм повної діафрагми чубуків із діаметром 7,0 – 10,5 мм – в 2,3 – 6,0 

разів; об’єм повної діафрагми чубуків із діаметром 11,0 – 12,0 мм – в 6,3 – 8,0 

разів. 

Порівняння показників розвитку повної і неповної діафрагми вузлів 

підщепних компонентів показало, що із збільшенням діаметра чубуків об’єм 

діафрагми збільшувався. У вузлах із вусиком діафрагма була розвинена 

краще, її об’єм був більшим за аналогічний показник у вузлах без вусика в 2,3 

– 2,4 рази (чубуки діаметром 6,0 – 6,5 мм), 3,0 – 3,6 рази (чубуки діаметром 

7,0 –10,5 мм) та в 1,2 – 1,8 рази (чубуки діаметром 11,0 – 12,0 мм).  Таким 

чином, чубуки, які забезпечують об’єм деревини готових щеп у межах 25,12 – 

46,63 см
3
 характеризувалися кращими параметрами стану розвитку 

діафрагми вузлів, особливо тих, що мали вусики. 



146 

 

                                                                                                                                                  Таблиця 3.3 

Характеристика стану розвитку діафрагми вузлів компонентів щеп винограду (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Діаметр 

чубука, мм 

Ширина 

діафрагми, мм 

Довжина 

діафрагми, мм  

Об’єм 

діафрагми, мм
3
 

Ширина 

діафрагми, мм 

Довжина 

діафрагми, мм  

Об’єм 

діафрагми, мм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Загадка Р х Р 101-14 

Вузли без вусика 

6,0 4,02 ± 0,19 6,87 ± 0,27 153,31 ± 2,57 1,01 ± 0,05 2,28 ± 0,07 4,12 ± 0,11 

6,5 3,66 ± 0,15 6,61 ± 0,36 125,53 ± 2,10 1,06 ± 0,03 2,62 ± 0,07 5,71 ± 0,12 

7,0 4,64 ± 0,13 6,50 ± 0,32 153,89 ± 2,00 0,64 ± 0,04 3,66 ± 0,03 6,72 ± 0,16 

7,5 4,22 ± 0,16 5,75 ± 0,21 109,52 ± 2,10 0,71 ± 0,06 3,41 ± 0,05 6,48 ± 0,10 

8,0 2,54 ± 0,15 5,07 ± 0,28 51,25 ± 2,08 0,73 ± 0,03 3,88 ± 0,04 8,62 ± 0,18 

8,5 2,58 ± 0,12 5,00 ± 0,20 50,63 ± 2,00 0,75 ± 0,04 3,80 ± 0,06 8,50 ± 0,15 

9,0 2,14 ± 0,13 4,98 ± 0,30 41,66 ± 2,00 0,66 ± 0,03 4,44 ± 0,02 10,21 ± 0,11 

9,5 2,10 ± 0,11 4,90 ± 0,26 39,58 ± 1,94 0,58 ± 0,03 4,40 ± 0,03 8,81 ± 0,17 

10,0 2,25 ± 0,14 5,25 ± 0,49 48,68 ± 1,88 0,42 ± 0,02 5,44 ± 0,01 9,75 ± 0,20 

10,5 2,20 ± 0,12 5,00 ± 0,37 43,17 ± 1,67 0,40 ± 0,01 5,38 ± 0,02 9,08 ± 0,18 

11,0 1,12 ± 0,05 4,50 ± 0,21 19,39 ± 1,90 0,89 ± 0,05 5,00 ± 0,02 17,46 ± 0,26 

11,5 1,08 ± 0,04 4,00 ± 0,18 13,56 ± 1,79 0,78 ± 0,05 4,89 ± 0,02 14,64 ± 0,19 

12,0 1,25 ± 0,06 4,62 ± 0,18 20,94 ± 1,76 0,74 ± 0,07 4,88 ± 0,03 13,83 ± 0,30 
  

1
4
6
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                                                                                                                                                                                           Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Вузли з вусиком 

6,0 5,58 ± 0,12 10,13 ± 0,25 449,41 ± 4,45 1,01 ± 0,06 4,08 ± 0,20 13,19 ± 0,17 

6,5 5,08 ± 0,12 8,56 ± 0,26 292,20 ± 4,00 1,06 ± 0,01 4,11 ± 0,26 14,05 ± 0,19 

7,0 5,08 ± 0,13 9,43 ± 0,32 354,61 ± 5,43 1,11 ± 0,06 4,77 ± 0,14 19,82 ± 0,21 

7,5 5,58 ± 0,14 9,67 ± 0,21 409,59 ± 5,87 0,87 ± 0,05 5,66 ± 0,23 21,87 ± 0,25 

8,0 4,51 ± 0,13 9,41 ± 0,24 313,49 ± 4,77 1,19 ± 0,01 4,66 ± 0,16 20,28 ± 0,21 

8,5 4,50 ± 0,11 9,40 ± 0,20 312,13 ± 4,53 1,20 ± 0,02 4,59 ± 0,14 19,84 ± 0,19 

9,0 3,56± 0,13 9,48 ± 0,25 251,15 ± 4,20 1,10 ± 0,01 6,44 ± 0,37 35,81 ± 0,28 

9,5 3,48± 0,13 9,38 ± 0,25 240,35 ± 4,00 1,00 ± 0,01 6,41 ± 0,29 32,25 ± 0,29 

10,0 2,75 ± 0,15 10,11 ± 0,26 220,65 ± 3,98 1,42 ± 0,02 5,66 ± 0,30 35,71 ± 0,37 

10,5 2,68 ± 0,10 10,07 ± 0,26 213,33 ± 3,78 1,35 ± 0,03 5,35 ± 0,19 30,33 ± 0,38 

11,0 2,16 ± 0,05 10,02 ± 0,29 170,23 ± 3,48 0,89 ± 0,05 5,66 ± 0,33 22,38 ± 0,18 

11,5 2,10 ± 0,05 9,93 ± 0,29 162,55 ± 3,34 0,77 ± 0,03 5,59± 0,22 18,88 ± 0,15 

12,0 1,83± 0,05 9,62 ± 0,18 132,94 ± 3,11 1,52 ± 0,09 5,64 ± 0,29 37,95 ± 0,25 

1
4

7
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У попередньому підрозділі нами було встановлено, що для 

виготовлення щеп винограду рекомендовано використовувати чубуки 

підщепи і прищепи з загальним об’ємом деревини щеп 25,12 – 46,63 см
3
, 

тому при вивченні впливу стану розвитку діафрагми прищепних і підщепних 

чубуків винограду на регенерацію щеп та їх розвиток у шкілці 

використовували щепи саме з таким об’ємом деревини. Перед початком 

проведення щеплення визначали вміст вуглеводів у чубуках підщепи і 

прищепи в залежності від стану розвитку діафрагми (Рис. 3.4, 3.5).  
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Рис. 3.4 Вміст вуглеводів у тканинах прищепних чубуків винограду до 

стратифікації, у залежності від стану розвитку вузлової діафрагми  

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 
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Рис. 3.5 Вміст вуглеводів у тканинах підщепних чубуків винограду до 

стратифікації, у залежності від стану розвитку вузлової діафрагми 

 (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

Було встановлено, що в одновічкових чубуках прищепи з повною діафрагмою 

вміст цукрів та крохмалю був більшим і достовірно відрізнявся від

аналогічних показників чубуків з неповною діафрагмою та контрольних. 

Вміст цукрів і крохмалю в тканинах чубуків з повною діафрагмою 

дорівнював 7,80 та 4,74%, у тканинах чубуків з неповною діафрагмою  – 6,87 

та 3,36%, в тканинах чубуків контролю відповідно – 7,29 та 3,54%. Сума 

вуглеводів у чубуках з повною діафрагмою була більшою за суму вуглеводів у 
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чубуках з неповною діафрагмою в середньому на 1,12% та 1,42%, порівняно з 

контролем. Визначення цих показників у тканинах підщепних чубуків також 

показало залежність від розвитку діафрагми в базальних і апікальних вузлах 

(Рис. 3.5). У підщепних чубуках, які мали повну діафрагму в апікальних та 

базальних вузлах (третій та сьомий варіанти), вміст вуглеводів дорівнював 

12,94 та 13,06%, що вірогідно відрізнялось від контролю та підщепних 

чубуків, які мали повну діафрагму в апікальних або базальних вузлах. У 

підщепних чубуках з неповною апікальною і базальною діафрагмами вміст 

вуглеводів дорівнював 10,38 – 10,41%, що на 1,10 – 1,13% менше за 

контрольні значення. 

Після проведення стратифікації щеп винограду встановлена 

закономірність зберігалася: найбільше цукрів та крохмалю було у прищепних 

чубуках першого – четвертого варіантів, у підщепних чубуках – у третьому, 

сьомому, другому та п’ятому варіантах (Рис. 3.6).                         

      

 Прищепні чубуки

 Підщепні чубуки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                         Варіанти досліду

0

1

2

3

4

5

6

7

8

%

 

Рис. 3.6 Вміст вуглеводів у тканинах чубуків винограду після стратифікації, в 

залежності від стану розвитку вузлової діафрагми 

   (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

За всіма варіантами досліду було проведено обліки утворення 
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кругового калусу щеп винограду (Рис. 3.7) і встановлено, що калусна тканина 

найбільш інтенсивно формувалася у варіантах, де для виробництва щеп 

використовували підщепні чубуки, які в апікальному вузлі мали повну 

діафрагму. 

 

Рис. 3.7 Вихід щеп із круговим калусом, у залежності від стану розвитку 

вузлової діафрагми їх компонентів (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

Слід зазначити, що розвиток діафрагми прищепних чубуків вірогідно (по 

відношенню до контролю) на калусоутворення щеп не впливав. Це 

найімовірніше пов'язано з явищем дорзівентральності в утворенні калусу 

виноградної лози. На чубуках калус утворюється раніше і в більшій кількості 

на морфологічно нижньому кінці, незалежно від орієнтації чубуків у 

просторі. Оскільки при виготовленні щеп в місці спайки з’єднуються 

базальна частина прищепи (згідно дорзівентральності калус утворюється 

раніше і інтенсивніше) і апікальна частина підщепи (згідно 

дорзівентральності утворення калусу запізнюється), то більший запас 

поживних речовин в апікальних вузлах з повною діафрагмою підщепних 
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чубуків сприяло інтенсивнішому утворенню калусу щеп [539]. У щеп 

винограду, де для виготовлення використовували підщепні чубуки з 

неповною діафрагмою, кількість щеп із круговим калусом була меншою і 

складала у середньому 79,0%, при 72,0%у контролі (Рис. 3.7). Про це 

свідчить і показник маси калусу вологого та сухого. У щеп, для 

виготовлення яких використовували компоненти (підщепи і прищепи) з 

наявністю в вузлах повної діафрагми, маса вологого калусу була більшою 

(Табл. 3.4).  

                                                Таблиця 3.4 

Вплив стану розвитку діафрагми компонентів на масу калусу щеп 

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Варіант досліду Маса вологого 

калусу, г 

Маса сухого 

калусу, г 

Загальне обводнення 

калусу, % 

1 0,652* 0,105 83,8 

2 0,799 0,126 84,1 

3 1,246 0,190 84,7 

4 0,514* 0,082* 84,0 

5 0,506* 0,092* 81,7 

6 0,625* 0,105* 83,1 

7 0,940 0,173 81,5 

8 0,500* 0,089* 82,2 

9 0,594 0,099 83,1 

НІР05 0,01 0,001  

Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

Так, у щеп другого, третього та сьомого варіантів маса вологого калусу 

дорівнювала відповідно варіантам 0,799 г, 1,246 г та 0,940 г. У всіх інших 

варіантах щеп – цей показник вірогідно від контролю не відрізнявся. 

Аналогічна закономірність була і за показником маси сухого калусу. 

Приживлюваність щеп винограду в шкілці є одним із основних 

показників, за яким оцінюють ефективність будь-якого технологічного 

прийому. Через 30 днів після висаджування щеп в умови шкілки відкритого 
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ґрунту були проведені обліки їх приживлюваності (в розрахунку від кількості 

висаджених щеп), які показали, що найбільше щеп приживалось у варіантах, 

де для виготовлення щеп використовували прищепні компоненти з повною 

діафрагмою та підщепні компоненти з повною діафрагмою в базальних 

вузлах (Рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8  Приживлюваність щеп винограду в шкілці, у залежності від стану 

розвитку діафрагми вузлів компонентів (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

У контролі кількість таких щеп була меншою на 7,9 – 14,0% і складала 69,0 – 

78,1%. Після використання для виготовлення щеп компонентів з неповною 

діафрагмою кількість щеп, що приживалися у шкілці була меншою за 

контрольну на 1,5 – 2,0%. Подібну закономірність за цим показником було 

встановлено і після проведення обліку приживлюваності щеп у шкілці від 

кількості виготовлених щеп. 

Приживлюваність щеп винограду залежить від активності ризогенних 

процесів. Використання для щеп підщепних чубуків з неповною діафрагмою 

в базальному вузлі уповільнювало процес ризогенезу і призводило до 

збільшення кількості щеп, які гинули у шкілці. Свідченням цього були 
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результати огляду щеп винограду в період 30 – 35 днів з моменту 

висаджування, які показали, що основною причиною відмирання рослин у 

цих варіантах була відсутність коренів на базальних вузлах підщеп. 

Таким чином, найкращі показники калусо- та ризогенної активності 

було відмічено в щеп варіантів, де для їх виготовлення використовували 

прищепні і підщепні чубуки з повною діафрагмою. Приживлюваність щеп у 

шкілці була найбільшою у варіантах, де щепи мали повну діафрагму в 

базальному вузлі підщепи.   

В процесі роботи виявили вплив розвитку діафрагми вузлів у 

вихідному матеріалі для щеплення на подальший розвиток листкового 

апарату  саджанців винограду в шкілці (Рис. 3.9, Додаток Б 5). Обліки 

ступеню розвитку асиміляційного апарату щеплених саджанців проводили в 

період завершення росту пагонів, коли на рослинах розвивалась максимальна 

кількість листків. Отримані результати показали, що стан розвитку діафрагми 

вузлів щеплених компонентів впливав на розвиток асиміляційного апарату, 

зокрема, на  кількість листків, їх площу, площу листкової поверхні саджанця 

та облиств’яність. Так, ростові процеси були більш активними в саджанців із 

щеп, вихідний матеріал для яких мав повну діафрагму в прищепних чубуках 

та в апікальних і базальних вузлах підщепних чубуків. У цих рослин 

формувалося по 18,8 – 20,0 шт. листкових пластинок  при 16,0 шт. у рослин 

контрольного та інших дослідних варіантів. В аналогічній залежності була і 

площа одного листка [98]. У варіантах, де для виготовлення щеп 

використовували чубуки з повною діафрагмою у підщепному і прищепному 

компонентах була найбільша площа листкової поверхні саджанця – 1494,4 

см
2
, при контрольному значенні – 1011,2 см

2
. У варіантах, де для 

виготовлення щеп використовували чубуки з повною діафрагмою підщепного 

компоненту та неповною у прищепного – цей показник зменшувався на 160,8 

см
2
. У саджанців, щепи для яких виготовляли з підщепних чубуків з повною 

діафрагмою в одному вузлі, ці показники зменшувались на 245,0 – 293,0 см
2 
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Рис.  3.9 Розвиток асиміляційного апарату саджанців винограду, у залежності 

від стану розвитку діафрагми компонентів щеп (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

по відношенню до найкращого варіанту і на 190,1 – 238,2 см
2 

по відношенню 

до контролю. У саджанців всіх дослідних варіантів показник облиств'яності 

вірогідно відрізнявся від контролю, але між варіантами такої різниці не було 

(Додаток Б 5).   

Отже, наявність повної діафрагми в вузлах підщепних та прищепних 

компонентів щеп, паренхімні клітини якої багаті на запасні пластичні
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речовини, збільшувала необхідний доступ поживних речовин до точок росту  

і сприяла кращому розвитку листкового апарату щеплених саджанців 

винограду. 

 При вирощуванні щеплених саджанців винограду важливо домогтися 

інтенсивного росту пагонів, оскільки від довжини однорічного пагону 

залежить величина розвитку асиміляційного апарату, останній синтезує 

органічні речовини, які використовуються рослиною в процесі 

життєдіяльності.  Початковий ріст пагонів відбувається за рахунок притоку 

запасних поживних речовин,  і, в першу чергу тих, які містяться в 

паренхімній тканині вузлів, до точок росту. Отже, можна припустити, що 

стан розвитку діафрагми компонентів щеп буде впливати на ріст і розвиток 

однорічних пагонів щеп і саджанців винограду. Тому  було вивчено вплив 

стану розвитку діафрагми на біометричні показники росту і розвитку 

приросту однорічних саджанців винограду і встановлено позитивний вплив 

(Додаток Б 6). За довжиною  приросту однорічних пагонів різниці між 

контрольними і дослідними рослинами ми не відмітили. Проте, за діаметром 

пагонів саджанці дослідних варіантів, за виключенням четвертого та 

восьмого, достовірно відрізнялися від контролю, і до кінця періоду вегетації в 

них формувався приріст з більшим загальним об’ємом, діаметр пагону 

збільшувався, порівняно з контролем, на 0,4 – 1,2 мм, об’єм загального 

приросту – на 6,58 – 13,73 см
3
.   

 Важливим показником якості садивного матеріалу винограду є ступінь 

визрівання цьогорічних пагонів. Його визначення показало, що максимальні 

значення – 80,2%, 65,5% були характерні для щеплених саджанців винограду, 

компоненти щеп для яких мали повну діафрагму. Найменші значення з 

визрівання  мали саджанці винограду, в яких щепи виготовляли з вихідного 

матеріалу, що характеризувався неповною діафрагмою у вузлах.  

 Для оцінки зв’язку між розвитком асиміляційного апарату щеплених 

саджанців (площа листка, площа листкової поверхні, облиств’яність 



157 

 

саджанця)  винограду та ступенем визрівання пагонів було проведено 

множинний кореляційно-регресійний аналіз експериментальних даних 

(Додаток Б 7). Як результат, встановлено суттєву позитивну кореляцію такого 

зв’язку – R = 0,91, R
2
 = 0,83, отже визрівання пагонів на 83,0% залежало від 

розвитку факторіальних ознак. Оцінюючи відносний вклад кожної 

незалежної змінної у передбачення змінної слід вказати, що найбільший 

вклад мала  незалежна змінна – площа листкової поверхні саджанця (β – 

коефіцієнт = 1,03), важливе значення мала облиств’яність саджанця (β – 

коефіцієнт = - 0,36). Всі інші змінні не мали достовірного впливу на 

визрівання пагонів однорічних саджанців. 

 Визрівання пагонів виноградної рослини – це складний процес 

фізіолого-біохімічних та анатомічних змін, які сприяють підвищенню 

стійкості лози до несприятливих умов осінньо-зимового періоду. Для цієї 

фази розвитку рослин характерно інтенсивне накопичення пластичних 

речовин, необхідних саджанцям для життєдіяльності в період спокою і 

створення оптимальних умов живлення в початковий період їх росту в 

наступному вегетаційному сезоні. Оскільки основною формою запасних 

пластичних речовин в осінній період є крохмаль, то було проведено його 

визначення в тканинах пагонів за варіантами досліду (Рис. 3.10). Найбільший 

вміст крохмалю в тканинах пагонів винограду був у саджанців третього та 

сьомого варіантів, і за цим показником вони вірогідно відрізнялись від 

контролю та інших дослідних варіантів.  В останніх цей показник був на рівні 

контролю або змінювався в межах похибки. 

При вегетативному розмноженні винограду корені розвиваються краще 

й інтенсивніше на вузлах, ніж на міжвузлях завдяки розвиненішій 

паренхімній тканині, де відкладаються запасні пластичні речовини. У зв’язку 

з цим, при підготовці підщепних чубуків до щеплення нижній зріз 

рекомендується проводити під вузлом, щоб кореневий полюс знаходився 

безпосередньо на вузлі.    
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Рис. 3.10 Вміст крохмалю в однорічних пагонах щеплених саджанців 

винограду, у залежності від стану розвитку діафрагми вузлів компонентів 

щеп (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

Але в анатомічній будові вузлів лози є певні відмінності, які здатні впливати 

на процес ризогенезу чубуків і щеп винограду. В першу чергу це пов’язано з 

різним ступенем розвитку діафрагми в вузлах чубуків і як наслідок, різним 

рівнем накопичення та надходження поживних речовин у зону утворення 

коренів [37].  

Визначення ступеню розвитку кореневої системи саджанців, 

виготовлених із компонентів щеп з різним станом розвитку діафрагми вузлів, 

проводили в кінці періоду вегетації після їх викопування з шкілки. Під час 

проведення обліків визначали кількість коренів, їх довжину та масу. Як 

результат, було показано, що наявність повної діафрагми в прищепних 

компонентах та особливо в базальних вузлах підщепних компонентів 

забезпечувало краще формування та ріст коренів (Табл. 3.5). Такі особливості 

були характерні для щеплених саджанців винограду третього, сьомого, 

першого та п’ятого варіантів. У щеп третього та сьомого варіантів формувалося  



159 

 

 

Таблиця 3.5 

Вплив стану розвитку діафрагми компонентів щеп на розвиток кореневої системи саджанців винограду  

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

В
ар

іа
н

ти
 д

о
сл

ід
у

 Маса вологих коренів, г Маса сухих  коренів, г Кількість коренів, шт. Довжина коренів, см 

    всіх діаметром 

понад 2,0 мм 

  всіх діаметром 

понад 2,0 мм 

всіх діамет-

ром 

  понад 2,0     

  мм 

всіх діаметром 

понад 2,0  

мм 

1 12,5918±0,28 5,1549±0,13* 6,8763±0,20 2,6106±0,11 17,7±1,77 7,0±0,23 400,5±15,7 212,5±14,5 

2 10,5937±0,32* 4,7855±0,19* 5,0422±0,23* 2,0049±0,17* 14,2±1,64* 4,5±0,15* 300,0±17,5* 160,0±11,3* 

3 15,2113±0,24 7,0152±0,14 8,8218±0,24 3,6967±0,15 23,0±1,11 11,0±0,11 572,0±12,5 284,5±12,0 

4 11,4100±0,33* 4,9987±0,16* 5,0614±0,25* 1,5317±0,10* 13,0±1,90* 4,5±0,18* 280,0±10,5* 150,5±15,1* 

5 11,7826±0,40* 5,5458±0,12* 6,6438±0,24 2,5700±0,12 16,6±1,72 6,3±0,20*  390,0±17,4 195,0±13,2 

6 10,1066±0,22* 4,5440±0,18* 4,8489±0,26* 1,6266±0,12* 15,5±1,68* 5,5±0,19* 295,0±14,2* 152,0±10,8* 

7 14,0012±0,31 6,7207±0,12 7,1329±0,21 2,9086±0,13* 20,5±1,16 9,5±0,22 530,0±15,0 265,0±10,0 

8 10,2791±0,31* 4,4987±0,15* 4,8979±0,20* 1,8707±0,12* 15,8±1,71 5,6±0,25* 287,0±12,5* 165,0±14,4 

9 11,4297±0,32 4,9785±0,19 4,9988±0,27 1,9465±0,14 14,5±1,56 6,0±0,19 305,0±12,6 154,0±15,3 

НІР05 0,88 0,97 0,76 0,55 1,0 0,8 28,5 13,0 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

1
5
9

 



160 

 

по 20,5 – 23,0 корені, з них 47,0% коренів були діаметром понад 2 мм, у 

щеп першого та п’ятого варіантів – по 16,6 – 17,6 коренів і 38,5 – 39,5% з 

них були корені, які перевищували діаметр 2 мм. Саджанці цих варіантів 

мали і більшу довжину коренів, у тому числі і коренів діаметром понад 2 

мм. Наявність більшої кількості коренів діаметром понад 2 мм є 

важливою ознакою, оскільки останні характеризуються добре 

розвинутими елементами провідної системи, паренхімною тканиною, яка 

виконує механічну, запасаючу, захисну функції. У результаті такі 

саджанці характеризуються вищою стійкістю до негативного впливу 

факторів зовнішнього середовища, тоді як тонкі корені швидше 

пошкоджуються і відмирають.  

Важливим показником є і маса коренів, її зміни характеризують 

накопичення в кореневій системі сухої речовини. Згідно з нашими 

результатами, найбільшу масу вологих і сухих коренів мали саджанці в 

третьому, сьомому, першому та п’ятому варіантах. Порівняно з контролем , 

маса вологих коренів у рослин третього і сьомого варіантів збільшувалась 

в середньому на 27,8% (маса всіх коренів) та 37,6%  (маса коренів 

діаметром понад 2 мм), у рослин першого та п’ятого варіантів – на 6,6% 

та 7,5% відповідно. Маса сухих коренів збільшувалась, відносно 

контролю на 59,7% (маса всіх коренів) та 70,0% (маса коренів діаметром 

понад 2 мм) у рослин третього і сьомого варіантів та  на 35,3% та 33,4% – 

рослин у першого і п’ятого варіантів. У щеплених саджанців інших 

дослідних варіантів маса коренів була або на рівні контрольного варіанту, 

або менша за нього. 

Таким чином, використовуючи підщепні чубуки з повною діафрагмою в 

базальних вузлах щеп винограду ми створюємо оптимальні умови для 

коренеутворення рослин і кращого їх подальшого росту та розвитку в шкілці.  

Найбільше стандартних саджанців із шкілки було отримано в третьому  

та сьомому варіантах – 43,0 – 50,0% (Рис. 3.11).  
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Рис. 3.11 Вихід щеплених саджанців винограду з шкілки, у залежності від 

стану розвитку діафрагми вузлів компонентів щеп  

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

Щепи в цих варіантах виготовляли з прищепних чубуків з повною і 

неповною діафрагмою та підщепних чубуків із повною діафрагмою в 

апікальних і базальних вузлах. У варіантах, де щепи виготовляли без 

відбору чубуків (контроль), вихід стандартних саджанців із шкілки 

дорівнював 30,0%. У четвертому і восьмому варіантах вихід саджанців, 

порівняно з контролем, зменшувався на 2,0 – 3,0%. В інших дослідних 

варіантах перевага контролю за цим показником знаходилася в межах 5,0 

– 10,0%. 

Після аналізу експериментального матеріалу за даним розділом ми 

провели двофакторний дисперсійний аналіз (Додаток Б 8). Головними 

факторами впливу були: об’єм деревини щеп винограду і стан розвитку 

діафрагми вузлів компонентів щеп. Згідно з отриманими результатами, 

найбільший вплив (практично на всі показники) мав об’єм деревини щеп. 

Для таких показників як вміст вуглеводів у чубуках (після стратифікації), 
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маса сухого калусу, облиств’яність саджанця, кількість коренів, вплив 

цього фактору був на рівні 80,4 – 95,6%, а вплив стану розвитку 

фіафрагми – 2,3 – 12,3%.  Для  таких показників як сума вуглеводів у 

чубуках до стратифікації, кількість щеп із круговим калусом, 

приживлюваність щеп у шкілці частка впливу розвитку стану діафрагми 

зростала до 27,3 – 34,7%, що логічно пояснюється. І для таких показників 

як вміст крохмалю в однорічних пагонах щеплених саджанців винограду 

та вихід стандартних саджанців із шкілки частка впливу цих факторів 

складала 74,8 – 75,0% (об’єм деревини щеп)  та 12,3 – 19,7% (стан 

розвитку діафрагми). 

Отже, при виготовленні щеп винограду необхідно враховувати об’єм 

деревини і стан розвитку вузлової діафрагми одновічкових прищепних та 

стандартних підщепних чубуків. Оскільки в тканинах деревини і живих 

паренхімних клітинах діафрагми містяться пластичні речовини (зокрема 

вуглеводи) і вода, то в щеп з більшим об’ємом деревини і повними 

вузловими діафрагмами їх буде більше. В результаті створюються 

сприятливі умови для активації процесів регенерації щеп, їх 

приживлюваності в шкілці, покращення живлення вічок, активізації 

ростових процесів, формування асиміляційного апарату, накопичення 

більшої кількості запасних пластичних речовин та визрівання пагонів. У 

саджанців формується потужна коренева системи, яка задовольняє 

поглинання достатньої кількості води і мінеральних речовин, необхідних 

для підтримання процесів життєдіяльності саджанців. На основі отриманих 

наукових даних та даних виробничого впровадження для виготовлення 

щеп доцільно використовувати компоненти з повною вузловою 

діафрагмою та об’ємом деревини у межах 25,12 – 46,63 см
3
.  

За результатами роботи з даного розділу надруковано 2 наукові статті, 

проведено впровадження результатів роботи в технології виробництва 

щеплених саджанців винограду в ДП «ДГ «Таїровське» (Додаток Б 9).   
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3.2. Застосування нових біологічно активних препаратів для 

вимочування компонентів  щеп винограду 

 

Вимочування підщепної і прищепної лози винограду перед 

виготовленням щеп є необхідною технологічною ланкою, оскільки 

недостатня кількість води в чубуках підщепи затримує надходження 

поживних речовин до прищепи і ускладнює процес зрощення компонентів. За 

загальноприйнятою технологією, вимочування чубуків винограду проводять 

у воді. Відомо, що підщепа характеризується повільнішою здатністю до 

утворення калусу, тому її необхідно стимулювати до більш раннього і 

посиленого утворення калусу. На даному етапі позитивну роль можуть 

відігравати фізіологічно активні речовини, введені екзогенно, які 

стимулюють розвиток калусу на апікальних, базальних кінцях чубуків і щеп, 

сприяють рівномірному його росту на зрізах компонентів щеп, що має 

важливе значення для успішного зрощення щеп.  

На етапі вимочування компонентів щеп нами були вивчені препарати 

Rost-концентрат, Гумат калію Екоорганіка, Біоглобін, Радіфарм, Ель-1. 

Прищепні компоненти сорту Загадка та підщепні компоненти сорту Р х Р 101-

14 вимочували в водних розчинах вищенаведених препаратів різних 

концентрацій, після чого виготовляли щепи, стратифікували їх відкритим 

способом на воді. Після стратифікації визначали основні показники, які 

характеризують регенераційні властивості щеп – повноту утворення калусу 

по периметру зрізу, кількість і довжину коренів та висоту молодих пагонів 

(Табл. 3.6). Як результат показано, що вимочування вихідного матеріалу для 

щеплення в розчинах біологічно активних препаратів позитивно впливало на 

їх прояв. Всі вищезазначені препарати сприяли підвищенню 

калусоутворюючої здатності тканин чубуків щеп. Найбільша кількість щеп із 

круговим калусом була після вимочування в розчинах 0,5% концентрації 

Rost-концентрату,  Гумат калію Екоораніка, Радіфарму, Біоглобіну і 0,04%  
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Таблиця 3.6 

Вплив вимочування компонентів щеп винограду в розчинах біологічно 

активних препаратів на прояв регенераційної здатності щеп  

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Утворення калусу Кількість 

коренів, шт. 

Довжина 

коренів, см 

Висота 

пагонів, см кругове ¶ кола 

копуляцій-

ного зрізу 

підщепа/прищепа середнє на одну щепу 

1 35/52 50/40 10,2 ± 0,14* 0,69 ± 0,02 8,6 ± 1,92* 

2 60/82 30/15 11,8 ± 0,16 0,67 ± 0,01 9,2 ± 3,66* 

3 45/50 25/10 11,9 ± 0,08 0,76 ± 0,03 8,3 ± 2,88 

4 35/50 45/45 8,5 ± 0,29* 1,08 ± 0,04 8,7 ± 2,67* 

5 55/75 35/20 10,3 ± 0,33 1,16 ± 0,16 9,6 ± 3,44* 

6 45/58 25/12 10,3 ± 0,33 1,23 ± 0,03 9,0 ± 6,41* 

7 40/50 45/45 8,9 ± 0,06* 1,60 ± 0,05 9,6 ± 3,44* 

8 55/80 35/15 13,1 ± 0,16 1,56 ± 0,06 10,3 ±1,61* 

9 45/65 25/15 9,6 ± 0,33* 1,63 ± 0,03 10,0 ± 1,15* 

10 50/70 30/10 11,6 ± 0,33 0,50 ± 0,05 10,3 ± 2,0* 

11 70/85 25/15 14,1 ± 0,16 0,51 ± 0,31 9,8 ± 4,72* 

12 50/70 30/20 14,3 ± 0,16 0,56 ± 0,04 10,6 ± 1,74* 

13 40/60 40/30 9,9 ± 0,06* 1,36 ± 0,17 10,6 ± 3,12* 

14 40/60 35/25 10,3 ± 0,33 1,50 ± 0,17 10,0 ± 5,77* 

15 55/80 30/20 11,6 ± 0,33 1,26 ± 0,18 11,0 ± 4,54* 

16 35/50 30/30 9,6 ± 0,16 2,33 ± 0,16 9,5 ± 3,03 

НІР05   0,67 0,35 0,99 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

концентрації препарату Ель-1. У щеп цих варіантів круговий калус 

формувався у 55,0 – 70,0% підщеп і 75,0 – 85,0% прищеп; на ¶ кола калусна 

тканина формувалася у 25,0 – 35,0% підщеп і 15,0 – 20,0% прищеп. Після 

вимочування компонентів щеп у воді кількість щеп із круговим калусом на 

підщепі дорівнювала 35,0%, на прищепі – 50,0%. Кількість щеп із наявністю 

калуса на ¶ кола зрізу в контролі дорівнювала 30,0% і на підщепі, і на 

прищепі. Застосування менших концентрацій препаратів за повнотою і 

інтенсивністю калусоутворення від контролю не відрізнялося, застосування 
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більших концентрацій навпаки супроводжувалось загальмовуванням цього 

процесу. Після застосування препарату  Rost-концентрат 0,25% концентрації 

на підщепних компонентах кругове утворення калусу було у 35,0% 

компонентів, ¶ кола зрізу – 50,0% компонентів; на прищепних компонентах 

кругове утворення калусу було у 52,0% компонентів,  ¶ кола зрізу – 40,0%. 

Застосування цього ж препарату 1,0% концентрації супроводжувалося 

утворенням кругового калусу у 45,0% підщепних компонентів та 50,0% 

прищепних компонентів; на ¶ кола зрізу він формувався у 25,0% підщепних 

компонентів та у 10,0% прищепних.  

Після застосування для вимочування чубуків винограду розчину 0,25 і 

1,0% концентрації препарату Радіфарм у 50,0% підщепних компонентів і 

70,0% прищепних компонентів утворювався круговий калус, на ¶ кола зрізу 

калус утворювався у 30,0% підщепних компонентів та 10,0 – 20,0% 

прищепних компонентів.  

По різному впливали біологічно активні препарати на формування 

коренів щеп, кількість яких визначали перед висаджуванням щеп у шкілку. У 

контрольних щеп утворювалося 9,6 шт. коренів довжиною 2,33 см. Після 

вимочування компонентів щеп у препараті Ель-1 середня кількість коренів на 

одну щепу дорівнювала 10,6 шт. з довжиною 1,37 см. Найбільше коренів із 

найменшою довжиною утворювалося у щеп після вимочування компонентів 

у розчинах препарату Радіфарм. В середньому, на одну щепу після 

застосування розчину 0,5% концентрації утворювалося по 14,1 шт. коренів з 

довжиною 0,51 см, після застосування розчину 0,25 та 1,0% концентрації в 

щеп формувалося по 11,6 та 14,3 шт. коренів довжиною 0,50 та 0,56 см. Після 

застосування препаратів  Rost-концентрат і Гумат калію Екоораніка в щеп 

утворювалося по 11,3 і 9,7 шт. коренів довжиною 0,70 – 1,15 см [100]. 

Таким чином, аналізуючи отримані результати, приходимо до 

висновку, що вимочку щеплених компонентів, які будуть використані для 

виготовлення щеп,  доцільно проводити в розчинах препаратів – Rost-
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концентрат (0,5%), Біоглобін (0,5%), Гумат калію Екоорганіка (0,5%), 

Радіфарм (0,5%), Ель-1 (0,04%).   

Ефективніший прояв регенераційних властивостей щеп, компоненти 

для яких вимочували в розчинах біологічно активних препаратів, 

пояснюється наявністю в складі препаратів фізіологічно активних речовин, 

зокрема, фітогормонів, білків, вуглеводів, мінеральних речовин та вітамінів.  

Відомо, що вуглеводи є енергетичним матеріалом, складовою синтезу білків, 

ліпідів, ферментів. Вони відновлюють окислені продукти на поверхні зрізів 

чубуків, щеп і прискорюють руйнування ізолюючого прошарку, 

прискорюють утворення судинного зв’язку. Вітаміни та вітаміноподібні 

речовини здатні утворювати комплекси з фосфоліпідами і ауксинами та 

входять до складу фітину. Наявність у складі препаратів амінокислот і 

пептидів сприяє збільшенню синтезу необхідних рослині білків, 

прискоренню поділу клітин, який супроводжується стимуляцією калусо- і 

ризогенезу, при взаємодії двох молекул амінокислот утворюється молекула 

води і відбувається т.з. «внутрішній полив рослин».    

 

3.3. Вплив способів стратифікації та водоутримуючих субстратів на 

регенераційні властивості щеп винограду 

 

Основна мета стратифікації – отримання кругового калусу  в спайці 

підщепи і прищепи щеп. Енергія калусоутворення, диференціювання калусу, 

його якість впливають на процес зрощення. Чим раніше після щеплення 

утворюється калус, тим тоншим буде ізолюючий прошарок і швидше буде 

відбуватися спайка калусів щеплених компонентів. Повне руйнування 

ізолюючого прошарку залежатиме від енергії калусоутворення [130, 43, 349]. 

Остання залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів. До факторів 

внутрішнього порядку відносять сумісність між підщепою і прищепою, 

ступінь визрівання деревини компонентів, вміст води та пластичних речовин, 
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вік лози. До зовнішніх факторів відносять умови, які сприяють утворенню 

калусу, розвитку бруньки та коренів – це температура, вологість середовища, 

доступ кисню [23].  

Стратифікацію щеп винограду можна проводити різними способами, з 

використанням різних субстратів, єдиної думки щодо оптимального з них 

немає. Відсутні наукові дані і стосовно оптимальних способів стратифікації 

нових підщепних сортів винограду – Добриня і  Гарант. Дослідження по 

визначенню впливу способів стратифікації та водоутримуючих субстратів на 

регенераційні властивості щеп винограду проводили на щепах сорту Загадка,  

виготовлених на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р СО4, Добриня, 

Гарант. Використані в роботі підщепи відрізняються різною регенераційною 

здатністю. Щепи винограду стратифікували у відкритий та закритий спосіб, у 

якості водоутримуючих субстратів застосовували агроперліт, вермикуліт, 

кокосовий торф, гідроабсорбенти, сфагновий мох, камку, Поліський субстрат, 

субстрат для орхідей, кокосове волокно, суміш кокосового торфу з 

мінеральними субстратами та гідроабсорбентами. 

Порівняно з контролем, проведення стратифікації щеп винограду 

закритим і відкритим способом із використанням водоутримуючих субстратів    

позитивно впливало на їх регенераційні властивості [130, 347, 119].  

Після проведення стратифікації закритим способом найбільше щеп із 

круговим калусом було у третьому – шостому (кокосовий торф, кокосове 

волокно, сфагновий мох, камка, субстрат для вирощування орхідей) та 

одинадцятому – чотирнадцятому (кокосовий торф + агроперліт, кокосовий 

торф + агроперліт + Terrawet кокосовий торф + вермикуліт, кокосовий торф + 

вермикуліт + Terrawet) варіантах (Табл. 3.7, Додаток В 1). У щеп, 

виготовлених на підщепах Добриня і Гарант, у вказаних варіантах було 77,5 – 

80,0% (третій – шостий варіанти) та 76,5 – 78,7% (одинадцятий – чотирнадцятий) 

кругового калусу, в сумі з кількістю щеп, у яких круговий калус утворювався на 

1/3 кола зрізу, показник утворення кругового калусу дорівнював 100%. 
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Таблиця 3.7 

Вплив водоутримуючих субстратів у процесі закритої стратифікації на 

калусогенез щеп винограду, виготовлених на різних підщепах  

(середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Утворення 

калусу, % 

Маса калусу, г Обводне-

ння калусу, 

% кру-

гове 

¶ кола 

зрізу 

вологого сухого 

1 2 3 4 5 6 

підщепа Добриня 

1 66,6 28,4 0,8903 ± 0,0015 0,1130 ± 0,0012 87,3 

2 67,0 28,0 0,9008 ± 0,0014 0,1098 ± 0,0019 87,8 

3 77,5 22,5 0,9909 ± 0,0041 0,1040 ± 0,0013 89,5 

4 78,4 21,6 0,9348 ± 0,0081 0,1028 ± 0,0019 89,0 

5 78,0 22,0 0,9349 ± 0,0162 0,1056 ± 0,0018 88,7 

6 80,0 20,0 0,9121 ± 0,0078 0,1048 ± 0,0019 88,5 

7 73,0 24,0 0,9091 ± 0,0051 0,0954 ± 0,0015 89,5 

8 76,0 21,0 0,8785 ± 0,0046 0,0948 ± 0,0015 89,2 

9 73,0 19,0 0,7850 ± 0,0059 0,1067 ± 0,0018 86,4 

10 73,3 18,7 0,7962 ± 0,0038 0,1090 ± 0,0015 86,3 

11 76,8 23,2 0,9470 ± 0,0038 0,0899 ± 0,0013 90,5 

12 77,0 23,0 0,9547 ± 0,0041 0,0830 ± 0,0013 91,3 

13 76,5 23,5 0,9364 ± 0,0040 0,0936 ± 0,0014 90,0 

14 78,7 21,3 0,9324 ± 0,0129 0,0820 ± 0,0011 91,2 

15 76,8 20,2 0,9328 ± 0,0071 0,1119 ± 0,0018 88,0 

16 60,0 28,0 0,5225 ± 0,0086 0,0987 ± 0,0016 81,1 

НІР05   0,0186 0,0022  

підщепа Гарант 

1 63,0 30,0 0,7021 ± 0,0077 0,0800 ± 0,0008 88,6 

2 64,2 28,8 0,7090 ± 0,0095 0,0836 ± 0,0011 88,2 

3 75,0 20,8 0,8593 ± 0,0053 0,0704 ± 0,0004 91,8 

4 75,2 21,8 0,7976 ± 0,0092 0,0837 ± 0,0009 89,5 

5 74,5 25,5 0,7886 ± 0,0096 0,0867 ± 0,0010 89,0 

6 77,0 23,0 0,7582 ± 0,0092 0,0871 ± 0,0010 88,5 

7 70,1 25,9 0,8263 ± 0,0064 0,0793 ± 0,0006 90,4 

8 72,7 23,3 0,7621 ± 0,0068 0,0702 ± 0,0011 89,6 

9 69,8 23,2 0,6791 ± 0,0049 0,0814 ± 0,0015 88,0 

10 70,0 23,0 0,6877 ± 0,0091 0,0825 ± 0,0011 88,0 

11 72,7 22,3 0,8051 ± 0,0059 0,0805 ± 0,0015 90,0 

12 75,0 20,0 0,7929 ± 0,0071 0,0737 ± 0,0016 90,7 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 6 

13 74,0 21,0 0,7882 ± 0,0103 0,0803 ± 0,0010 89,8 

14 74,8 20,2 0,7965 ± 0,0033 0,0796 ± 0,0003 90,1 

15 69,2 20,8 0,6851 ± 0,0095 0,0842 ± 0,0011 87,7 

16 61,5 26,0 0,4346 ± 0,0052 0,0782 ± 0,0009 82,0 

НІР05   0,0001 0,0021  

 

Аналогічна залежність була характерна для щеп, виготовлених на підщепі Р х 

Р 101-14. У щеп контрольних варіантів тільки 60,0 – 63,4% щеп мали 

круговий калус, а 22,6 – 28,0% щеп характеризувалися наявністю калуса на 

1/3 кола зрізу [108, 129, 128]. 

У щеп, виготовлених на підщепах Б х Р Кобер 5 ББ і Гарант, після 

застосування  кокосового торфу, кокосового волокна, сфагнового моху, 

камки утворювалося 74,5 – 78,6% кругового калусу, після застосування 

кокосового торфу, його суміші з агроперлітом, вермикулітом, Terrawet цей 

показник дорівнював 70,6 – 75,0%, у сумі з кількістю щеп, у яких круговий 

калус утворювався на 1/3 кола зрізу, показник утворення калусу дорівнював 

95 – 100%. У щеп контрольних варіантів 61,5 – 61,8% щеп мали круговий 

калус, а 18,2 – 26,0% щеп характеризувалися калусом на 1/3 по колу зрізу. 

У щеп, виготовлених на підщепах Б х Р СО4, у третьому – шостому та 

одинадцятому – чотирнадцятому варіантах 70,2 – 73,8% щеп мали круговий 

калус і 16,8 – 18,2% на ¶ кола зрізу; у щеп контрольного варіанту 55,0% мали 

круговий калус і 25,0% – на ¶ кола зрізу.  

Після застосування в якості водоутримуючих субстратів чистого 

агроперліту, вермикуліту, гідроабсорбентів та їх суміші з нетканими 

матеріалами кількість щеп із круговим калусом була меншою, що пов’язано з 

нижчою їх вологістю, але цей показник  вірогідно відрізнявся від контролю 

на користь дослідних варіантів.    

Інтенсивність утворення калусу після проведення відкритої 

стратифікації щеп винограду на водоутримуючих субстратах зменшувалась, 
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порівняно з закритою, в середньому на 4,0 – 10,0%. Оптимальними для 

такого способу стратифікації щеп були субстрати: кокосовий торф, 

кокосовий торф + агроперліт, кокосовий торф + агроперліт + Terrawet,  

кокосовий торф + вермикуліт, кокосовий торф + вермикуліт + Terrawet, 

Terrawet + нетканні матеріали, Поліський субстрат та субстрат для 

вирощування орхідей. Водоутримуючі субстрати, після застосування яких у 

процесі закритої стратифікації були отримані високі результати по 

утворенню кругового калусу – кокосове волокно, сфагновий мох, камка, 

готовий субстрат для вирощування орхідей – після проведення відкритої 

стратифікації показали нижчі результати за цим показником. Пояснюється це 

тим, що в силу своєї структури вони недостатньо щільно обволікали базальні 

кінці щеп і відповідно гірше забезпечували їх водою [138, 127, 119].  

У щеп, виготовлених на підщепах Добриня і Гарант, на вказаних 

субстратах вихід щеп із круговим калусом зменшувався, порівняно з 

закритою стратифікацією, на 4,0 – 5,0% і був більшим за показник після 

стратифікації щеп на воді в середньому на 3,5 – 14,0% (Табл. 3.8, Додаток В 2).  

Таблиця 3.8 

Вплив водоутримуючих субстратів у процесі відкритої стратифікації на 

калусогенез щеп винограду, виготовлених на різних підщепах  

(середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Утворення 

калусу, % 

Маса калусу, г Обводне-

ння калусу, 

% кру-

гове 

¶ кола 

зрізу 

вологого сухого 

1 2 3 4 5 6 

підщепа Добриня 

1 62,5 22,5 0,5915 ± 0,0041 0,1401 ± 0,0009 76,3 

2 63,5 21,5 0,6092 ± 0,0233 0,1395 ± 0,0053 77,1 

3 73,0 17,0 0,6790 ± 0,0067 0,1459 ± 0,0013 78,5 

4 69,4 16,6 0,6179 ± 0,0107 0,1267 ± 0,0022 77,0 

5 69,0 16,0 0,6177 ± 0,0154 0,1377 ± 0,0034 77,7 

6 69,0 14,0 0,6071 ± 0,0074 0,1353 ± 0,0016 77,7 

7 69,2 17,8 0,6325 ± 0,0038 0,1385 ± 0,0008 78,1 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 

8 69,5 15,5 0,5813 ± 0,0028 0,1267 ± 0,0006 78,2 

9 69,5 12,5 0,5639 ± 0,0053 0,1308± 0,0012 76,8 

10 70,0 12,0 0,5452 ± 0,0309 0,1303 ± 0,0070 76,1 

11 72,6 17,4 0,6524 ± 0,0031 0,1402 ± 0,0006 78,5 

12 73,2 16,8 0,6560 ± 0,0071 0,1358 ± 0,0014 79,3 

13 72,0 18,0 0,6356 ± 0,0056 0,1271 ± 0,0011 80,0 

14 74,0 16,0 0,6327 ± 0,0135 0,1252 ± 0,0026 80,2 

15 74,0 16,0 0,6342 ± 0,0074 0,1395 ± 0,0016 78,0 

16 60,0 22,0 0,5225 ± 0,0084 0,0987 ± 0,0015 81,1 

НІР05   0,0333 0,0075  

підщепа Гарант 

1 59,0 23,0 0,4260 ± 0,0067 0,0898 ± 0,0014 78,9 

2 60,2 21,5 0,4314 ± 0,0083 0,0914 ± 0,0017 78,8 

3 70,0 16,0 0,5805 ± 0,0026 0,1044 ± 0,0004 82,0 

4 66,4 15,6 0,4980 ± 0,0081 0,1045 ± 0,0017 79,0 

5 67,0 19,0 0,4907 ± 0,0104 0,1010 ± 0,0021 79,4 

6 68,5 16,5 0,4824 ± 0,0089 0,1027 ± 0,0019 78,7 

7 68,0 19,0 0,5531 ± 0,0082 0,1095 ± 0,0016 80,2 

8 67,6 17,4 0,4867 ± 0,0058 0,1022 ± 0,0012 79,0 

9 64,0 18,0 0,4025 ± 0,0034 0,0865 ± 0,0007 78,5 

10 67,0 15,0 0,4120 ± 0,0083 0,0902 ± 0,0018 78,1 

11 70,3 16,7 0,5292 ± 0,0060 0,1053 ± 0,0012 80,1 

12 70,2 13,8 0,5364 ± 0,0204 0,1062 ± 0,0040 80,2 

13 70,2 14,8 0,5262 ± 0,0168 0,1078 ± 0,0034 79,5 

14 70,5 13,5 0,5244 ± 0,0026 0,1048 ± 0,0005 80,0 

15 64,0 16,0 0,4058 ± 0,0133 0,0913 ± 0,0030 77,5 

16 61,5 17,5 0,4346 ± 0,0052 0,0782 ± 0,0004 82,0 

НІР05   0,0247 0,0051  

 

У щеп, виготовлених на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ та Б х Р СО4 

– відповідно на  5,0 – 8,0%, 5,0 – 6,0% та 4,0 – 7,0%.  

Формування щільного калусу з більшим вмістом сухих речовин 

забезпечує сприятливі умови для утворення провідних судин ксилеми, 

прискорює зрощення компонентів. Обліки показників маси калусу свідчать 

про те, що щепи контрольних варіантів та після їх стратифікації відкритим 

способом на водоутримуючих субстратах характеризувалися більшою масою 
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сухого калусу і меншим його обводненням, що свідчить про щільнішу 

структуру тканини. Маса вологого калусу щеп, виготовлених на підщепі 

Добриня, після проведення відкритої стратифікації на водоутримуючих 

субстратах агроперліт і вермикуліт перевищувала контрольне значення на 

13,0 – 16,6%, масу сухого калусу на 41,3 – 41,9%, загальне обводнення  

калусної тканини було меншим за контрольний показник на 4,0 – 4,8%. Після 

проведення закритої стратифікації щеп на цих субстратах маса вологого 

калусу була більшою за контрольний показник на 70,3 – 72,4%, маса сухого 

калусу – на 11,2 – 14,4%, загальне обводнення на 6,2 – 6,7%.  

Після проведення відкритої стратифікації щеп винограду на 

водоутримуючих субстратах – кокосове волокно, сфагновий мох, камка – 

маса волого калусу збільшувалась, відносно контрольного показника, на 16,2 

– 18,3%, маса сухого калусу – на 28,3 – 39,5%, загальне обводнення калусної 

тканини зменшувалось на 3,4 – 4,1%. Після проведення закритої 

стратифікації щеп на цих субстратах маса вологого калусу була більшою за 

контрольний показник на 74,1 – 78,9%, маса сухого калусу – на 4,1 – 6,9%, 

загальне обводнення  калусної тканини збільшувалося по відношенню до 

контролю на 7,4 – 7,9%.  

Після проведення відкритої стратифікації щеп винограду на 

водоутримуючих субстратах – кокосовий торф та його суміші з агропелітом, 

вермикулітом, гідроабсорбентом – маса вологого калусу збільшувалась, 

відносно контрольного показника, на 21,0 – 29,9%, маса сухого калусу – на 

26,8 – 47,8%, загальне обводнення калусної тканини зменшувалось на 1,0 – 

3,1%. Після проведення закритої стратифікації щеп на цих субстратах маса 

вологого калусу була більшою за контрольний показник на 78,4 – 89,6%, 

маса сухого калусу – на 5,1 – 16,9%, загальне обводнення  калусної тканини 

збільшувалося по відношенню до контролю на 6,9 – 10,4%.  

Проведення відкритої стратифікації щеп винограду на водоутримуючих 

субстратах – Поліський та субстрат для орхідей – сприяло збільшенню, 
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відносно контролю, маси калусу на 11,2 – 30,6% (маса вологого калусу), 28,3 

– 40,3% (маса сухого калусу), загальне обводнення останнього зменшувалось 

на 3,0%. Проведення закритої стратифікації щеп на цих субстратах 

супроводжувалось збільшенням по відношенню до контролю маси вологого 

калусу на 68,1 – 73,9% та маси сухого калусу на 3,3 – 3,9%, загальне 

обводнення калусу було більшим на 8,4 – 17,0%.  

Застосування гідроабсорбентів для проведення стратифікації щеп 

винограду було найменш ефективним. Таку залежність було відмічено для 

всіх щеп, виготовлених на різних підщепах.  

Отже, після проведення стратифікації щеп винограду закритим 

способом на водоутримуючих субстратах формувалось більше щеп з 

круговим калусом та калусом на ¶ кола зрізу, калусна тканина 

характеризувалася більшою вологою масою, загальним обводненням та 

зменшенням маси сухого калусу, що свідчить про більш пухку її структуру.  

Після проведення стратифікації щеп винограду відкритим способом на 

аналогічних водоутримуючх субстратах формувалося менше щеп із круговим 

калусом та калусом на ¶ кола копуляційного зрізу, проте калус мав щільнішу 

структуру, що проявлялось у зменшенні його загального обводнення та 

збільшенні сухої маси.   

Із літературних джерел відомо, що енергія калусоутворення, особливо 

прищепи, знаходиться у зворотній залежності від розпускання вічка та 

інтенсивності росту пагонів. Оскільки на ріст пагонів витрачаються запасні 

поживні речовини, то їх інтенсивний ріст на етапах стратифікації та 

загартування є небажаним [344, 106]. Після проведення стратифікації щеп 

різними способами провели обліки розвитку приросту і встановили, що 

найбільшої висоти молоді пагони досягали в контрольних варіантах 

(стратифікація на воді) (Табл. 3.9). У варіантах після проведення відкритої 

стратифікації на водоутримуючих субстратах їх висота зменшувалась, у щеп 

після проведення закритої стратифікації  добре розвинені пагони або ж були  
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Таблиця 3.9 

Вплив способів стратифікації та водоутримуючих субстратів на розвиток 

приросту щеп винограду (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Висота приросту щеп винограду, см 

Р х Р 101-14 Б х Р Кобер 

5 ББ 

Б х Р СО4 Добриня Гарант 

1 2 3 4 5 6 

Закрита стратифікація щеп 

1 3,7 ± 0,13 4,0 ± 0,03 4,1 ± 0,10 4,0 ± 0,08 3,7 ± 0,09 

2 3,9 ± 0,17 4,5 ± 0,01 4,2 ± 0,09 4,4 ± 0,06 3,8 ± 0,13 

3 1,5 ± 0,07 2,1 ± 0,05 1,9 ± 0,01 1,9 ± 0,01 2,2 ± 0,06 

4 1,5 ± 0,07 1,9 ± 0,01 1,9 ± 0,03 2,0 ± 0,05 2,0 ± 0,06 

5 1,6 ± 0,08 2,4 ± 0,12 2,6 ± 0,02 2,8 ± 0,01 2,3 ± 0,16 

6 1,9 ± 0,08 2,3 ± 0,05 2,5 ± 0,02 2,0 ± 0,01 2,1 ± 0,16  

7 2,3 ± 0,08 3,0 ± 0,06 3,0 ± 0,12 3,5 ± 0,08 3,1 ± 0,16  

8 2,0 ± 0,06 3,0 ± 0,02 3,2 ± 0,04 3,5 ± 0,08 3,2 ± 0,23 

9 4,0 ± 0,06 4,4 ± 0,16 4,6 ± 0,01 4,2 ± 0,02 4,5 ± 0,11 

10 3,7 ± 0,10 4,9 ± 0,03 5,0 ± 0,16 4,8 ± 0,08 5,0 ± 0,06 

11 1,5 ± 0,06 2,3 ± 0,05 2,1 ± 0,01 2,6 ± 0,03 2,8 ± 0,06 

12 1,8 ± 0,10 3,0 ± 0,02 2,6 ± 0,01 2,8 ± 0,03 3,4 ± 0,03  

13 1,7 ± 0,08 2,8 ± 0,01 2,9 ± 0,02 2,5 ± 0,01 2,9 ± 0,09  

14 2,0 ± 0,06 3,2 ± 0,04 3,4 ± 0,06 3,0 ± 0,01 3,3 ± 0,16 

15 3,3 ± 0,16 4,0 ± 0,03 4,0 ± 0,09 3,5 ± 0,08 3,8 ± 0,13 

16 10,2 ± 0,23 11,8 ± 0,08 12,1 ± 0,12 12,3 ± 0,08 12,8 ± 0,20 

НІР05 0,35 0,36 0,37 0,37 0,35 

Відкрита стратифікація 

1 5,9 ± 0,12 6,2 ± 0,14 6,0 ± 0,01 6,7 ± 0,06 6,2 ± 0,30 

2 6,6 ± 0,08 6,6 ± 0,06 7,1 ± 0,08 6,8 ± 0,05 7,1 ± 0,16 

3 4,0 ± 0,01 4,9 ± 0,06 4,4 ± 0,12 5,1 ± 0,16 4,6 ± 0,16 

4 3,4 ± 0,06 3,3 ± 0,16 3,5 ± 0,01 3,8 ± 0,02 3,6 ± 0,44 

5 3,6 ± 0,10 3,9 ± 0,10 4,0 ± 0,03 4,0 ± 0,01 4,3 ± 0,20 

6 2,5 ± 0,25 3,1 ± 0,06 3,5 ± 0,08 3,4 ± 0,13 3,5 ± 0,25 

7 3,9 ± 0,01 3,9 ± 0,10 4,1 ± 0,05 4,4 ± 0,12 4,1 ± 0,16 

8 4,5 ± 0,06 5,4 ± 0,10 5,0 ± 0,03 5,7 ± 0,06 5,1 ± 0,06 

9 3,0 ± 0,12 4,2 ± 0,26 4,4 ± 0,03 4,3 ± 0,07 4,6 ± 0,08 

10 2,9 ± 0,02 4,1 ± 0,08 4,3 ± 0,08 4,4 ± 0,01 4,5 ± 0,10 

11 4,0 ± 0,12 4,8 ± 0,16 5,1 ± 0,07 5,0 ± 0,01 5,5 ± 0,10  

12 4,6 ± 0,08 5,2 ± 0,14 5,9 ± 0,01 5,9 ± 0,02 5,9 ± 0,10 

13 3,8 ± 0,01 4,3 ± 0,18 4,5 ± 0,03 4,9 ± 0,02 5,0 ± 0,12 

14 4,3 ± 0,08 5,0 ± 0,14 5,0 ± 0,03 5,5 ± 0,04 5,1 ± 0,06 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 6 

15 3,1 ± 0,08 3,1 ± 0,06 3,3 ± 0,10 3,4 ± 0,01 3,9 ± 0,06  

16 11,0 ± 0,33 12,0 ± 0,13 12,5 ± 0,01 12,0 ± 0,09 13,0 ± 0,17 

НІР05 0,51 0,38 0,36 0,38 0,52 

 

відсутніми (спостерігали набубнявіле вічко з ознаками початку його 

розпускання), або ж їх висота була незначною. Згідно з отриманими 

результатами, після проведення стратифікації щеп винограду закритим 

способом з застосуванням кокосового торфу, кокосового волокна, сфагнового 

моху, камки довжина пагонів щеп, виготовлених на різних підщепах, була 

найменшою і в залежності від використаної підщепи знаходилася в межах 1,5 

– 2,5 см.  Такі розміри свідчать про початок розпускання бруньки чи розвитку 

пагону. Після застосування суміші кокосового торфу з  агроперлітом, 

вермикулітом, гідроабсорбентом довжина пагонів збільшувалась до 4,0 см. 

Після застосування агроперліту, вермикуліту, субстрату для орхідей та 

гідроабсорбентів у щеп розвивалися пагони з середньою довжиною  3,0 – 4,6 

см. У щеп контрольних варіантів, де стратифікацію проводили відкритим 

способом на воді, довжина молодих пагонів дорівнювала у середньому 11,8 

см. Таку різницю за розвитком приросту можна пояснити тим, що кокосове 

волокно, сфагновий мох, камка, суміш кокосового торфу з агроперлітом, 

вермикулітом, гідроабсорбентом за період стратифікації додатково не 

зволожували водою, тому кількість доступної води була меншою, в 

порівнянні з агроперлітом, субстратом для орхідей, гідроабсорбентами. 

Останні протягом періоду стратифікації дозволожували ще 2 рази, і тому 

кількість доступної води в субстратах збільшувалась, що і супроводжувалося 

інтенсивнішим ростом пагонів. Стратифікація щеп на воді характеризувалася 

безперервним постачанням щеп водою, яка надходила через базальні кінці і 

відповідно сприяла інтенсифікації ростових процесів. 

У процесі відкритої стратифікації щеп винограду на водоутримуючих 
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субстратах проводили дворазове дозволоження агроперліту, гідроабсорбентів 

та одноразове – всіх інших субстратів. Порівняно з способом закритої 

стратифікації, довжина приросту після такого способу збільшувалась, але у 

порівнянні з контрольними рослинами ці показники залишалися меншими. У 

контрольних щеп цей показник у середньому дорівнював 12,0 см, після 

стратифікації на кокосовому волокні, сфагновому моху, камці він 

зменшувався до 2,5 – 4,3 см, після стратифікації на субстратах на основі  

кокосового торфу, готових субстратах – до 2,5 – 5,9 см. Тобто довжина 

приросту, порівняно з контролем зменшувалась в 2,0 – 3,0 рази, що так само 

пов’язано з різною кількістю доступної для щеп води.  

Слід відмітити і той факт, що після стратифікації щеп на воді, коли 

спостерігається висока вологість повітря, відмічали інтенсивне (30 – 40%) 

пошкодження  молодих пагонів щеп сірою гниллю. Після стратифікації щеп 

відкритим способом на субстратах ушкодження сірою гниллю було у 15% 

щеп і було відсутнім після проведення стратифікації щеп винограду закритим 

способом. Після ушкодження приросту пагонів щеп сірою гниллю 

розвиваються замісні бруньки, на ріст яких додатково витрачаються поживні 

речовини. Відсутність  ушкоджень молодих пагонів сірою гниллю після 

проведення закритої стратифікації пояснюється властивостями субстратів. 

агроперліт та вермикуліт хімічно інертні, стерильні мінерали, вони не 

розкладаються в процесі дії мікроорганізмів, зокрема, бактерій і плісенних 

грибів. Органічні субстрати – кокосовий, камка, Поліський, субстрат для 

орхідей – у своєму складі містять антибактеріальні речовини – йод, 

полісахарид фукондак, сфагнол, високий вміст кальцію, складаються із 

сполук, які надають їм стійкості – лігнін, клітковина, целюлоза.  

Вміст вуглеводів у підщепі і прищепі характеризує якість матеріалу, 

забезпечує прояв регенераційних властивостей. Для щеплення було взято 

матеріал, який за вмістом вуглеводів відповідав ДСТУ 4390:2005. З метою 

визначення втрат пластичних речовин у процесі стратифікації проводили їх 
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визначення до та після стратифікації за різними способами і з використанням 

різних водоутримуючиих субстратів. Отримані результати показали, що 

витрати вуглеводів у процесі проведення стратифікації відкритим способом 

на воді і водоутримуючих субстратах вірогідно між собою не відрізнялись. 

Не було істотної різниці за цим показником і між варіантами, у яких щепи 

стратифікували у будь-який спосіб на різних водоутримуючих субстратах 

(Табл. 3.10, 3.11). Втрати вуглеводів у підщепних компонентах Р х Р 101-14 

після проведення закритої стратифікації дорівнювали (у середньому за 

варіантами) 6,20%, у контролі – 5,80%, після проведення відкритої 

стратифікації – відповідно 5,60 і 5,65%. У підщепних компонентах Добрині і 

Гаранту після проведення закритої стратифікації втрати вуглеводів 

дорівнювали 6,60 – 7,02% як в контролі, так і дослідних варіантах, після 

проведення відкритої стратифікації – 6,21 – 6,74% у середньому по дослідних 

варіантах та 6,21 – 6,74% у контрольних варіантах. 

Відсутність достовірної різниці за вмістом вуглеводів після проведення 

стратифікації різними способами пояснюється тим, що в процесі закритої 

стратифікації поживні речовини в більшій кількості витрачалися на 

формування калусу, в процесі відкритої стратифікації – на розвиток приросту 

та коренів.  

Для високої приживлюваності щеп винограду в шкілці та виходу 

стандартних саджанців із шкілки важливо отримати не тільки утворення 

кругового калусу в спайці щеп винограду, але й високу ризогенну активність 

в базальних частинах підщепних компонентів щеп. У щеп винограду корені 

утворюються із тонкостінних клітин перициклу проти серцевинних променів, 

навколо луб’яної частини пучка. Проте на базальних частинах щеп 

утворюється і калусна тканина, яка не завжди сприяє утворенню коренів, а 

навпаки при інтенсивному її розвитку калус навіть гальмує утворення і ріст 

коренів, оскільки перешкоджає надходженню води в чубуки. Тому в процесі 

стратифікації необхідно створювати умови, які будуть перешкоджати 
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Таблиця 3.10 

Витрати вуглеводів підщепних компонентів у процесі стратифікації  (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти

досліду 

Вміст вуглеводів, % на суху речовину 

Р х Р 101-14 Б х Р Кобер 5 ББ Б х Р СО4 Добриня Гарант 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Закрита стратифікація щеп 

1 12,95 6,75 12,84 6,34 13,75 6,95 13,51 6,91 13,72 6,72 

2 13,01 6,81 12,75 6,25 13,28 6,48 13,48 6,88 13,68 6,68 

3 13,52 7,32 12,68 6,18 13,41 6,61 13,46 6,86 13,76 6,76 

4 13,40 7,20 12,90 6,40 13,32 6,52 13,61 7,01 13,81 6,81 

5 13,38 7,18 12,94 6,44 13,50 6,70 13,70 7,10 13,87 6,87 

6 12,91 6,71 12,96 6,46 13,28 6,48 13,59 6,99 13,58 6,58 

7 12,89 6,69 12,78 6,28 13,31 6,51 13,62 7,02 13,61 6,61 

8 13,10 6,90 12,92 6,42 13,55 6,75 13,55 6,95 13,55 6,55 

9 13,24 7,04 12,85 6,35 13,49 6,69 13,74 7,14 13,64 6,64 

10 12,95 6,75 12,82 6,32 13,37 6,57 13,59 6,99 13,61 6,61 

11 12,87 6,67 12,91 6,41 13,54 6,74 13,63 7,03 13,71 6,71 

12 13,12 6,92 12,95 6,45 13,45 6,65 13,75 7,15 13,82 6,82 

13 13,51 7,31 12,83 6,33 13,37 6,57 13,60 7,00 13,90 6,90 

14 13,46 7,26 12,80 6,30 13,40 6,60 13,70 7,10 13,77 6,77 

15 13,38 7,18 12,90 6,40 13,39 6,59 13,61 7,01 13,79 6,79 

16 12,95 6,75 12,75 6,25 13,50 6,70 13,54 6,94 13,58 6,58 

НІР05 1,40 1,09 1,52 1,00 1,56 0,94 1,58 0,86 1,39 0,85 

1
7

8
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     Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Відкрита стратифікація щеп 

1 12,95 7,33 12,84 6,87 13,75 7,25 13,51 7,31 13,72 7,02 

2 13,01 7,36 12,75 6,78 13,28 6,78 13,48 7,28 13,68 6,98 

3 13,52 7,87 12,68 6,71 13,41 6,91 13,46 7,26 13,76 7,06 

4 13,40 7,75 12,90 6,93 13,32 6,82 13,61 7,41 13,81 7,11 

5 13,38 7,73 12,94 6,97 13,58 7,02 13,70 7,50 13,87 7,17 

6 12,91 7,26 12,96 6,99 13,28 6,78 13,59 7,39 13,58 6,88 

7 12,89 7,24 12,78 6,81 13,31 6,81 13,62 7,42 13,61 6,91 

8 13,10 7,45 12,92 6,95 13,55 7,05 13,55 7,35 13,55 6,85 

9 13,24 7,59 12,85 6,88 13,49 6,99 13,74 7,54 13,64 6,94 

10 12,95 7,35 12,82 6,85 13,37 6,87 13,59 7,39 13,61 6,91 

11 12,87 7,22 12,91 6,94 13,54 7,04 13,63 7,43 13,71 7,01 

12 13,12 7,47 12,95 6,98 13,45 6,95 13,75 7,55 13,82 7,12 

13 13,51 7,86 12,83 6,86 13,37 6,87 13,60 7,40 13,90 7,25 

14 13,46 7,81 12,83 6,83 13,41 6,90 13,70 7,50 13,77 7,07 

15 13,38 7,73 12,91 6,93 13,39 6,89 13,61 7,41 13,79 7,09 

16 12,95 7,30 12,75 6,78 13,50 7,08 13,54 7,34 13,58 6,88 

НІР05 1,37 1,00 1,47 0,98 1,54 1,00 1,47 1,02 1,49 0,87 

 

1
7

9
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Таблиця 3.11 

Витрати вуглеводів прищепних компонентів у процесі стратифікації  (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти

досліду 

Вміст вуглеводів, % на суху речовину 

Р х Р 101-14 Б х Р Кобер 5 ББ Б х Р СО4 Добриня Гарант 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

до 

страти-

фікації  

після 

страти-

фікації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Закрита стратифікація щеп 

1 12,29 7,09 12,69 7,49 12,98 7,08 12,83 6,83 13,01 6,71 

2 12,35 7,15 12,64 7,41 12,51 6,61 12,84 6,85 12,97 6,67 

3 12,86 7,66 12,53 7,33 12,64 6,74 12,78 6,78 13,05 6,75 

4 12,74 7,54 12,75 7,55 12,55 6,65 12,93 6,93 13,16 6,84 

5 12,72 7,52 12,79 7,59 12,73 6,83 13,02 7,02 13,16 6,86 

6 12,25 7,05 12,81 7,61 12,51 6,61 12,91 6,91 12,87 6,57 

7 12,23 7,03 12,63 7,43 12,54 6,64 12,94 6,94 12,93 6,65 

8 12,44 7,24 12,77 7,57 12,78 6,88 12,87 6,87 12,84 6,54 

9 12,58 7,38 12,74 7,52 12,72 6,82 13,06 7,06 12,93 6,63 

10 12,29 7,09 12,67 7,47 12,64 6,72 12,91 6,91 12,92 6,66 

11 12,21 7,01 12,76 7,56 12,77 6,87 12,95 6,95 13,12 6,72 

12 12,46 7,26 12,85 7,63 12,68 6,78 13,07 7,07 13,11 6,81 

13 12,85 7,65 12,68 7,48 12,65 6,73 12,92 6,92 13,19 6,89 

14 12,82 7,63 12,65 7,45 12,63 6,73 13,02 7,02 13,06 6,76 

15 12,72 7,52 12,75 7,55 12,62 6,72 12,93 6,93 13,08 6,78 

16 12,29 7,09 12,62 7,43 12,73 6,83 12,86 6,86 12,87 6,57 

НІР05 1,29 0,92 1,27 0,79 1,41 1,00 1,36 1,00 1,29 0,85 

1
8
0
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Відкрита стратифікація щеп 

1 12,29 7,43 12,69 7,89 12,98 7,38 12,83 7,13 13,01 7,01 

2 12,35 7,49 12,64 7,82 12,51 6,91 12,84 7,14 12,97 6,97 

3 12,86 7,86 12,53 7,73 12,64 7,04 12,78 7,08 13,05 7,05 

4 12,74 7,88 12,75 7,95 12,55 6,95 12,93 7,23 13,16 7,12 

5 12,72 7,86 12,79 7,99 12,73 7,13 13,02 7,32 13,16 7,16 

6 12,25 7,39 12,81 8,01 12,51 6,91 12,91 7,21 12,87 6,87 

7 12,23 7,37 12,63 7,83 12,54 6,94 12,94 7,24 12,93 6,92 

8 12,44 7,58 12,77 7,97 12,78 7,18 12,87 7,17 12,84 6,84 

9 12,58 7,72 12,74 7,94 12,72 7,12 13,06 7,36 12,93 6,93 

10 12,29 7,43 12,67 7,87 12,64 7,33 12,91 7,21 12,92 6,94 

11 12,21 7,35 12,76 7,96 12,77 7,17 12,95 7,25 13,12 7,15 

12 12,46 7,64 12,85 7,86 12,68 7,08 13,07 7,37 13,11 7,11 

13 12,85 7,99 12,68 7,88 12,65 7,34 12,92 7,22 13,19 7,19 

14 12,82 7,94 12,65 7,85 12,63 7,03 13,02 7,32 13,06 7,06 

15 12,72 7,86 12,75 7,95 12,62 7,02 12,93 7,23 13,08 7,08 

16 12,29 7,43 12,63 7,85 12,73 7,13 12,86 7,16 12,87 6,87 

НІР05 1,32 0,87 1,40 0,93 1,48 0,95 1,40 0,89 1,40 0,94 

 

1
8

1
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утворенню калуса на базальних частинах. З цією метою після 10 днів 

проведення закритої і відкритої стратифікації ящики з щепами розміщували 

на цементній підлозі, яку періодично зволожували холодною водопровідною 

водою, з розрахунку підтримання температури субстрату на дні ящиків 16 – 

18
о
С. 

Дослідження ризогенезу щеп винограду показало його залежність від 

способів стратифікації та водоутримуючих субстратів. Після проведення 

стратифікації щеп винограду відкритим способом на воді, позитивні 

результати було отримано тільки для щеп, виготовлених на підщепі Р х Р 

101-14. У них утворювалося по 12,4 шт. коренів з загальною довжиною 7,6 

см. У щеп, виготовлених на підщепах Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р СО4, Добриня і 

Гарант, інтенсивного утворення коренів не спостерігали (Рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12 Ризогенна активність щеп винограду після стратифікації відкритим 

способом на воді (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 

Це пов’язано з тим, що вода не є сприятливим середовищем для утворення 

коренів у винограду. Для підщеп винограду з низькою ризогенною 

активністю (Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р СО4) особливо необхідний доступ кисню 
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повітря. І, як свідчать результати, для нових підщеп винограду – Добриня і 

Гарант – стратифікація на воді також не є оптимальним способом. У цих 

підщеп основна маса коренів після стратифікації на воді утворювалась на 

міжвузлях на межі вода-повітря, де вміст кисню завжди більший, а «п’ятки» 

часто відмирали. Після стратифікації на воді щеп, виготовлених на підщепах 

з низькою ризогенною здатністю,  протягом 15 – 20 діб відбувається втрата 

ризогенної здатності базальної частини щеп. 

Щепи винограду, які стратифікували відкритим способом на 

водоутримуючих субстратах, відрізнялися активним процесом ризогенезу 

(Рис. 3.13, Додаток В 3).  

 

Рис. 3.13 Ризогенна активність щеп винограду після стратифікації відкритим 

способом на водоутримуючих субстратах (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 

Кількість коренів, які утворювалися в щеп, виготовлених на підщепі Б х Р 

Кобер 5 ББ, Добриня, Гарант, перевищувала контрольні показники в 

середньому в 1,4 – 1,7 разів, у щеп, виготовлених на підщепі Б х Р СО4 

утворювалося в середньому по варіантах 9,2 шт. коренів (в контрольних 
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щепах корені були відсутні). Щепи винограду, які стратифікували закритим 

способом на водоутримуючих субстратах, характеризувалися інтенсивним 

розвитком кореневих горбиків. У щеп, стратифікованих закритим способом 

енергія коренеутворення після 30 днів вегетації в шкілці складала 100%, у 

щеп стратифікованих відкритим способом на водоутримуючих  субстратах, – 

80,0 – 85,0%, у щеп, стратифікованих відкритим способом на воді – 50,0 – 

60,0%. Це означає, що 40,0 – 50,0% щеп, які стратифікували на воді, в цей 

період не мали коренів. Таку різницю ризогенної здатності щеп після різних 

способів стратифікації можна пояснити відмиранням тканин на базальних 

частинах щеп, які тривалий час знаходилися у воді (стратифікація + 

загартування). Відмирання живих тканин викликається впливом токсичних 

речовин, які виділяються в процесі анаеробного дихання. Заміна води при 

стратифікації на субстрати не тільки зберігала, але і суттєво підвищувала 

ризогенну активність щеп.    

Швидке укорінення щеп винограду в шкілці – запорука високого виходу 

щеплених саджанців винограду. Воно залежить від біологічних особливостей 

чубуків підщеп, їх фізіолого-біохімічного стану на період висаджування в 

шкілку, зовнішніх умов, умов живлення та ін. Повільне утворення коренів 

викликає додаткові витрати пластичних речовин  і є однією з основних 

причин низької приживлюваності й виходу щеплених саджанців.  

Проведення обліків приживлюваності щеп у шкілці відкритого ґрунту 

показало, що найкраще приживалися щепи, виготовлені на різних підщепах 

після стратифікації закритим способом на кокосовому торфі, його суміші з 

агроперлітом, вермикулітом, гідроабсорбентом, кокосовому волокні, камці, 

сфагновому моху, субстраті для вирощування орхідей. Щепи винограду, 

виготовлені на різних підщепах, утворювали круговий калус, мали 

набубнявіле вічко або характеризувалися лише початком його розвитку та 

утворювали велику кількість кореневих горбиків на базальних частинах щеп. 

Такий спосіб та названі субстрати є особливо ефективними для підщеп з 
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низькою ризогенною активністю – Б х Р Кобер 5 ББ та Б х Р СО4, і як 

встановлено, вони ефективні і для нових підщеп – Добриня і Гарант. 

Порівняно з контролем, у вищевказаних варіантах приживлюваність щеп була 

більшою на 26,3% для щеп, виготовлених на Р х Р 101-14, на 26,2% для щеп, 

виготовлених на Б х Р Кобер 5 ББ, на 30,0% для щеп, виготовлених на Б х Р 

СО4 та на 30,8 – 32,5% для щеп, виготовлених на Добрині й Гаранті (Рис. 3.14).  
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Рис. 3.14 Приживлюваність щеп винограду в шкілці відкритого ґрунту після 

проведення стратифікації щеп закритим способом на водоутримуючих 

субстратах (середнє за 2008 – 2010 р.р.)

 

Приживлюваність щеп винограду після проведення відкритої стратифікації 

на водоутримуючих субстратах зменшувалась у середньому на 5,5 – 8,0%, 

порівняно з варіантами щеп, що стратифікували закритим способом і 

збільшувалась на 17,1 – 24,6%, порівняно з контролем (Рис. 3.15). Для 

проведення відкритої стратифікації щеп з точки зору технологічності, 

економічності та наявності на ринку України рекомендовано використовувати 

субстрати – кокосовий торф його суміш із агроперлітом, вермикулітом,
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 Рис. 3.15 Приживлюваність щеп винограду в шкілці відкритого ґрунту після 

проведення стратифікації щеп відкритим способом на водоутримуючих 

субстратах  (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 

гідроабсорбентом, Поліський субстрат, субстрат для вирощування орхідей та 

суміш гідроабсорбента з нетканими матеріалами (Додаток В 4) [125, 124, 253].  

 Загальну оцінку залежності регенераційної здатності щеп винограду, їх 

приживлюваності в шкілці від сорту підщепи, способів стратифікації, типу 

водоутримуючих субстратів проводили з застосуванням многофакторного 

дисперсійного аналізу (Додаток В 5). Його застосовували і для встановлення 

впливу можливих неврахованих факторів від частки головних – спосіб 

стратифікації, сорт підщепи, тип субстрату та їх взаємодії. В результаті 

проведеного аналізу було встановлено, що кожен із врахованих факторів впливу 

окремо та у взаємодії з іншими факторами вірогідно впливали на регенераційні 

показники щеп, зокрема, утворення кругового калусу спайки щеп, його маси, 

приживлюваності щеп у шкілці. Вірогідність впливу оцінювали за 
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розрахованими значеннями для критерію Фішера. Для всіх факторів він був 

більший за його табличні значення. В утворенні кругового калусу найбільша 

частка впливу припадала на фактор – тип субстрату (52,4%), частка впливу 

факторів спосіб стратифікації та сорт підщепи дорівнювала 12,2 – 17,2%. На 

формування маси калусної тканини в першу чергу впливав сорт підщепи – 

35,0 – 41,8% та спосіб стратифікації – 32,9 – 37,5%. І на приживлюваність 

щеп винограду в шкілці на 63,3% впливав тип водоутримуючого субстрату і 

на 42,0% – спосіб стратифікації та сорт підщепи. Частка неврахованих в 

даному досліді факторів дорівнювала 1,2 – 3,6%. 

Таким чином, для проведення стратифікації щеп винограду доцільно 

застосовувати наступні водоутримуючі субстрати, які визначені нами як 

оптимальні: кокосовий торф, його суміш з агроперлітом, вермикулітом, 

гідроабсорбентом, кокосове волокно, камку, сфагновий мох, субстрат для 

вирощування орхідей (стратифікація щеп закритим способом) та кокосовий 

торф, його суміш з агроперлітом, вермикулітом, гідроабсорбентом, 

Поліський субстрат, субстрат для вирощування орхідей (стратифікація щеп 

відкритим способом). Характеризуючись високою водо- і повітроємністю, 

оптимальним рН середовища, відсутністю шкідників і хвороб, шкідливих для 

рослин домішок, певним запасом збалансованих поживних речовин ці 

субстрати забезпечували інтенсивне утворення кругового калусу щеп, 

набухання або початок розпускання вічок прищепи й утворенню великої 

кількості кореневих горбиків на базальних частинах підщепних чубуків, що 

покращувало приживлюваність щеп у шкілці.  

 Результати досліджень по цьому розділу опубліковано в 12 наукових 

працях, на спосіб проведення стратифікації щеп винограду одержано Патент 

України на корисну модель (Додаток В 4), результати наукової роботи 

апробовано в технології виробництва щеплених саджанців винограду в ДП 

«ДГ «Таїровське» та ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» (Додаток В 6).  
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3.4. Консервація щеп винограду 

 

Висока приживлюваність щеп винограду в шкілці спостерігається, 

якщо їх висаджують у ґрунт, прогрітий на глибині 25 – 30 см до 12
0
С. У 

більшості виноградарських районів України ґрунт прогрівається до вказаної 

температури в кінці квітня – на початку травня.  На основі цього встановлено 

оптимальні строки виготовлення щеп – з 15 по 25 квітня, що обмежує 

можливість збільшення об’ємів виробництва садивного матеріалу винограду 

[223, 185]. Тому, при великих об’ємах виробництва щеп, до їх виготовлення 

необхідно приступати ще на початку  лютого, а в технологію включати такий 

прийом, як консервація.  

У практику впроваджено декілька способів консервації зимових щеп: 1) 

одразу після виготовлення щепи консервують, а потім (в оптимальні строки) 

висаджують у шкілку без стратифікації; 2) щепи консервують, потім 

проводять стратифікацію, загартування та висаджють у шкілку; 3) 

консервацію щеп проводять після процесу стратифікації.  Встановлено, що у 

разі проведення консервації за схемою, наведеною у пункті 1, вихід 

стандартних саджанців із шкілки був низьким і знаходився на рівні 10 – 15%.  

Більш ефективною була визнана консервація зимових щеп, проведена до 

стратифікації та після цього процесу [223, 287].   

Технологія консервації до проведення стратифікації заключається у 

тому, що після парафінування щепи розміщують у стратифікаційних ящиках, 

перешаровуючи їх пропареною і обробленою хінозолом тирсою або торфом. 

Після цього ящики розміщують у холодильній камері при температурі 2 – 

5
0
С.  Але навіть за таких умов відбувається окислення зруйнованих при зрізі 

клітин копуляційних поверхонь, утворюється потужний ізоляційний 

прошарок між щепленими компонентами, який перешкоджає утворенню  

кругового калусу  в зоні спайки і, як результат, вихід саджанців становить 20 

– 25%, порівняно з виробництвом щеп в оптимальні строки.  
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Консервацію зимових щеп можна проводити і після стратифікації, при 

цьому калус, який утворюється на копуляційних зрізах щеп, буде 

перешкоджати відмиранню тканин у місці з’єднання компонентів щеп. Але в 

цьому випадку необхідно враховувати, що в ранні строки виготовлення щеп, 

підщепи характеризуються особливо вираженою низькою калусоутворюючою 

здатністю, якщо розвиваються молоді пагони, то приміщення, де проводять 

консервацію, необхідно освітлювати та проводити постійний контроль за 

його вологістю. Крім того, тирсу або торф перед застосуванням необхідно 

замочувати, дезінфікувати шляхом пропарювання та застосування таких 

речовин як хінозол або фундазол. Доведено, що навіть найменша кількість 

тирси, ушкодженої пліснявою, призводить до її появи на калусі, молодих 

проростках, що супроводжується їх загниванням. Тому гостро постає питання 

пошуку нових високоефективних ізолюючих спайку щеп матеріалів, 

водоутримуючих субстратів і розробка на їх основі способів консервації, за 

яких не відбуватиметься відмирання тканин на поверхні копуляційних зрізів, 

після проведення стратифікації щепи матимуть круговий калус у місці 

з’єднання прищепи і підщепи, набубнявіле вічко та кореневі горбики на 

базальних кінцях.   

У даному розділі роботи дослідження проводили на щепах столового 

сорту винограду Загадка, щеплених на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 

ББ, Добриня та Гарант. Консервацію щеп винограду проводили до- та після 

процесу стратифікації на водоутримуючих субстратах на основі сфагнового 

моху, кокосового торфу та їх суміші з агроперлітом і вермикулітом. Апікальну 

частину ще парафінували воском для утворення калусу Проагрівакс RH 

Гормон. У контролі щепи винограду виготовляли і стратифікували (закритим 

способом на кокосовому субстраті з вермикулітом (1:1)) в оптимальні строки 

(без консервації).  

 Отримані результати свідчать, що у варіантах, де консервацію щеп 

проводили до стратифікації, найбільше щеп із круговим калусом було у 
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контролі та у варіантах, де їх консервували і стратифікували на  кокосовому 

субстраті з вермикулітом. 82,4 – 84,8% щеп, виготовлених на підщепах Р х Р 

101-14 та Добриня,  в контрольному варіанті мали круговий калус, у 

варіантах після застосування  кокосового торфу і вермикуліту така кількість 

дорівнювала 80,0 – 82,0% (Рис. 3.16). 

  

Рис. 3.16 Вихід щеп із круговим калусом після консервації, проведеної до 

стратифікації (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

У варіантах досліду, де щепи на вищевказаних підщепах консервували і 

стратифікували на водоутримуючих субстратах на основі сфагнового моху, 

цей показник зменшувався і становив 50,4 – 63,3% (для щеп на підщепі Р х Р 

101-14)  та 53,4 – 65,2% (для щеп на підщепі Добриня). У щеп, виготовлених 

на підщепі Б х Р Кобер 5 ББ, також найбільшою кількістю щеп, що мали 

круговий калус, відрізнявся контроль та шостий варіант. Для цих варіантів 

було характерно 80,0% щеп із круговим калусом. У першому, другому та 

третьому варіантах ця кількість дорівнювала 55,3%, 60,0% та 65,5%, у 

четвертому та п’ятому варіантах –  76,8% та 74,9% відповідно. Аналогічну 

закономірність за даним показником було встановлено і для щеп, 
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виготовлених на підщепі Гарант.  

 Калус, який утворювався в щеп контрольних та дослідних варіантів,  

відрізнявся за якісними показниками, зокрема, масою вологого і сухого 

калусу (Рис. 3.17).  

 

Рис. 3.17  Маса калусу щеп після консервації, проведеної до стратифікації 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

У варіантах досліду, де для проведення консервації щеп та їх стратифікації 

застосовували водоутримуючі субстрати на основі сфагнового моху (перший, 

другий та третій варіанти), показник маси вологого калусу щеп зменшувався, 

порівняно з контролем, на 4,5 – 27,2%, маса сухого калусу була на рівні 

показників контролю, за виключенням щеп на підщепі Добриня, у яких вона 

була більшою за контроль на 5,0 – 22,1%. У варіантах досліду, де щепи 

консервували і стратифікували на водоутримуючих субстратах на основі 

кокосового торфу (четвертий, п’ятий та шостий варіанти), маса вологого 

калусу щеп була меншою за контрольну, у середньому, на 3,0 – 9,0%, маса 

сухого калусу – більшою за контрольну на 38,1 – 50,1%. Враховуючи те, що 
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показник маси сухого калусу свідчить про кількість сухих речовин у цій 

тканині та її структуру, ми прийшли до висновку, що найбільше сухих 

речовин в калусній тканині утворювалося в щеп (виготовлених на всіх 

підщепах), які консервували та у подальшому стратифікували на кокосовому 

торфі та його суміші із агроперлітом і вермикулітом  [110, 115]. 

 У процесі роботи ми вивчали можливість проведення консервації щеп 

після стратифікації. Результати досліджень показали, що консервація щеп, 

проведена після стратифікації, супроводжувалась наявністю меншої кількості 

щеп із круговим калусом (Рис. 3.18).  

 

Рис. 3.18 Вихід  щеп із круговим калусом після консервації проведеної після 

стратифікації (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

Наприклад, у щеп, виготовлених на підщепі Добриня, у варіантах після 

застосування субстратів на основі сфагнового моху кількість щеп із круговим 

калусом зменшувалася, порівняно з варіантами консервації до стратифікації, 

на 2,0 – 7,0%, після застосування субстратів на основі кокосового торфу – на 

14,6 – 19,0%. Така закономірність була характерна і для щеп, виготовлених на 
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підщепах Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ та Гарант. Порівняно з контролем, 

кількість щеп, що мали круговий калус, майже за всіма варіантами досліду 

була меншою. Виключенням були щепи, виготовлені  на підщепі Б х Р Кобер 

5 ББ у четвертому та п’ятому варіантах, де цей показник був на рівні 

контрольного.  

 Проведення обліків маси калусу щеп, які згідно схеми досліджень 

спочатку стратифікували, а потім переміщували в холодильну камеру для 

консервації показало, що маса калусу щеп дослідних варіантів порівняно з 

контролем була меншою. Порівнюючи ці дані з даними, отриманими у 

варіантах, де консервацію щеп проводили до стратифікації, слід відмітити, 

що після застосування в якості водоутримуючих субстратів сфагнового моху 

та його суміші з агроперлітом і вермикулітом маса сухого калусу 

зменшувалася на 2,0 – 8,2%, після застосування в якості водоутримуючих 

субстратів кокосового торфу та його суміші із агроперлітом і вермикулітом – 

на 12,4 – 25,6%. 

Прийом консервації щеп винограду, проведений у різні строки та в 

різних умовах, впливав і на приживлюваність щеп у шкілці.   Проведення її  

обліків показало, що найбільша їх кількість була у контрольних варіантах і 

дорівнювала 79,7 – 80,1% (для щеп на підщепі Р х Р 101-14), 80,1 – 82,6% 

(для щеп на підщепі Б х Р Кобер 5 ББ), 79,0 – 84,9% (для щеп на підщепі 

Добриня) та 81,2 – 82,7% (для щеп на підщепі Гарант) (Рис. 3.19, 3.20).  

Після консервації щеп винограду до стратифікації на кокосових 

водоутримуючих субстратах приживлюваність щеп у шкілці відкритого 

грунту (на прикладі щеп, виготовлених на підщепі Добриня) дорівнювала 

71,0% (четвертий варіант), 76,5% (п’ятий варіант), 79,2% (шостий варіант). 

Приживлюваність щеп винограду після проведення консервації на субстратах 

сфагнового моху була меншою і дорівнювала 43,0 % (перший варіант), 43,8% 

(другий варіант), 45,9% (третій варіант).  Подібну закономірність відмічали 

для щеп, виготовлених на всіх підщепах.  
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Рис. 3.19  Приживлюваність щеп винограду в шкілці після консервації, 

проведеної до стратифікації (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

Рис. 3.20 Приживлюваність щеп винограду в шкілці після консервації, 

проведеної після стратифікації (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

У варіантах, де консервацію щеп винограду проводили після стратифікації з 

застосуванням кокосових водоутримуючих субстратів, приживлюваність щеп 

зменшувалася в середньому на 9,3 – 18,2% і дорівнювала 57,3 – 68,4%, 63,0%, 
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67,0%. Після застосування субстратів на основі сфагнового моху цей 

показник зменшувався ще суттєвіше [538]. 

 Таким чином, застосування прийому консервації щеп винограду в 

технології виробництва щеплених саджанців винограду є доцільним, 

оскільки дозволяє знизити напруженість у потребі робочих рук у зимово-

весняний період, більш ефективно використовувати технологічні комплекси, 

істотно знижувати енерговитрати, завантажувати стратифікаційні камери за 

один день. Отримані експериментальні результати показали, що 

найефективнішим способом консервації є її проведення до стратифікації. 

Порівнюючи дані контролю (без консервації) і дослідних варіантів 

(консервація щеп до стратифікації на основі кокосових субстратів) 

приходимо до висновку, що основні показники, які характеризують 

регенераційну здатність щеп, були на рівні контролю, що повністю 

задовольняє вимогам якості до щеп.  Результати роботи опубліковані в 3 

наукових роботах.  

 

3.5. Застосування полімерних матеріалів для захисту щеп і саджанців 

винограду від підсушування 

 

3.5.1. Визначення якісних показників восків для щеплення.   

До основних показників, які визначають якість парафінових сплавів, 

предназначених для захисту садивного матеріалу винограду від 

підсушування, відносять температуру краплепадіння, еластичність, товщину 

покриття, величину адгезії та водоутримуючу здатність. 

Показником парафінових сплавів, який визначає товщину покриття і 

впливає на їх твердість, є температура краплепадіння. При високих її 

значеннях еластичність сплаву та здатність до розтягування зростають; при 

низьких – навпаки,  підвищується твердість, сплав стає крихким. І, як 

результат, при перепаді температур на такому покритті виникають тріщини, 
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знижується водоутримуюча здатність. Воски, які ми вивчали 

характеризувалися наступною температурою краплепадіння: Проагрівакс RH 

Гормон – 65 – 70
о
С, Проагрівакс Білий – 65 – 70

о
С, Проагрівакс RH Гормон + 

Проагрівакс Білий – 65 – 70
о
С, Проагрівакс Оранжевий – 77 – 82

о
С, 

Проагрівакс Г Середземномор'я – 70 – 78
о
С, Ант-002-7С – 65 – 75

о
С, Ант-002 

7С + Ант-001-6  – 60 – 65
о
С, Ант-002-7 – 70 – 75

о
С.  

В’язкість восків для щеплення визначали шляхом проведення 

капілярного аналізу при розігріванні сплавів до температури 95 і 110
о
С (Рис. 

3.21).  

 Висота піднімання восків для щеплення при температурі 95 оС

 Висота піднімання восків для  щеплення при температурі 110 оС
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Рис.  3.21 Результати капілярного аналізу восків для щеплення, 2013 р. 

 

 

Проведений аналіз показав, що  при розігріванні восків до температури 

110
о
С найбільша висота піднімання по фільтрувальному папері – 41,2 мм 

була характерна для технічного парафіну в контрольному варіанті. Для 

восків у дослідних варіантах цей показник був меншим за контрольний в 

середньому на 58,5 – 79,6% для продукції фірми «Norsk Wax» (Норвегія) та на 

28,7 – 31,1% для продукції НВФ «Шар» (Росія) (Рис. 3.22, 3.23, Додаток Д 1).  
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Рис. 3.22 Результати капілярного аналізу восків для щеплення фірми «Norsk 

Wax» (зліва – контроль, справа – дослід), 2013 р. 

1 – Проагрівакс RH Гормон; 2 – Проагрівакс RH Гормон + Проагрівакс Білий; 3 – 

Проагрівакс Білий; 4 – Проагрівакс Г Середземномор'я. 

 

Такі результати  свідчать, що в’язкість всіх дослідних воскових сплавів 

підвищувалась, порівняно з контролем, а, отже, знижувалася їх здатність 

проникати в копуляційні зрізи щеп винограду. Порівнюючи результати 

капілярного аналізу восків для щеплення різних фірм-виробників, слід 

відмітити, що в цілому для всіх типів воску російського виробництва висота 
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піднімання по фільтрувальному папері була меншою в середньому на 1,7 – 

         

                                  1                                                                                 2 

    

                            3                                                               4 

Рис. 3.23 Результати капілярного аналізу восків для щеплення НВФ «Шар» 

(зліва – контроль, справа – дослід), 2013 р. 

1 – Ант-002-7С; 2 – Ант-002-7С + Ант-001-6; 3 – Ант-001-6; 4 – Ант-002-7. 

 

5,4 мм, ніж для аналогічних восків норвезького виробництва. Це 

характеризує останні як більш еластичні та м’які матеріали. Аналогічну 

закономірність було відмічено за вказаним показником при розігріванні 

восків для щеплення до температури 95
о
С.  

У проведених дослідженнях також визначали товщину воскового 



199 

 

покриття та величину його адгезії до поверхні фанерних пластин і 

двовічкових чубуків винограду. Отримані результати показали, що товщина 

покриття на фанерних пластинах у першому, другому та третьому варіантах 

(воски, які слід застосовувати перед стратифікацією для стимулювання 

утворення калусної тканини, фірма-виробник «Norsk Wax») дорівнювала 

795,0 мкм, 807,5 мкм та 660,0 мкм, товщина покриття на двовічкових чубуках 

у цих варіантах була меншою і дорівнювала 367,5 мкм, 315,0 мкм та 340,0 

мкм. У шостому, сьомому та восьмому варіантах (воски, які слід 

застосовувати перед стратифікацією для стимулювання утворення калусної 

тканини, НВФ «Шар») товщина покриття збільшувалась до 1030,0 мкм, 

1012,0 мкм та 920,0 мкм на фанерних пластинах та до 800,0 мкм, 702,0 мкм, 

630,0 мкм на двовічкових чубуках (Рис. 3.24, 3.25, Додаток Д 1).  
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Рис. 3.24  Товщина воскового покриття різних восків для щеплення, 2013 р. 

 

Товщина воскового покриття восків, які рекомендується застосовувати після 

стратифікації – Проагрівакс Оранжевий та Проагрівакс Г Середземномор'я на 

фанерних пластинах знаходилася в межах 840,0 –  878,0 мкм, на двовічкових 

чубуках – 402,5 – 494,0 мкм; товщина воскового покриття Ант-001-6 та Ант-

002-7 знаходилася в межах 920,0 – 1070,0 мкм (фанерні пластини) та 630,0 – 
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Рис. 3.25 Дослідження товщини воскового покриття на фанерних пластинах 

та двовічкових чубуках винограду, 2013 р. 

1 – Проагрівакс RH Гормон; 2 – Ант-002-7С; 3 – Проагрівакс Білий; 4 Ант-001-6; 5 – 

Проагрівакс Г Середземномор'я; 6 – Ант-002-7. 
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910,0 мкм (двовічкові чубуки). В контрольному варіанті товщина 

парафінового покриття на пластинах та двовічкових чубуках дорівнювала 

253,0 і 126,0 мкм. 

Таким чином, після парафінування фанерних пластин і двовічкових 

чубуків восками російського виробництва товщина покриття, порівняно з 

контролем, збільшувалась у 3,6 – 4,2 рази на фанерних пластинах та в 5,0 – 

7,2 рази на двовічкових чубуках.  Після парафінування фанерних пластин і 

двовічкових чубуків восками норвезького виробництва цей показник, 

порівняно з контролем, збільшувався в 2,6 – 3,4 (фанерні пластини) та 2,5 – 

3,9 (двовічкові чубуки) рази. Якщо порівняти температуру краплепадіння 

восків, які рекомендують застосовувати перед стратифікацією – Проагрівакс 

RH Гормон, Проагрівакс Білий, Ант-002-7С, Ант-001-6, – то їх температура 

краплепадіння знаходилася в інтервалі від 65 
о
С до 70 

о
С (норвезькі) та від 65 

до 75
о
С (російські), і товщина покриття на двовічкових чубуках відповідно 

дорівнювала – 315,0 – 340,0 мкм (норвезькі) та 630,0 – 800,0 мкм (російські). 

Температура краплепадіння восків, які рекомендується застосовувати перед 

висаджуванням щеп у шкілку, зазвичай вища і знаходилася у межах 70 – 

78
о
С, відповідно і товщина покриття на чубуках у цих варіантах дорівнювала 

402,5 – 910,0 мкм. Отримані дані узгоджуються з даними Г. П. Малих [205], 

який також стверджує, що із підвищенням температури краплепадіння  

воскових речовин захисна плівка стає більш щільною і товстішою. 

 Оцінка адгезії восків для щеплення до поверхні фанерних пластин і 

двовічкових чубуків винограду також довела переваги їх застосування в 

якості захисних матеріалів щеп винограду, порівняно з технічним сірниковим 

парафіном. Оскільки, за загальноприйнятою технологією перед 

парафінуванням апікальні частини щеп винограду занурюють у розчин 

гетероауксину, то в своїх дослідженнях ми також частину двовічкових 

чубуків перед парафінуванням обробляли водою, щоб виявити вплив 

зволоження поверхні на величину адгезії. Іншу частину чубуків та фанерні 
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пластинки ми парафінували через годину після підсушування при кімнатній 

температурі. Дані таких визначень наведені в табл. 3.12. Згідно з ними після 

нанесення на підсушену поверхню фанерних пластин або двовічкових 

чубуків для всіх типів восків для щеплення фірми «Norsk Wax» була 

характерна 100% адгезія до поверхні. Після нанесення на вологі чубуки 

величина адгезії була оцінена в 70%, оскільки при проведенні надрізів у 

вигляді решітки було встановлено, що від 10 до 50% воскового покриття 

відшаровувалось від поверхні чубуків, але воно не розтріскувалось і 

трималось на поверхні чубуків. Після нанесення на підсушену поверхню 

фанерних пластин або двовічкових чубуків восків для щеплення НВФ «Шар» 

було встановлено, що 100% адгезія до поверхні характерна для синього воску 

Ант-002-7, 80% адгезія була характерна для жовтого воску Ант-001-6 та 

суміші жовтого і червоного восків (Ант-001-6 + Ант-002-7С). Віск  Ант-002-

7С характеризувався 70% адгезією до поверхні робочих матеріалів.  

Обробка двовічкових чубуків перед парафінуванням водою знижувала 

адгезію до поверхні до 20% при застосуванні всіх типів воску. Парафінування 

фанерних пластин та двовічкових чубуків винограду (у тому числі і вологих) 

технічним сірниковим парафіном (контроль) супроводжувалося 80% адгезією 

парафіну до поверхні, але краї надрізів решітки повністю розкришувались 

[97].     

Таким чином, на основі отриманих результатів можна стверджувати, що 

воски для щеплення фірми «Norsk Wax» та НВФ «Шар» мали ряд якісних 

переваг перед технічним парафіном: вони характеризувалися високою  

температурою краплепадіння, в’язкістю, еластичністю та адгезійною 

здатністю. Тому покриття, що утворювалося після застосування восків для 

ізоляції щеп винограду характеризувалося необхідною товщиною, при 

перепаді температур зберігало цілісність, не розтріскувалося.   
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Таблиця 3.12 

Оцінка адгезії восків для щеплення, 2013 р. 

 

Варіан-

ти 

досліду 

Характеристика поверхні восків для щеплення Величина адгезії, % 

фанерні пластини двовічкові чубуки 

без обробки водою обробка водою 

фанерні 

пластини 

двовічкові чубуки 

без 

обробки 

водою 

оборка 

водою 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні  

Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Часткове відшарування від 

поверхні, впродовж ліній 

надрізу  (до 50% поверхні 

кожної решітки) 

100 100 30 

2 Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Часткове відшарування від 

поверхні, впродовж ліній 

надрізу  (до 50% поверхні 

кожної решітки) 

100 100 30 

3 Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Часткове відшарування від 

поверхні, впродовж ліній 

надрізу  (до 50% поверхні 

кожної решітки) 

100 100 30 

  

2
0

3
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Часткове відшарування від 

поверхні, впродовж ліній 

надрізу  (до 50% поверхні 

кожної решітки) 

100 100 30 

5 Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні 

Часткове відшарування від 

поверхні, впродовж ліній 

надрізу  (до 50% поверхні 

кожної решітки) 

100 100 30 

6 Часткове 

відшарування 

впродовж ліній 

надрізу (до 10% 

поверхні кожної 

решітки) 

Часткове 

відшарування 

впродовж ліній 

надрізу (до 10% 

поверхні кожної 

решітки) 

Відшарування від поверхні, 

впродовж ліній надрізу  

(більш ніж 50% поверхні 

кожної решітки) 

70 70 20 

7 Незначне 

відшарування 

впродовж ліній 

надрізу (до 5% 

поверхні кожної 

решітки) 

Незначне 

відшарування 

впродовж ліній 

надрізу (до 5% 

поверхні кожної 

решітки) 

Відшарування від поверхні, 

впродовж ліній надрізу  

(більш ніж 50% поверхні 

кожної решітки) 

80 80 20 

  

2
0

4
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Незначне 

відшарування 

впродовж ліній 

надрізу (до 5% 

поверхні кожної 

решітки) 

Незначне 

відшарування 

впродовж ліній 

надрізу (до 5% 

поверхні кожної 

решітки) 

Відшарування від поверхні, 

впродовж ліній надрізу  

(більш ніж 50% поверхні 

кожної решітки) 

80 80 20 

9 Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні  

Краї надрізів гладкі, 

без відшарування від 

поверхні  

Відшарування від поверхні, 

впродовж ліній надрізу  

(більш ніж 50% поверхні 

кожної решітки) 

100 100 20 

10 Краї надрізів 

розкришуються (до 

40% поверхні кожної 

решітки) 

Краї надрізів 

розкришуються (до 

40% поверхні кожної 

решітки) 

Краї надрізів 

розкришуються (до 50% 

поверхні кожної решітки) 

80 80 80 

2
0

5
 



206 

 

3.5.2. Водоутримуюча здатність восків для щеплення.  

Водоутримуючу здатність восків для щеплення оцінювали за кількістю 

води, яка зберігалася після підсушування парафінованих фанерних пластин 

та двовічкових чубуків винограду. Розрахунок водоутримуючої здатності 

восків проводили на 1 чубук та на 10 см
2
. Результати по визначенню цього 

показника на фанерних пластинах показали достовірну різницю між 

дослідними і контрольним варіантами на користь застосування восків для 

щеплення (Рис. 3.26).  

 Вміст води у пластинах після підсушування, %

 Кількість випаруваної води, %
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Рис. 3.26 Водоутримуюча здатність восків для щеплення  

(парафінування фанерних пластин, 2013 р.) 

 

Після парафінування пластин восками норвезького виробництва їх 

водоутримуюча здатність порівняно з контролем, збільшувалась на 8,2 –

14,5%. Після парафінування пластин восками для щеплення російського 

виробництва водоутримуюча здатність була більшою, як порівняно з 

контролем, так і порівняно з восками для щеплення норвезького виробництва. 

Найбільшою вона була після парафінування пластин воском Ант-001-6. 

Порівняно з контролем, де застосовували технічний парафін, водоутримуюча 
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здатність восків російського виробництва була більшою на 11,9 – 22,9%. 

Після парафінування двовічкових чубуків (без обробки водою) восками 

для щеплення фірми «Norsk Wax» у чубуках зберігалося від 83,1% до 90,1% 

води, випаровувалося відповідно 11,9 – 16,8%, а після парафінування восками 

для щеплення НВФ «Шар» у чубуках зберігалося від 86,3% до 87,5% води, 

випаровувалося  відповідно 12,7 – 13,6%. Таку ж закономірність було 

одержано і в розрахунку на 10 см
2
 (Рис. 3.27, Додаток Д 2). 

 Кількість випаруваної води

 Кількість випаруваної води у розрахунку на 10 см2

 Обводнення чубуків після підсушування

 Обводнення чубуків після підсушування у розрахунку на 10 см2
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Рис. 3.27  Водоутримуюча здатність восків для щеплення (парафінування 

двовічкових чубуків винограду (без обробки водою)), 2013 р. 

 

Набагато більше випаровувалося води з чубуків, які перед 

парафінуванням обробляли водою. Після парафінування вологих чубуків 

технічним парафіном у них зберігалося 72,6% води, що на 8,9% менше, ніж у 

варіанті без попередньої обробки водою. Застосування восків для щеплення 

також сприяло кращому збереженню води в чубуках, порівняно з контролем, 

але порівняно з варіантами, у яких чубуки перед парафінуванням не 

обробляли водою, цей показник був нижчим. Порівняно з контролем, вміст 

води після парафінування в дослідних варіантах був більшим на 6,0 – 21,2% 
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(перший – п’ятий варіанти) та на 6,5 – 12,3% (шостий – дев’ятий варіанти). 

Але порівняно з аналогічними варіантами без обробки чубуків водою, вміст 

води в лозі був меншим у середньому на 2,5 – 9,3%. Аналогічну 

закономірність відмітили і після розрахунку водоутримуючої здатності восків 

для щеплення на 10 см
2
 деревини (Рис. 3.28).  
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Рис. 3.28  Водоутримуюча здатність восків для щеплення (парафінування 

двовічкових чубуків винограду (обробка водою)), 2013 р. 

 

Згідно з проведеними дослідженнями встановлено, що в порівнянні з 

технічним парафіном, воски для щеплення (виробництва фірми «Norsk Wax» 

та НВФ «Шар») мали більшу водоутримуючу здатність і сприяли збереженню 

більшої кількості води, що доведено модельними дослідженнями, у т.ч. на 

двовічкових чубуках винограду.  

Для встановлення залежності водоутримуючої здатності восків для 

щеплення від їх основних вастивостей (еластичності, товщини воскової 

плівки, адгезії до поверхні) та лімітуючих факторів (різні виробники, типи 
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воску) ми провели множинний кореяційно-регресійний та дисперсійний 

аналізи. Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що 

множинний коефіцієнт кореляції між незалежними змінними еластичності, 

товщини плівки, адгезії  та залежною змінною водоутримуючої здатності 

матеріалів дорівнював 0,92 (пластини), 0,84 (зволожені чубуки винограду) та 

0,74 (сухі чубуки винограду), що всідчить про високу та достатньо високу 

множинну кореляцію (за шкалою Чеддока) (Додаток Д 3). У всіх випадках 

Fфакт. було більшим за Fтеор. на 5%-вому рівні значущості. Згідно з 

коефіцієнтом множинної детермінації R
2
 можна стверджувати, що варіація 

водоутримуючої здатності восків для щеплення залежала від еластичності 

матеріалів, товщини плівки, яку вони утворювали, та адгезії до поверхні на 

55,0% у разі, коли захисні матеріали наносили на сухі чубуки, на 70,0% – при 

нанесенні на вологі чубуки і на 85,0% – при нанесенні на фанерні пластинки.  

З використанням пошагової регресії ми визначили найбільш важливі та 

значимі предиктори, які суттєво впливали на водоутримуючу здатність восків 

для щеплення та парафіну. Такий вплив оцінювали за допомогою 

стандартизованого регресійного коефіцієнту β. Він дозволяє порівнювати 

відносний вклад кожної незалежної змінної в прогнозування залежної змінної 

(Додаток Д 3). Як свідчать дані таблиць отриманих результатів, предиктори 

ЕВ (еластичність восків), ТВП (товщина воскової плівки) є статистично 

значимі та важливі у дослідженнях після парафінування сухих (βЕВ = 0,61, 

βТВП = 0,19)  та вологих (βЕВ1 = - 1,34, βЕВ1  = 0,77, βАД1 = 0,31) чубуків 

винограду. Слід додати, що після парафінування вологих чубуків та фанерних 

пластин в регресійну модель вводиться предиктор адгезії, який є або 

статистично значимим (пластини, βЕВ2 = - 0,88, βАД2 = - 0,59) або важливим 

(зволожені чубуки).  

Оскільки в роботі ми використовували воски для щеплення різних фірм 

виробників – Norsk Wax (Норвегія), Шар (Росія) та технічний парафін 

(Україна), а також модифікували типи цих матеріалів і способи нанесення, 
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які вважали будуть більш дієвими в роботі,  то необхідно було встановити 

вплив цих факторів на водоутримуючу здатність захисних матеріалів, що 

вивчали. В результаті проведеного двофакторного дисперсійного аналізу 

були отримані фактичні значення критерію Фішера, які порівнювали з 

табличними значеннями (Додаток Д 4). Згідно з наведеними даними, всі 

головні фактори та їх взаємодія суттєво впливали на водоутримуючу 

здатність захисних матеріалів, оскільки їх фактичні значення були більшими 

за табличні. Даний метод дозволив також виділити частку впливу кожного 

фактору з загальної сукупності факторів. Так, найвагомішою часткою впливу 

на водоутримуючу здатність був фактор А (виробник воску). В залежності 

від варіантів, він складав 56,8 – 74,6% від загальної 100% сукупності. Фактор 

В мав менший вплив – від 2,5 до 19,7%, взаємодія цих факторів була в межах 

11,8 – 22,9%. Частка неврахованих факторів була невеликою і складала 0,4 – 

8,0%. 

  

3.5.3. Водоутримуюча здатність фоторуйнівних плівок. 

Водоутримуючу здатність фоторуйнівних плівок також оцінювали за 

кількістю води, яка зберігалася після підсушування обгорнутих 

фоторуйнівними плівками двовічкових чубуків і розраховували  на 1 чубук та 

на 10 см
2 

(Рис. 3.29). Отримані результати показали, що найменше води 

випаровувалося з чубуків, які ізольовували плівками «Buddy Tape», 

«Medifilm» та «Professional Grafting Tape». Після застосування цих матеріалів 

чубуки втрачали до 10% води (Рис. 3.30, Додаток Д 5). Порівняно з 

контролем, це на 10,9 – 11,6% менше. Після застосування плівки «Черенок» 

товщиною 60 та 80 мкм чубуки втрачали до 15 – 16% води, порівняно з 

контролем, це на 3,6 – 4,5% менше. Відповідно найбільшою 

водоутримуючою здатністю характеризувалися плівки «Buddy Tape», 

«Medifilm», «Professional Grafting Tape», показник їх водоутримуючої здатності 

було оцінено у 89,2%, 89,5% та 89,7%. Дещо їм поступалися варіанти, 
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Рис. 3.29 Визначення водоутримуючої здатності різних фоторуйнівних 

плівок 

1 – «Buddy Tape» (б);  2 – «Черенок», 60 мкм (в);  3 – «Черенок», 80 мкм (г); 4 – 

«Professional Grafting Tape» (а);   5 – Фоторуйнівні плівки в рулонах 

 

 

у яких застосовували плівку «Черенок» (60, 80 мкм), її водоутримуюча 

здатність дорівнювала 86,1 та 85,2%. Водоутримуюча здатність технічного 

парафіну становила 81,6% [140, 105, 43]. 

 а 

б 

в 

г 
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Рис. 3.30 Водоутримуюча здатність фоторуйнівних плівок, 2013 р. 

  

 Таким чином, усі фоторуйнівні плівки, які вивчали характеризувалися 

вищою водоутримуючою здатністю і достовірно відрізнялися від контролю 

за цим показником, що підтверджується і результатами дисперсійного 

аналізу (Додаток  Д 6). Але з точки зору технологічності їх застосування, то 

найбільш технологічними були плівки «Buddy Tape», «Medifilm», 

«Professional Grafting Tape», оскільки вони є самоклейкими. Плівку 

«Черенок» необхідно фіксувати на чубуках, що супроводжується затратою 

часу та використанням більшої кількості матеріалу.  

 

3.5.4. Вплив восків для щеплення на регенераційні показники і 

приживлюваність щеп винограду в шкілці. 

Вміст води в компонентах щеп є одним з чинників, який визначає 

інтенсивність перебігу основних фізіолого-біохімічних процесів, початок та 

інтенсивність утворення калусу, тканин нової ксилеми і флоеми, величину 

діаметра їх судин. Для встановлення ефективності дії восків для щеплення 

необхідно було визначити загальне обводнення компонентів щеп на етапах 
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підготовки щеплених компонентів, виготовлення щеп, їх стратифікації, 

загартування та висаджування в шкілку.  

Отримані результати показали, що після вимочування прищепних 

чубуків сорту Загадка загальне обводнення тканин дорівнювало 52,5%, після 

вимочування підщепних чубуків сорту Р х Р 101-14 – 51,9% (апікальна 

частина) і 52,6% (базальна частина), що відповідало оптимальному її вмісту 

(Табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 

Вплив восків для щеплення на вміст води в тканинах компонентів та щеп 

винограду сорту Загадка, виготовлених на підщепі Р х Р 101-14, на різних 

технологічних етапах (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

Варіанти досліду Вміст води, % 

прищепні 

чубуки 

підщепні чубуки 

апікальна частина базальна частина 

1 2 3 4 

До вимочування 47,4 49,8 50,3 

Після вимочування 52,5 51,9 52,6 

Закрита стратифікація щеп на водоутримуючому субстраті 

Після стратифікації щеп 

1 62,0 60,2 58,8* 

2 61,9 59,3 57,9* 

3 58,0 56,3* 56,5* 

4 60,2 58,8 58,1* 

5 58,7  56,6* 57,0* 

6 59,9 57,6* 58,0* 

7 60,8 60,0 58,0* 

8 59,5* 59,2 57,4* 

9 57,6* 58,0 56,0* 

10 58,4* 59,0 58,0* 

11 56,8* 56,2* 58,0* 

12 57,6* 58,6 58,0* 

13  57,4 56,8 57,8 

НІР05 2,2 1,0 1,5 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 59,9 57,8 57,9* 

2 56,4 56,0 57,7* 

3 57,7 55,0 55,9* 

4 61,0 57,8 58,4* 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 4 

5 56,3 54,4 55,8* 

6 59,0 56,1 56,2* 

7 56,9 56,7 57,1* 

8 53,2 54,4 57,1* 

9 54,0 55,8 56,0* 

10 56,6 55,0 57,4* 

11 54,2 55,2 55,0* 

12 54,8 55,0 54,8* 

13 50,4 50,0 56,5 

НІР05 2,0 2,2 2,1 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 56,9 54,4 55,8* 

2 56,0 52,6 54,0* 

3 52,0 50,6 53,0* 

4 56,7 53,8 56,1* 

5 53,5 51,6 53,8* 

6 54,6 53,7 55,0* 

7 53,3 53,0 55,8* 

8 50,1* 50,0* 53,7* 

9 50,9 50,0* 53,2* 

10 53,6 52,6 55,0* 

11 50,4 49,2* 55,4* 

12 50,8 49,6* 54,7* 

13 48,3 48,5 53,9 

НІР05 1,8 2,0 2,0 

Відкрита стратифікація щеп на воді 

Після стратифікації щеп 

1 57,2 53,8 55,9* 

2 55, 4 54,0 56,8* 

3 55, 9 54,5 56,8* 

4 56,2 55,2 55,7* 

5 54,8 53,9 56,6* 

6 56,0 55,0 57,4* 

7 55,0 52,5* 56,3 

8 52,0* 53,7 55,8* 

9 53,7 53,0 55,4* 

10 54,5 55,0 56,2* 

11 53,4* 52,2* 54,6* 

12 53,0* 54,5 54,7* 

13 51,6 51,0 56,0 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 4 

НІР05 1,9 1,7 2,4 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 54,1 52,5 55,2* 

2 52,6 51,0 55,2* 

3 52,5 51,7 55,4* 

4 54,6 53,6 56,6* 

5 52,2 53,0 55,8* 

6 52,0 53,0 55,9* 

7 51,8 51,6 55,0* 

8 50,9 50,0 54,2* 

9 51,5 50,0 54,0* 

10 53,6 50,8 55,0* 

11 51,0 49,7 55,0* 

12 51,4 50,0 54,7* 

13 48,9 46,7 55,6 

НІР05 1,7 1,9 2,3 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 52,5 49,0 53,2* 

2 51,3 48,5 53,2* 

3 52,3 48,2 53,0* 

4 52,8 50,0 53,6* 

5 51,7 48,8 52,8* 

6 51,0 50,4 52,9* 

7 48,7 48,7 53,0* 

8 48,0 46,5 53,0* 

9 48,5 46,5 53,2* 

10 48,0 48,8 53,8* 

11 48,1 46,6 52,6* 

12 48,4 46,5 53,0* 

13 46,2 45,0 52,9 

НІР05 1,5 1,0 2,0 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

Наведені дані свідчать, що вміст води у щепах, особливо в прищепних 

компонентах та апікальній частині підщепних змінювався, у залежності від 

застосування комплексу восків, способу стратифікації, технологічного етапу 

та сорту підщепи.  
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Показано, що після проведення відкритої стратифікації щеп і 

застосування восків «Norsk Wax» вологість тканин прищепних компонентів 

була більшою за контроль на 3,2 – 4,6%,  апікальних частин підщепних 

компонентів – на 2,8 – 4,2%. Після проведення відкритої стратифікації щеп і 

застосування восків НВФ «Шар» ці показники були більшими за контрольні 

відповідно на 3,4 – 4,0%. Вірогідної різниці з контролем за цим показником у 

базальних частинах підщеп не спостерігали.  

Найбільше води в прищепних компонентах та апікальних частинах 

підщепних компонентів зберігалося після парафінування щеп Проагрівакс 

RH Гормон, його сумішшю з Проагрівакс Білим та після парафінування щеп 

восками НВФ «Шар» – Ант-002-7С і суміші Ант-002-7С+Ант-001. Загальне 

обводнення апікальних частин щеп у цих варіантах складало в середньому 

56,0 – 57,0%. У щеп контрольного варіанту, після застосування технічного 

парафіну на цьому етапі виробництва було 51,6% води.  У варіантах, де щепи 

перед парафінуванням обробляли водою або розчином гетероауксину, цей 

показник зменшувався. Це пов’язано з тим, що занурювання вологих щеп у 

розплавлений віск зменшувало адгезію до поверхні щеп, тому в процесі 

стратифікації таке не досить щільно обволікало щепи, що повністю 

узгоджується з вищенаведеними даними по визначенню адгезії та 

водоутримуючої здатності восків для щеплення різного виробництва.   

Особливо помітною була різниця за кількістю загальної води в щепах 

винограду дослідних і контрольних варіантів після загартування, яке 

проводили відкритим способом на кокосовому субстраті, воді та через 30 

днів після висаджування щеп у шкілку. Так, після проведення закритої  

стратифікації щеп винограду з подальшим їх загартуванням на 

водоутримуючому субстраті загальний вміст води в прищепах та апікальних 

частинах підщеп першого, четвертого та шостого варіантів був більшим за 

контрольний показник на 3,0 – 9,2%, у другому і п’ятому варіантах – 

відповідно на 2,6 – 6,2%. У сьомому, дев’ятому, десятому та дванадцятому 
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варіантах загальне обводнення апікальних частин щеп збільшувалося по 

відношенню до контролю на 2,4 – 6,6%. Слід зазначити, що така різниця між 

дослідними і контрольними варіантами спостерігалася завдяки тому, що 

апікальні частини дослідних щеп після завершення стратифікації повторно 

парафінували нейтральними восками – Проагрівакс Оранжевий (перший – 

шостий варіанти) та Ант-001 (сьомий – дванадцятий варіанти). Після 

проведення відкритої стратифікації і загартування щеп ці показники були 

більшими за контрольні  відповідно на 2,2 – 6,8% (перший, четвертий, 

шостий варіанти) та на 2,5 – 4,8% (другий, п’ятий варіанти). Після 

застосування восків для щеплення НВФ «Шар» в апікальних частинах щеп 

зберігалося дещо менше води, порівняно з варіантами щеп, які парафінували 

восками «Norsk Wax», але в порівнянні з контролем це на 2,5 – 4,4% більше. 

Достовірної різниці між дослідними та контрольними варіантами за 

показником вмісту води у базальній частині щеп ми не відмітили, оскільки 

вони знаходилися або в водоутримуючому субстраті з однаковими 

параметрами вологості або ж у воді.  

Найбільш вираженим був вплив восків для щеплення та технічного 

парафіну на збереження води в щепах винограду на 30-й день після 

висаджування їх у шкілку. Оскільки посадка щеп була високою, то апікальна 

частина щеп зазнавала негативного впливу факторів зовнішнього середовища 

(висока температура та низька вологість повітря). Найбільше води 

зберігалося в апікальній частині щеп (прищепа і апікальна частина підщепи) 

після дворазового застосування восків для щеплення: Проагрівакс RH 

Гормон чистий (парафінування до стратифікації) + Проагрівакс Оранжевий 

(парафінування після стратифікації) та суміші Проагрівакс RH Гормон + 

Проагрівакс Білий (парафінування до стратифікації)  +  Проагрівакс 

Оранжевий (парафінування після стратифікації), Ант-002-7С (парафінування 

до стратифікації) + Ант-001 (парафінування після стратифікації) та Ант-002-

7С + Ант-001 (парафінування до стратифікації) + Ант-001 (парафінування 
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після стратифікації). Після їх застосування у варіантах,  де проводили 

закриту стратифікацію щеп, вміст води був на рівні 50,0 – 56,8% при 47,2% у 

контролі; у варіантах, де проводили відкриту стратифікацію щеп на воді – 

відповідно на рівні 46,1 – 54,1% при 45,2  у контролі. Різниця за вмістом води 

в тканинах базальних частин щеп дослідних і контрольних варіантів, у тому 

числі і за різних способів стратифікації, була не суттєвою, що пояснюється 

рівномірним зволоженням ґрунту при застосуванні краплинного зрошення 

[121, 133].     

Встановлена закономірність зміни обводнення в тканинах щеп 

винограду сорту Загадка була встановлена на основі розрахунку середніх 

значень по варіантах щеп виготовлених на підщепі Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 

5 ББ, Б х Р СО4, Добриня та Гарант (Додаток Д 7).  

Статистична обробка цифрового матеріалу, отриманого в результаті 

проведення цього досліду, дозволила об’єктивно оцінити достовірність 

результатів та висновків, зроблених при проведенні порівняльного аналізу. З 

нашої точки зору, на кінцевий результат – обводнення апікальних частин щеп 

винограду – крім різних типів воску могли впливати способи стратифікації 

щеп та підщепні сорти (оскільки щепи сорту Загадка були виготовлені на 

п’яти різних підщепах). Тому в матрицю дисперсійного аналізу було 

включено фактори: виробник воску (норвезький, російський, український), 

тип воску (гормональні, нейтральні у чистому вигляді та суміші), способи 

стратифікації щеп (закрита на водоутримуючому субстраті, відкрита на воді) і 

сорт підщепи (Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р СО4, Добриня та Гарант). 

У результаті многофакторного дисперсійного аналізу були отримані дані, які 

дозволили виділити частку впливу кожного з цих факторів. Згідно з даними 

додатку Д 8 всі вищезазначені фактори достовірно впливали на збереження 

води в тканинах апікальних частин щеп винограду. Але в залежності від 

технологічного етапу ступінь впливу був різним. Так, на збереження більшої 

кількості води протягом періоду стратифікації найбільше впливали фактори – 
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спосіб стратифікації (47,5%) і виробник воску (15,1%). Влив сорту підщепи 

був на рівні 12,8%, типу воску – 9,9%. Взаємодія головних факторів та 

залишкове, хоч і були достовірними, але їх вплив оцінювався декількома 

відсотками. Після проведення загартування (перед висаджуванням щеп у 

шкілку) значення способу стратифікації зменшувалося до 24,5%, а вплив 

факторів – виробник воску і сорт підщепи – навпаки збільшувався до 34,2% 

та 21,2%. І на етапі вегетації щеп у шкілці протягом перших 30 днів 

найбільша частка впливу на збереження води в тканинах апікальних частин 

щеп винограду припадала на фактор – виробник воску (42,7%), частка впливу 

фактору – спосіб стратифікації – залишалася на рівні 23,8%, а частка впливу 

фактору – сорт підщепи – зменшувалася до 17,2%.  

Застосування восків для щеплення вплинуло не тільки на вміст води в 

тканинах щеп, але і на утворення калусу. Після проведення стратифікації 

закритим способом найбільший вихід щеп із круговим калусом та 

набубнявілою брунькою був у варіантах після парафінування щеп восками  

Проагрівакс RH Гормон (перший варіант), Проагрівакс RH Гормон + 

Проагрівакс Білий  (четвертий варіант), Ант-002-7С (сьомий варіант) та Ант-

002-7С + Ант-001 (десятий варіант) (Рис. 3.31, 3.32). У цих варіантах щепи, 

виготовлені на підщепах Р х Р 101-14, Добриня і Гарант мали від 92,6 до 

100% кругового калусу спайки; щепи, виготовлені на підщепах Б х Р Кобер 5 

ББ, Б х Р СО4 – відповідно від 77,4 до 90,0%. Непогані результати по 

утворенню кругового калусу було отримано у варіантах, де щепи перед 

парафінуванням обробляли водою (третій, шостий, дев’ятий та дванадцятий 

варіанти). У таких щеп на різних підщепах вихід щеп із круговим калусом 

складав 76,3 – 100%, у контрольних варіантах – 63,3 – 79,0%, що менше в 

порівняні з найкращими дослідними варіантами в середньому на 20,0 – 

27,0%.  

Після застосування восків для щеплення і відкритої стратифікації на



220 

 

  Варіант 1    Варіант 2   Варіант 3    Варіант 4 

  Варіант 5   Варіант 6   Контроль

Р х Р 101-14

Кобер 5 ББ

Б х Р СО 4

Добриня

Гарант
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
%

 

Рис. 3.31 Вплив восків фірми «Norsk Wax» на вихід щеп із круговим калусом 

після проведення закритої стратифікації (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 
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Рис. 3.32 Вплив восків НВФ «Шар» на вихід щеп із круговим калусом після 

проведення закритої стратифікації (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 
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воді кількість щеп із круговим калусом (як на підщепі Р х Р 101-14, так і на 

інших підщепах) була меншою як у дослідних, так і контрольних варіантах 

(Рис. 3.33, Додаток Д 9).  
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Рис. 3.33 Вплив восків для щеплення на вихід щеп винограду з круговим 

калусом після проведення відкритої стратифікації  

(середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

 

На рівні контролю та меншим був показник щеп із круговим калусом у 

варіантах, де щепи перед парафінуванням обробляли розчином 

гетероауксину, що пов’язано з високою концентрацією цього гормону. 

 Отже на основі вищенаведеного аналізу експериментальних даних 

можна стверджувати, що в цілому ефективність впливу восків  фірми 

«Norsk Wax» вища, а ніж восків НВФ «Шар» як після стратифікації щеп 

винограду закритим так і відкритим способом. Про це свідчить і 

визначена нами величина стимулюючої ефективності (R) для восків 

різних фірм виробників (Рис. 3.34). Після застосування восків фірми «Norsk 

Wax» за різних способів стратифікації щеп винограду найбільшою була ця 

величина  у щеп першого, четвертого та шостого варіантів. Так, для щеп
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Рис. 3.34 Оцінка величини стимулюючої ефективності восків для щеплення 

на утворення кругового калусу спайки щеп винограду (R) 

(середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

1 – воски фірми «Norsk Wax»     2 – воски НВФ «Шар» 
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виготовлених на підщепі Р х Р 101-14, величина R дорівнювала 27,6/24,3% 

(закрита стратифікація/відкрита стратифікація) (перший варіант), 27,9/33,7% 

(четвертий варіант), 27,9/27,0% (шостий варіант). У щеп другого варіанту, 

після парафінування оброблених розчином гетероауксину та проведення 

закритої стратифікації проявлявся гальмуючий вплив матеріалів, оскільки R 

мала від’ємне значення. У щеп виготовлених на підщепі Б х Р Кобер 5 ББ, 

величина R у вищевказаних варіантах знаходилася в межах 14,0 – 22,2/19,0 – 

26,2%. Після нанесення восків на оброблені розчином гетероауксину щепи та  

стратифікації закритим способом проявлявся доволі суттєвий гальмуючий 

ефект (R = -7,6% та -17,7%). Високою була величина стимулюючої 

ефективності в щеп виготовлених на підщепах Б х Р СО4, Добриня, Гарант, 

практично в усіх варіантах, за виключенням другого та п’ятого,  де 

проявлявся гальмуючий ефект, пов'язаний з високою концентрацією 

ауксинів. Слід відмітити, що після проведення відкритої стратифікації 

стимулююча активність восків «Norsk Wax» була вищою, ніж після 

проведення закритої стратифікації.  

 Після парафінування щеп винограду восками для щеплення  НВФ 

«Шар» величина стимулюючої ефективності була меншою, порівняно з 

аналогічним показником восків «Norsk Wax» (Рис. 3.34).  

Коректність та достовірність зроблених висновків доведено 

статистичною обробкою експериментальних результатів (Додаток Д 10). 

Згідно зі схемою досліджень, на отримані результати впливали декілька 

головних факторів – спосіб стратифікації щеп, виробник воску, тип воску, а 

також їх взаємодія.  В результаті проведення множинного дисперсійного 

аналізу були отримані фактичні значення критерію Фішера, які порівнювали 

із табличними значеннями та судили про достовірність впливу кожного з 

них. Оскільки для всіх факторів – спосіб стратифікації, сорт підщепи, 

виробник воску, тип воску – Fфакт. значно перевищувало  Fтеор., то можна 

стверджувати, що вплив кожного з головних факторів є достовірним на 
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заданому рівні значущості α = 0,05. Згідно з даними, представленими в 

додатку Д 10, взаємодія між головними факторами також є достовірною. 

Отримані значення дозволили виділити частку кожного фактору та їх 

взаємодії з загальної сукупності факторів, які впливали на кругове утворення 

калусу в спайці щеп винограду та отримання стандартних щеп для 

висаджування в шкілку. Так, частка впливу способу стратифікації щеп 

винограду в цьому процесі  складала 27,9%, частка впливу сорту підщепи – 

15,5%, частка впливу виробника воску – 16,7%, частка впливу типу воску – 

18,3%. Отже, найбільше значення в формуванні кругового калусу щеп 

винограду відігравав спосіб їх стратифікації, тип воску та сорт підщепи і 

виробник воску. Необхідно також відмітити, що 9,5% впливу припадало на 

взаємодію факторів виробник воску*тип воску, по 1,4 – 1,6% на взаємодію 

факторів спосіб стратифікації*сорт підщепи, спосіб стратифікації*виробник 

воску, сорт підщепи*тип воску та спосіб стратифікації*сорт підщепи*тип 

воску.   

У даному розділі роботи дослідження проводили на щепах винограду, 

виготовлених на п’яти різних підщепах, і як показано вище вплив сорту 

підщепи на формування кругового калусу складав 15,5%. Але оскільки всі 

підщепи відрізняються різною потенційною калусогенною здатністю, то ми 

провели статистичну  обробку даних у межах кожної окремо взятої підщепи 

без ураховування фактору – сорт підщепи (Додаток Д 11), і встановили, що у 

щеп, виготовлених на підщепі Р х Р 101-14, ступінь впливу способу 

стратифікації всього 10,6% (підщепа проявляє достатню калусоутворюючу 

здатність за різних способів стратифікації), а вплив факторів виробник і тип 

воску збільшувався до 33,0 – 35,8%. В щеп, виготовлених на чотирьох інших 

підщепах (які ми рекомендуємо використовувати для проведення закритої 

стратифікації), фактор впливу способу стратифікації доволі високий – 33,8 – 

44,9%. Збільшується і частка впливу восків для щеплення – 13,0 – 22,5% 

(фактор виробник воску) та 18,3 – 25,0% (фактор тип воску).       
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У процесі роботи проводили і обліки ризогенезу щеп винограду. 

Отримані результати показали, що після проведення закритої стратифікації 

та застосування восків «Norsk Wax» у щеп на підщепах Р х Р 101-14, Б х Р 

Кобер 5 ББ та Гарант найбільше коренів формувалося в п’ятому, четвертому 

та другому варіантах (Рис. 3.35).  

 

Рис. 3.35 Вплив восків для щеплення фірми «Norsk Wax» на ризогенез щеп 

винограду після проведення закритої стратифікації  

(середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

 

Так, у щеп на підщепі Р х Р 101-14 кількість коренів у цих варіантах 

дорівнювала 18,5,  12,8 та 11,7 шт. з довжиною відповідно до варіантів – 6,1, 

4,0 та 3,7 см. У щеп контрольного варіанту ці показники дорівнювали 

відповідно 15,0 шт. та 6,0 см. У щеп на підщепі Б х Р Кобер 5 ББ 

формувалося по 4,5, 5,5 та 4,5 шт. коренів з довжиною 3,1, 2,8 та 3,2 см, 

контрольні щепи мали по 4,0 корені довжиною 5,0 см. У щеп на підщепі 

Гарант на одну щепу утворювалось по 13,7, 10,4 та 9,4 шт. коренів з довжиною 

5,3, 6,6, 5,8 см. У щеп контрольного варіанту було по 9,0 коренів з довжиною 
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7,2 см. Найбільша кількість та найдовші корені формувались у щеп на 

підщепі Добриня. Практично в усіх варіантах (за виключенням шостого) у 

рослин формувалося від 12,0 до 19,0 шт. коренів довжиною 8,3 – 13,0 см. У 

щеп, виготовлених на підщепі Б х Р СО4, окремі корені формувалися лише у 

щеп четвертого варіанту. Аналогічну закономірність було відмічено і для 

щеп, які парафінували восками НВФ «Шар» (Додаток Д 12).  

Після проведення відкритої стратифікації щеп винограду сорту Загадка 

на підщепі Р х Р 101-14 було відмічено формування більшої кількості коренів 

узагалі за всіма варіантами, але щепи в другому, п’ятому та контрольному 

варіантах мали в 1,5 – 1,8 рази більше коренів, ніж у першому, четвертому та 

шостому варіантах. 

Проаналізувавши отримані результати за схемою досліду встановили, 

що незалежно від способу стратифікації в щеп, де формувались довгі корені і 

у великій кількості  була найбільша кількість щеп, які не мали кругового 

калусу, інтенсивність формування останнього була недостатньою. В 

основному це відноситься до щеп другого, п’ятого, восьмого та одинадцятого 

варіантів досліду. Так, наприклад, порівняно з контролем, застосування 

восків НВФ «Шар» сприяло тому, що у щеп на підщепі Добриня у сьомому 

та десятому варіантах у місці спайки підщепного і прищепного компонентів 

утворювалося на 0,1431 – 0,1832 г або на 21,0 – 27,0% більше вологого 

калусу, на підщепі Гарант – на 0,046 – 0,151 г або 6,1 – 20,2%. А в восьмому, 

одинадцятому та дванадцятому варіантах щепи, які характеризувалися 

інтенсивним ризогенезом, навпаки, мали, порівняно з контролем або меншу 

масу вологого калусу, або вона була на рівні контролю. Аналогічну 

закономірність було відмічено і за показником маси сухого калусу (Додаток 

Д 13). 

Спостереження, проведені через 30 діб після висаджування щеп в 

шкілку, показали, що їх приживлюваність, згідно з варіантами досліду, була 

різною (Рис. 3.36). Після проведення закритої стратифікації приживлюваність  
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  Рис. 3.36 Вплив восків для щеплення на приживлюваність щеп винограду в 

шкілці (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 
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щеп (виготовлених на всіх підщепах) в шкілці була найбільшою після 

застосування Проагрівакс RH Гормон + Проагрівакс Білий, Ант-002-7С + 

Ант-001 і складала 69,0 – 90,0%, що в порівнянні з контролем на 25,0 – 30,0% 

більше. Непоганими за приживлюваністю щеп у шкілці були варіанти, де 

щепи парафінували Проагрівакс RH Гормон та Ант-002-7С. Різниця між 

цими варіантами та контролем складала, в середньому, 15,0 – 32,0% на 

користь дослідних варіантів.  

Приживлюваність щеп на підщепі Р х Р 101-14, які стратифікували 

відкритим способом на воді, взагалі була меншою, порівняно з варіантами 

закритої стратифікації. Але в порівнянні з контролем застосування восків 

різних фірм-виробників також дало позитивні результати. Так, у контролі цей 

показник дорівнював 48,0%, у четвертому, першому та шостому варіантах 

він збільшувався в 1,2 – 1,4 рази і дорівнював 71,0%, 66,0% та 58% (Рис. 

3.36).  

Низька приживлюваність щеп у шкілці контрольних варіантів 

пов’язана з тим, що парафінова суміш після проведення стратифікації, 

загартування та протягом 30 днів культивування щеп у шкілці 

розтріскувалася, обсипалася і вже навіть на момент висаджування щеп у 

шкілку їх спайка була поганозахищеною від впливу факторів довкілля, що 

супроводжувалося підсушуванням та відмиранням калусної тканини.  

Крім того, слід відмітити, що після завершення процесу закритої 

стратифікації щепи мали набубнявіле вічко і тільки окремі з них – невеликі 

етіольовані пагоні, які при сортуванні обламували на рівні першого вузла і 

повторно парафінували восками – Проагрівакс Оранжевий чи Ант-001-6. І 

тому після висаджування в шкілку вони були більше захищені від впливу 

факторів довкілля  (Рис. 3.37). Після стратифікації щеп винограду відкритим 

способом на воді вони мали добре розвинені пагони довжиною 10 – 15 см 

(Рис. 3.38). Після висаджування таких щеп у шкілку розвинений листковий 

апарат випаровував велику кількість води, витрати якої в силу відсутності  
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Парафінування щеп до стратифікації                    Дворазово парафіновані щепи:  

Проагрівакс RH Гормон + Проагрівакс Білий      (Проагрівакс RH Гормон + Проагрівакс  

                                                              Білий) + після стратифікації  

                                       (Проагрівакс Оранжевий) 

 

 
 

Контроль 

Рис. 3.37 Вплив восків для щеплення на розвиток щеп винограду після 

проведення закритої стратифікації 
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Рис. 3.38 Вплив восків для щеплення на розвиток щеп винограду після 

проведення відкритої стратифікації 

 

кореневої системи, не компенсувалися, і тому суттєва частина щеп гинула 

(Рис. 3.39). Можна припустити, що в цей період у шкілці в результаті 

взаємодії процесів зрощення щеп, впливу високих температур повітря, 

наявності у щеп добре розвиненого приросту калусна тканина набувала 

певних змін.  

       

      Дворазово парафіновані щепи                                                    Контроль 

Рис. 3.39 Щепи винограду в шкілці через 30 днів після висаджування 
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Молодий пагін прищепи, який інтенсивно росте, поглинає з прилеглих клітин 

і тканин воду та поживні речовини. При цьому значна кількість води 

поглиналася і з калусної тканини. А в умовах недостатнього 

водозабезпечення та слабкого захисту апікальних частин щеп втрачена вода 

не поповнювалася, що і призводило до всихання пагонів та калусу. 

 Шляхом застосування множинного дисперсійного та кореляційно-

регресійного аналізу провели статистичну обробку результатів по 

визначенню впливу основних факторів (спосіб стратифікації, сорт підщепи, 

температура повітря, виробник воску, тип воску ) на результативну ознаку – 

приживлюваність щеп винограду в шкілці. На основі отриманих результатів 

множинного дисперсійного аналізу показано, що найбільшого значення 

набували фактори виробник воску – 30,7% (Fфакт. = 2471,4, Fтеор. = 3,04), спосіб 

стратифікації  – 18,1% (Fфакт. = 2916,7, Fтеор. = 3,88) і сорт підщепи – 18,6% 

(Fфакт. = 745,7, Fтеор. = 2,41), зовнішні фактори на приживлюваність щеп у 

шкілці не впливали. Незважаючи, що взаємодія головних факторів, крім 

температури, була достовірною (Fфакт. > Fтеор., р-знач < 0,05) їх вплив був 

невеликим – 0,3 – 5,9%, на долю інших факторів припадало всього 6,7% 

(Додаток Д 14). Аналогічний вплив основних досліджуваних факторів 

відмітили і при проведенні 3-факторного дисперсійного аналізу для щеп, 

виготовлених на різних підщепах (Додаток 15) [97, 120, 131]. 

 Проведення кореляційно-регресійного аналізу залежності між 

приживлюваністю щеп винограду в шкілці і такими факторіальними 

ознаками як обводнення тканин щеп, водоутримуюча здатність восків, 

середньодобова температура повітря, максимальна температура повітря, 

вологість повітря показало, що результативна ознака на 54,4 – 80,9% 

залежала від вищевказаних факторіальних ознак (залежно від сорту підщепи) 

(Додаток 16). На основі результатів множинних регресійних коефіцієнтів 

зробили висновок, що з усіх незалежних змінних найбільший вклад у 
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передбачення предиктора приживлюваності щеп у шкілці мали обводнення 

тканин щеп (β-коеф. = 0,73 – 0,85) та водоутримуюча здатність восків.   

 Таким чином, отримані експериментальні дані свідчать про значні 

переваги застосування восків для парафінування апікальних частин щеп 

винограду, порівняно з застосуванням технічного парафіну. Порівняльна 

оцінка восків, які застосовували в процесі роботи, показала, що 

найефективнішими для цієї мети були: Проагрівакс RH Гормон + 

Проагрівакс Білий, Проагрівакс RH Гормон, Ант-002-7С + Ант-001-6 та Ант-

002-7С. Після їх застосування щепи винограду, виготовлені на різних 

підщепах, характеризувалися найбільшою часткою кругового калусу (до 

100%), помірним розвитком коренів та високою приживлюваністю у шкілці 

(80 – 90%).  

 

 3.5.5. Вплив фоторуйнівних плівок на регенераційні показники і 

приживлюваність щеп винограду в шкілці. 

 На різних етапах виробництва щеп ми визначали загальне обводнення 

апікальних чстин щеп винограду після застосування для їх захисту від 

підсушування фоторуйнівних плівок. На основі отриманих результатів було 

встановлено, що вміст води в апікальних частинах щеп (прищепа, апікальна 

частина підщеп) за варіантами досліду і на різних етапах виробництва щеп 

різнився доволі суттєво (Табл. 3.14). Так, визначення вмісту води після 

проведення стратифікації показало, що вірогідна з контролем різниця була в 

апікальних частинах щеп тільки після застосування плівок «Buddy Tape», 

«Medifilm», «Professional Grafting Tape» та «Черенок» 60 мкм для ізоляції 

спайки та вічка прищепи. Різниця між контролем та вищеназваними 

варіантами знаходилася в межах 1,5 – 3,7%. Але навіть таке збереження 

плівками води  у прищепі та апікальній частині підщепи під час стратифікації 

сприяло інтенсивнішій активізації фізіологічних і біохімічних процесів,  
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Таблиця 3.14 

Вплив фоторуйнівних плівок на вміст води в тканинах компонентів та щеп 

винограду сорту Загадка, виготовлених на підщепі Р х Р 101-14 на різних 

технологічних етапах (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

Варіанти досліду Вміст води, % 

прищепні 

чубуки 

підщепні чубуки 

апікальна частина базальна частина 

1 2 3 4 

До вимочування 49,0 49,0 50,0 

Після вимочування 53,0 52,8 53,0 

Після стратифікації щеп на воді 

1 53,8* 52,2* 54,7* 

2 53,2* 52,4* 55,6* 

3 52,7* 51,0* 55,5* 

4 52,8* 51,4* 54,5* 

5 54,0* 52,0* 55,0* 

6 55,1 54,6 56,0* 

7 55,0 54,5 55,8* 

8 54,1* 53,0* 54,5* 

9 54,5 53,1* 54,5* 

10 56,7 55,0 55,2* 

11 53,0 52,7 56,4 

НІР 05 1,1 1,0 1,5 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 49,0* 48,6* 54,2* 

2 49,2  47,9* 54,0* 

3 48,1* 47,8* 55,0* 

4 48,0* 47,6* 54,5* 

5 50,0 48,5* 54,0* 

6 52,6 53,7 55,1* 

7 52,3 53,2 54,5* 

8 50,2 51,4 54,5* 

9 51,4 51,5 55,0* 

10 53,3 54,0 55,0* 

11 48,0 48,5 54,9 

НІР 05 1,0 1,0 1,5 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 47,5 47,0 52,2* 

2 47,5 47,2 52,0* 
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Продовження табл. 3.14 

1 2 3 4 

3 47,0 46,6* 52,4* 

4 47,0 46,8* 51,8* 

5 48,8 47,1 52,6* 

6 49,0 49,4 52,2* 

7 49,2 49,5 52,0* 

8 48,3 47,9 52,5* 

9 48,5 47,8 52,5* 

10 49,2 50,0 52,7* 

11 46,0 45,5 52,0 

НІР 05 1,0 1,2 1,6 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

внаслідок яких посилювався ріст меристематичних тканин, що сприяло більш 

ранньому утворенню калусу в щеп цих варіантів. Проведення візуальних 

спостережень за процесом калусогенезу щеп винограду показало, що в щеп 

шостого, сьомого, дев’ятого та десятого варіантів це сприяло утворенню 

калусу вже на 10 день. У контролі через недостатній захист щеп технічним 

парафіном цей процес розпочинався на 14-й день. 

 На етапі висаджування щеп у шкілку кращими, порівняно з контролем,   

водоутримуючими властивостями характеризувалися всі досліджувані плівки 

в шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та десятому варіантах. Різниця за 

вмістом води в апікальних частинах щеп  цих варіантів та контролем 

дорівнювала 2,2 – 8,5%.  

 Оскільки процеси зрощення підщепи і прищепи завершуються в 

шкілці, то збереження високого рівня водного режиму тканин апікальних 

частин щеп на цьому етапі набуває особливо важливого значення. Слід 

відмітити, що на цьому етапі вірогідна різниця за даним показником була між 

контролем та всіма дослідними варіантами, але найбільш виразливо 

різнилися варіанти після ізоляції фоторуйнівними плівками спайки і 

прищепного компоненту.  На 30-й день після посадки щеп у шкілку загальне 

обводнення прищепного компоненту збільшувалось, порівняно з контролем, 
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на 1,5 – 3,2%, підщепного – на 1,5 – 4,5%.  

 Результати статистичної обробки даних на цьому етапі свідчать, що в 

процесі стратифікації та загартування обводнення тканин щеп на 41,2% 

залежало від способу ізоляції щеп винограду, на 24,4 – 25,5% - від типу 

плівки і на 10,7 – 19,8% – від взаємодії цих факторів. Частка неврахованих 

факторів становила 14,7 – 22,6%. Протягом вегетації щеп у шкілці (30 діб) 

більшого значення набуває фактор тип плівки (56,2%), на вплив фактору 

спосіб ізоляції припадає 30,6%, 7,0% – на взаємодію цих факторів та 6,2% – 

на інші фактори (Додаток 17).  

Різні способи захисту апікальних тканин щеп від підсушування 

впливали і на утворення калусу. Утворення калусу є однією з найважливіших 

умов зрощення підщепи з прищепою та одержання саджанців високої якості. 

Для цього необхідно підтримувати на високому рівні вологість рослинних 

тканин, забезпечувати міцне з’єднання компонентів щеп та доступ кисню до 

місця з’єднання. Фоторуйнівні плівки, які ми вивчали – «Buddy Tape», 

«Medifilm», «Черенок», «Professional Grafting Tape» – відповідали цим 

вимогам (Додаток 18) [99].  

Проведення обліку кількості щеп, які мали круговий калус після 

процесу стратифікації та загартування показало, що при ізоляції спайки 

плівками цей показник складав 80,0 – 90,0%, при 70,0 у контролі (Рис. 3.40, 

Додаток Д 19). У варіантах, де плівками ізолювали не тільки спайку щеп, але 

і вічко прищепного компоненту, цей показник був вищим і становив 

відповідно 80,4 – 91,5%, що на 8,8 – 20,5% більше від контролю. Ці дані 

підтверджуються і величиною стимулюючої ефективності, яку ми визначали 

протягом проведення роботи та результатами дисперсійного аналізу (Додаток 

Д 20). Згідно з отриманими даними, найбільший стимулюючий ефект був 

відмічений після застосування плівок «Buddy Tape», «Medifilm», «Professional 

Grafting Tape» за різних способів ізоляції (Рис. 3.41). 
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Рис. 3.40 Вплив фоторуйнівних плівок  на вихід щеп із круговим калусом 

(середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

Рис. 3.41 Оцінка величини стимулюючої ефективності (R) впливу  

фоторуйнівних плівок на утворення кругового калусу спайки щеп винограду 

(середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

Утворений під плівками калус спрямовується всередину зрізу, 

рівномірно вкриваючи внутрішню його поверхню і щільно з’єднує зрізи 

підщепи і прищепи (Рис. 3.42).  
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 5                                                                               6 

Рис. 3.42 Застосування різних типів фоторуйнівних плівок для ізолювання 

апікальних частин щеп та особливості утворення калусу 

1 – контроль (парафінування щеп); 2 – ізолювання щеп плівкою «Черенок», 80 мкм; 3 – 

ізолювання щеп плівкою «Buddy Tape»; 4 - ізолювання щеп плівкою «Черенок», 60 мкм; 5 

– утворення калусної тканини після застосування плівки «Buddy Tape»; 6 – утворення 

калусної тканини після застосування плівки «Черенок», 80 мкм; 
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При такому розташуванні калусу зводиться до мінімуму розривання 

гідроцитних тяжів, і створюються кращі умови  для руйнування ізолюючого 

прошарку та утворення великої кількості «вікон прориву».  

Калус, який утворювався у щеп контрольного і дослідних варіантів 

відрізнявся за масою, загальним обводненням та структурою. Після 

застосування плівок «Buddy Tape», «Medifilm» та «Professional Grafting 

Tape», які використовували для ізоляції спайки щеп і вічка прищепи, маса 

вологого калусу була меншою, ніж у щеп контрольного варіанту (Табл. 3.15). 

                                                                                                    Таблиця 3.15 

Вплив фоторуйнівних плівок на масу та загальне обводнення  калусу щеп 

винограду (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Маса вологого 

калусу, г  

Маса сухого 

калусу, г  

Обводнення 

калусу, %  

1 0,5244 ± 0,0056 0,0799 ± 0,0012 84,13 ± 1,63 

2 0,5339 ± 0,0088 0,0785 ± 0,0011 85,83 ± 1,26 

3 0,4240 ± 0,0083 0,0645 ± 0,0014 84,95 ± 1,42 

4 0,4080 ± 0,0069 0,0668 ± 0,0010 83,60 ± 1,36 

5 0,5635 ± 0,0049 0,0692 ± 0,0034 87,60 ± 0,80 

6 0,5677 ± 0,0073 0,0854 ± 0,0017 85,75 ± 1,28 

7 0,5894 ± 0,0062 0,0909 ± 0,0014 84,73 ± 1,35 

8 0,4673 ± 0,0054 0,0788 ± 0,0006 83,98 ± 0,92 

9 0,4784 ± 0,0098 0,0707 ± 0,0008 85,80 ± 0,85 

10 0,5596 ± 0,0044 0,0652 ± 0,0009 88,18 ± 0,83 

11 0,6717 ± 0,0089 0,1318 ± 0,0096 80,83 ± 0,51 

НІР05 0,0166 0,0076 1,05 

    

У варіантах, де застосовували плівку «Черенок» (60, 80 мкм), цей показник 

був у межах 0,4080 – 0,4784 г та зменшувався, порівняно з показником 

контролю, на 28,7 – 32,9%. Аналогічна закономірність була відмічена і за 

масою сухого калусу.  Порівнюючи загальне обводнення калусу в дослідних і 

контрольних варіантах, слід зазначити, що фоторуйнівні плівки сприяли 

збереженню більшої кількості води в калусній тканині, в середньому, на 2,7 – 
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7,3% (Табл. 3.15). 

Дослідження анатомічної структури калусної тканини спайки щеп 

винограду показало вірогідну різницю між дослідними та контрольними 

варіантами за кількістю клітин калусу на 1 мм
2
 та розмірами клітин (Рис. 

3.43, Додаток Д 21).  
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Рис. 3.43 Вплив фоторуйнівних плівок на щільність калусної тканини спайки 

щеп винограду (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

 

Показано, що після застосування всіх типів фоторуйнівних плівок для 

ізоляції апікальних частин щеп калус, який утворювався, був достатньо 

щільним, що проявлялося в збільшенні кількості клітин на 1 мм
2
. Так, для 

калусу, який утворювався  після парафінування щеп, на 1 мм
2
 нараховували 

83 – 85 клітини. Для калусу, який отримували після застосування плівок 

«Buddy Tape» та «Medifilm» за різних способів ізоляції нараховували по 104 – 

107 клітин; для калусу, який отримували після застосування плівки 

«Professional Grafting Tape»  – 109 – 111 клітин за різних способів ізоляції; для 

калусу, який отримували після застосування плівок «Черенок» різної товщини 

нараховували 110 – 118 клітин. 
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Різнилися клітини калусної тканини і за лінійними розмірами. 

Найменші за розмірами клітини були після застосування плівки «Черенок» – 

висота таких клітин дорівнювала 18,2 – 19,1 мкм, ширина – 18,9 – 19,1 мкм, 

що на 34,6 – 32,3% менше, ніж у контролі (Рис. 3.44).  
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Рис. 3.44 Вплив фоторуйнівних плівок на розміри клітин калусної тканини 

спайки щеп винограду (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

У контролі висота клітин дорівнювала 28,2 мкм, ширина – 29,1 мкм. Після 

застосування плівок «Buddy Tape» та «Medifilm» параметри клітин 

зменшувались по відношенню до контролю на 21,6 – 29,2%. Їх висота 

дорівнювала в середньому 20,0 – 22,1 мкм, ширина – 20,3 – 22,7%. І після 

застосування плівки «Professional Grafting Tape», розміри клітин калусу 

зменшувались, порівняно з контролем, на 26,9 – 30,0% і дорівнювали 19,7 – 

20,6 мкм (висота) та 20,0 – 21,1% (ширина). 

Відомо, що інтенсивний розвиток приросту щеп на етапі стратифікації 

та загартування небажаний, тому, що на його розвиток витрачається велика 

кількість поживних речовин, які знаходяться в чубуках підщепи і прищепи. І, 

як результат, після висаджування щеп у шкілку їх не вистачає для утворення 
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коренів, через що велика кількість щеп гине у перші 30 днів. Отримані нами 

результати показали, що протягом періоду стратифікації та загартування 

фоторуйнівні плівки, які вивчали, сприяли  уповільненню розвитку приросту 

щеп винограду, особливо це було помітно у варіантах, де дані матеріали 

застосовували для ізоляції спайки та вічка щеп (Рис. 3.45).  
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Рис. 3.45 Вплив фоторуйнівних плівок  на розвиток пагонів  щеп після їх 

стратифікації та загартування (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

Так, порівняно з контролем, де приріст щеп дорівнював 12,0 см, у цих 

варіантах він зменшувався до 2,0 – 3,0 см, тобто в 3 – 5 разів. Після 

застосування фоторуйнівних плівок для ізоляції тільки спайки щеп приріст 

був меншим за контроль в 1,5 – 1,8 разів і становив 6,4 – 7,7 см, що також 

вірогідно відрізнялось від контролю та сприяло збереженню більшої 

кількості поживних речовин у чубуках.  

Через 30 діб після садіння були проведені обліки приживлюваності щеп 

у шкілці і показано, що в дослідних варіантах вона була більшою за 

контрольний показник у середньому на 5,4 – 20,9%. Так, у варіантах, де 

плівками «Buddy Tape», «Medifilm»,  «Professional Grafting Tape» ізолювали 

тільки спайку щеп приживлюваність збільшувалася, порівняно з контролем, 
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на 18,9% («Buddy Tape»), 17,4% («Medifilm»), 18,4% («Professional Grafting 

Tape»), після застосування плівки «Черенок», різної за товщиною, цей 

показник був меншим, порівняно з іншими дослідними варіантами, але 

вірогідно відрізнявся від контролю на 5,4 – 8,2% (Рис. 3.46, Додаток Д 22).  
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Рис. 3.46 Приживлюваність щеп у шкілці після застосування фоторуйнівних 

плівок для щеплення (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

  

У варіантах, де згадані плівки застосовували не тільки для захисту спайки 

щеп, але і вічка прищепи,  приживлюваність щеп у шкілці збільшувалася 

порівняно з контролем, ще суттєвіше – на 20,9% («Buddy Tape»), 19,9% 

(«Medifilm»), 21,9% («Professional Grafting Tape») та 9,3 – 12,8% («Черенок»). 

Найменшим цей показник був після застосування плівки «Черенок». 

Пояснюється це тим, що вона не є самоклейкою, тому при обгортанні щеп її 

необхідно зав’язувати на вузол, але, незважаючи на це, вона в процесі 

стратифікації, загартування, садіння розгорталась і недостатньо захищала 
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калус від зневоднення, що наімовірніше призводило до його підсихання 

[250].  

 Обробка отриманих експериментальних даних статистичними 

методами показала, що приживлюваність щеп у шкілці залежала в основному 

від типу плівки, яку застосовували для ізоляції апікальних частин щеп 

(Додаток Д 23). Частка впливу цього фактору була достовірною (Fфакт. = 

200,53 при Fтеор. = 2,47) і становила 92,7%. Дані множинного кореляційно-

регресійного аналізу свідчать про те, що приживлюваність щеп у шкілці тісно 

пов’язана з такими факторіальними ознаками як водоутримуюча здатність 

плівок (β-коеф. = 0,75), обводнення тканин щеп (β-коеф. = 0,26) та вологість 

повітря (β-коеф. = 0,16). Перші дві ознаки є достовірно значущими, третя – 

важливою. Згідно з коефіцієнтом детермінації (R
2
), приживлюваність щеп у 

шкілці на 93% залежала від факторіальних ознак, що вивчали (Додаток Д 24).  

 

3.5.6. Вплив восків для щеплення і фоторуйнівних плівок на 

агробіологічні показники росту, розвитку щеплених саджанців винограду та 

вихід стандартних саджанців із шкілки. 

У кінці періоду вегетації щеплених саджанців винограду ми провели 

обліки виходу стандартних саджанців із шкілки та за основними 

агробіологічними показниками розвитку вегетативної маси і кореневої 

системи встановили вплив восків для щеплення, фоторуйнівних плівок на 

якість одержаного садивного матеріалу.  

Отримані результати дозволили нам стверджувати, що всі ізоляційні 

матеріали, які ми вивчали в процесі роботи – воски фірм «Norsk Wax», НВФ 

«Шар», фоторуйнівні плівки – не завжди суттєво впливали на агробіологічні 

показники росту і розвитку вегетативної маси щеплених саджанців 

винограду. Достовірної різниці між контролем та дослідними варіантами за 

довжиною приросту, а в більшості випадків і за діаметром пагонів, площею 

листкової поверхності, облиств’яності саджанців ми не відмітили 
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(виключенням були щеплені саджанці винограду на підщепі Гарант) (Табл. 

3.16). Достовірні відмінності між контрольними та дослідними варіантами 

були за показниками визрівання пагонів, об’ємом загального та визрілого 

приросту після стратифікації щеп винограду на воді. Так, у щеплених 

саджанців на підщепі Р х Р 101-14 після проведення відкритої стратифікації 

та застосування восків Проагрівакс Гормон, Проагрівакс Гормон + 

Проагрівакс Білий об’єм загального приросту був більшим за контрольний  

на 11,97 – 18,85 см
3
, об’єм визрілого приросту – на 14,44 – 21,16 см

3
, 

визрівання однорічних пагонів збільшувалось на 18,9 – 23,5%. У варіантах, 

де вказані воски застосовували після обробки щеп водою або розчином 

гетероауксину ці показники були меншими, але відмінними від контролю. 

Після застосування восків НВФ «Шар»  об’єм загального та визрілого 

приросту  був більшим за контроль  на 13,70 – 21,28 см
3
, визрівання пагонів 

покращувалось на 6,5 – 18,0%. Після проведення закритої стратифікації щеп 

та застосування вищевказаних восків  об’єм загального приросту не 

відрізнявся від контролю в усіх варіантах, об’єм визрілого приросту 

збільшувався в середньому на 4,88 – 8,81 см
3
.  

Після застосування  різних фоторуйнівних плівок нами було 

встановлено, що за довжиною приросту, діаметром однорічних пагонів 

саджанців, площею листкової поверхні та облиств’яності саджанців різниці 

між дослідними і контрольними варіантами не відмічено (Табл. 3.17). За 

довжиною визрілої частини пагону, об’ємом загального та визрілого 

приросту рослини всіх дослідних варіантів перевищували контроль. Довжина 

визрілої частини була найбільшою у варіантах після застосування плівок 

«Buddy Tape», «Medifilm» та «Professional Grafting Tape», які застосовували 

як для ізоляції спайки, так і для ізоляції спайки і вічка. У цих варіантах 

довжина визрілої частини пагону збільшувалась відносно контролю на 11,7 – 

16,0 см (перший, другий варіанти), 17,8 см (п’ятий варіант), 15,7 –  20,1 см 

(шостий, сьомий варіанти) та 16,7 см (десятий варіант).  
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Таблиця 3.16 

Агробіологічні показники розвитку щеплених саджанців винограду після застосування восків для щеплення  

(середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

Варіан-

ти 

досліду 

Довжина 

пагону, см  

Діаметр 

пагону, 

см  

Довжина 

визрілої 

частини 

пагону, 

см  

Визріва-

ння 

пагонів, 

%  

Об’єм 

загального 

приросту 

саджанця, 

см
3
   

Об’єм 

визрілого 

приросту 

саджанця, 

см
3
  

Площа 

листкової 

поверхні 

саджанця, 

дм
2
 

Облист-

в’яність 

саджан-

ця, дм
2
/м 

Вихід 

стандарт-

них 

саджанців 

із шкілки, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відкрита стратифікація щеп 

Підщепа Р х Р 101-14 

1 105,5* 0,70 71,5 67,4 40,58 27,50 12,36* 11,71* 46,0 

2 98,0* 0,60* 61,0* 62,2 27,69* 17,23 10,39* 10,60* 42,5 

3 99,5* 0,60* 60,0* 60,4 28,11* 16,95 12,11* 12,17* 44,0 

4 107,5* 0,75 77,5 72,0 47,46 34,22 14,09 13,10* 48,8 

5 100,0* 0,60* 60,0* 60,0 28,26* 16,95 10,80* 10,80* 42,0 

6 105,5* 0,65 68,5 65,0 34,99 22,71 12,63* 11,97* 44,5 

7 110,0 0,70 73,0 66,5 42,31 28,07 12,08* 10,98* 45,7 

8 95,0* 0,55* 54,0* 56,5 22,55* 12,82* 10,22* 10,76* 40,0 

9 96,5* 0,55* 53,0* 55,0 22,91* 12,58* 9,80* 10,16* 40,5 

10 113,0 0,75 77,5 68,5 49,89 34,22 15,60 13,81 48,0 

11 96,5* 0,60* 54,5* 56,5 27,27* 16,67 11,22* 11,63* 41,0 

12 100,0* 0,65* 59,0* 59,0 33,16 19,56 13,39* 13,39* 42,5 

13 120,5 0,55 55,0 48,5 28,61 13,06 13,00 11,47 30,0 

2
4

5
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НІР05 12,8 0,10 7,0  2,51 1,92 1,06 1,78  

Закрита стратифікація щеп 

Підщепа Р х Р 101-14 

1 91,9* 0,70* 66,5* 72,5 35,34* 25,57 10,72 11,67 67,0 

2 87,7* 0,62* 60,0* 68,0 26,46* 18,10* 8,97* 10,22* 55,2 

3 88,8* 0,66* 66,5* 65,0 30,36* 22,73 9,08* 10,23* 56,0 

4 96,4* 0,72* 72,5 75,0 39,22* 29,50 11,66 12,09 70,0 

5 87,0* 0,60* 62,0* 70,5 24,58* 17,52* 9,82 11,29* 57,5 

6 96,0 0,71* 70,0 72,0 37,98* 27,70 10,27 10,70* 58,0 

7 88,5* 0,68* 61,0* 69,0 34,04* 22,14* 9,84 11,12* 62,4 

8 85,0* 0,62* 55,0* 64,0 24,02* 16,59* 8,84* 10,40* 54,4 

9 88,0* 0,65* 57,5* 65,0 24,86* 19,07* 9,70* 11,02* 52,7 

10 92,5* 0,70* 65,5* 70,5 35,58* 25,19 11,32 12,24 63,5 

11 86,0* 0,60* 60,0* 65,0 24,30* 16,95* 8,90* 10,35* 55,0 

12 87,0* 0,65* 57,8 66,5 28,85* 19,17* 8,97* 10,31* 53,0 

13 110,5 0,65 62,4 56,5 36,64 20,69 10,91 9,87 40,0 

НІР05 11,5 0,08 5,5  2,81 1,66 1,20 1,59  

Підщепа Б х Р Кобер 5 ББ 

1 106,0 0,72 73,3 69,2 43,13 29,82 13,45 12,69 63,7 

2 98,0* 0,62* 62,0* 63,1 29,57* 18,70* 12,24* 12,48 53,4 

3 92,5* 0,65* 62,0* 66,2 30,67* 20,56* 11,55* 12,48 52,0 

4 105,5 0,74 74,9 71,0 45,35 32,19 15,24 14,44 69,5 

5 96,5* 0,65* 63,0* 65,3 32,00* 20,89* 11,69* 12,12 59,0 

2
4

6
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 105,5 0,68* 70,2 66,6 38,29 25,48 13,98 13,25 60,0 

7 102,5* 0,65* 70,2 68,5 33,99* 23,28 11,90* 11,60 64,3 

8 95,0* 0,60* 62,0* 65,0 26,84* 17,52* 10,50* 11,05 51,5 

9 92,0* 0,60* 60,0* 65,0 25,99* 16,95* 10,50* 11,41 54,2 

10 101,5* 0,68* 70,4 69,4 36,84* 25,55 12,34* 12,15 68,1 

11 96,0* 0,62* 64,0* 66,6 28,96* 19,31* 10,62* 11,06 52,0 

12 97,0* 0,64* 65,0* 67,0 31,18* 20,89* 11,31* 11,66 56,0 

13 115,5 0,62 64,2 55,6 34,85 19,37 13,71 11,87 44,5 

НІР05 10,4 0,07 5,9  3,00 1,74 1,18 1,64  

Підщепа Б х Р СО4 

1 95,0 0,55* 57,1* 60,2 22,55* 13,55* 11,20 11,78* 57,0 

2 83,0* 0,50* 48,5* 58,4 16,28* 9,51* 9,94* 11,97* 49,2 

3 88,5* 0,50* 53,5* 60,4 17,36* 10,49* 10,01* 11,31* 50,0 

4 100,0 0,60* 62,5* 62,6 28,26 17,66 12,22 12,22* 59,6 

5 79,5* 0,52* 47,0* 58,8 16,87* 9,97* 9,84* 12,37* 52,7 

6 96,5 0,54* 60,0* 60,3 22,89* 13,73* 11,90 12,33* 55,3 

7 100,0 0,56* 57,3* 59,4 23,75* 14,10* 12,52 12,52* 51,1 

8 84,5* 0,52* 48,5* 57,6 17,93* 10,29* 9,63* 11,39* 47,4 

9 86,0* 0,54* 50,0* 58,2 19,68* 11,44* 10,47 12,17* 48,0 

10 92,0* 0,56* 55,0* 59,8 22,64* 13,53* 10,57 11,49* 52,0 

11 80,5* 0,52* 46,5* 58,1 17,08* 9,87* 8,89* 11,04* 46,6 

2
4

7
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 84,0* 0,52* 50,0* 58,6 17,83* 10,61* 8,94* 10,64* 43,8 

13 106,0 0,54 55,8 52,7 24,26 12,77 11,56 19,90 35,8 

НІР05 12,0 0,06 7,8  3,2 1,58 1,10 1,66  

Підщепа Добриня 

1 110,5* 0,70 77,5* 70,2 42,50 29,81 12,96 11,72* 67,2 

2 98,5* 0,60* 65,3* 66,3 26,91* 27,83 10,33* 10,49* 57,5 

3 104,5* 0,62* 71,8* 68,8 31,53* 21,66* 11,07* 10,59* 55,6 

4 108,5* 0,70 79,5 73,0 41,73 30,46 11,61* 10,70* 71,4 

5 96,5* 0,62* 64,8* 67,2 29,11* 19,55* 10,50* 10,88* 69,8 

6 110,0* 0,65* 75,5* 68,7 25,04* 23,81 12,60* 11,45* 58,2 

7 110,5* 0,66* 75,5* 68,4 37,78* 23,38 12,60* 11,40* 59,9 

8 108,5* 0,62* 66,0* 60,6 32,74* 19,91* 10,96* 10,10* 53,0 

9 108,5* 0,62* 67,0* 62,0 32,74* 20,21* 11,69* 10,77 50,0 

10 102,5* 0,68 80,5 70,1 37,20* 29,22 12,69 12,38* 66,3 

11 106,0* 0,62* 65,5* 60,0 31,98* 19,76* 12,33* 11,63* 60,7 

12 110,0* 0,62* 71,5* 64,8 33,19* 21,57* 12,36* 11,24* 55,1 

13 130,5 0,60 73,4 56,3 36,87 20,74 13,80 10,57 43,6 

НІР05 13,8 0,06 5,9  2,82 1,96 1,16 1,57  

Підщепа Гарант 

1 115,0 0,64* 83,9* 73,0 36,97* 26,97 14,40 12,52 67,2 

2 110,0 0,58* 75,7* 68,9 29,04* 18,19* 13,30* 12,09 58,0 

3 112,0 0,58* 78,7* 70,3 29,57* 20,67* 12,60* 11,25* 56,9 

4 115,5 0,66* 85,2* 73,8 39,49* 29,13 14,56 12,60 70,0 

2
4

8
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Продовження табл. 3.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 112,0 0,60* 77,7* 69,4 31,65* 21,95* 12,42* 11,08* 68,7 

6 118,0 0,66* 83,5* 70,8 40,34* 28,55 13,88 11,76* 58,4 

7 115,0 0,60* 80,5* 70,3 32,49* 19,86* 12,15* 10,56* 55,9 

8 110,0 0,56* 72,5* 65,7 27,07* 17,84* 11,76* 10,69* 51,5 

9 110,0 0,56* 74,5* 67,8 27,07* 18,34* 11,83* 10,75* 49,0 

10 118,0 0,62* 86,0* 72,0 35,60* 25,95 13,54 11,48 67,6 

11 115,0 0,56* 76,5* 66,8 28,31* 18,83* 11,73* 10,20* 60,0 

12 115,0 0,56* 78,5* 68,4 28,31* 19,32* 11,73* 10,20* 55,1 

13 140,5 0,60 73,4 54,3 39,70 20,74 14,60 10,39 44,4 

НІР05 14,2 0,06 8,3  2,94 2,01 109,75 1,58  
             Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;  

  

2
4
9
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Таблиця 3.17 

Вплив фоторуйнівних плівок на  агробіологічні показники росту та розвитку щеплених саджанців винограду  

(середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Довжина 

пагону, см  

Діаметр 

пагону, см  

Довжина 

визрілої 

частини 

пагону, см  

Визріва-

ння 

пагонів, %  

Об’єм 

загального 

приросту 

саджанця, см
3
   

Об’єм 

визрілого 

приросту 

саджанця, 

см
3
  

Площа 

листкової 

поверхні 

саджанця, 

дм
2
 

Облиств’я-

ність 

саджанця, 

дм
2
/м 

1  112,5* 0,80*  76,5  68,0  56,52  38,43 12,88* 11,54* 

2 115,5* 0,85*  80,8  70,0  65,50  45,82 12,04* 11,15* 

3 110,5* 0,84*  71,8*  65,0  61,20  39,76 11,65* 10,80* 

4 111,5* 0,86*  71,3*  64,0  64,73  41,39 12,97* 11,97* 

5 118,0* 0,85*  82,6  70,0  66,92  46,84 12,84* 11,47* 

6 118,0* 0,85*  84,9  72,0  66,92  48,15 12,05* 11,11* 

7 115,0* 0,82*  80,5  70,0  60,70  42,49 12,68* 11,69* 

8 108,0* 0,85*  70,2*  65,0  61,25  39,81 11,89* 11,23* 

9 110,0* 0,82*  74,2*  67,5  58,06  35,62 11,68* 10,94* 

10 114,5* 0,85*  81,5  71,2  64,94  46,22 12,43* 11,32* 

11 112,5 0,78  64,8  57,6  53,72  30,94 12,86 10,83  

НІР05 10,7 0,09  9,4   2,70  2,11 1,21 2,09 

Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;  

2
5

0
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Після застосування плівки «Черенок» цей показник відрізнявся від 

контрольного на 5,4 – 15,7 см. 

Аналіз розвитку кореневої системи щеплених саджанців винограду, 

після застосування полімерних матеріалів, показав суттєві відмінності від 

контролю.  Порівняно з контролем, саджанці Загадки, щеплені на підщепі Р х 

Р 101-14, після застосування восків для щеплення норвезької фірми «Norsk 

Wax»  мали більшу кількість коренів та кількість коренів, товщиною понад 

2,0 мм (Рис. 3.47, Додаток Д 25).  
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Рис. 3.47 Вплив восків для щеплення на розвиток кореневої системи 

щеплених саджанців винограду (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 
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У рослин контрольного варіанту загальна кількість коренів та кількість 

коренів діаметром понад 2 мм дорівнювала 30,9 та 11,0 шт. Після 

застосування восків «Norsk Wax», особливо у четвертому та першому 

варіантах, ці показники збільшувалися на 43,3 – 53,0% (загальна кількість 

коренів) та 57,2 – 66,3% (кількість коренів діаметром понад 2 мм) і 

дорівнювали 44,3, 47,3, 17,3 та 18,3 шт. Обробка щеп водою або розчином 

гетероауксину перед парафінуванням восками (другий, третій, п’ятий та 

шостий варіанти) дала нижчі показники по кількості коренів, але їх кількість 

вірогідно відрізнялась від контролю.  

Змінювалась і довжина коренів. Загальна довжина коренів після 

застосування восків для щеплення була більшою за контрольну на 190,4 – 

781,0 см, а довжина коренів діаметром понад 2 мм – на 189,4 – 541,0 см. 

Одним із найхарактерніших показників якості саджанців є маса коренів. 

Найбільші значення маси вологих і сухих коренів були в рослин четертого, 

першого та десятого варіантів. Вони не тільки вірогідно відрізнялись від 

значень контрольних варіантів, але й від показників у дослідних варіантах 

(Рис. 3.47). У цих варіантах маса вологих коренів переважала показник 

контролю на 32,8 – 50,4% (після застосування Проагрівакс Гормон та 

Проагрівакс Гормон + Проагрівакс Білий) та на 32,5 – 50,5% (після 

застосування Ант-002-7С та  Ант-002-7С + Ант-001-6), маса сухих коренів 

відповідно – на 35,2 – 50,5% та 19,3 – 28,4%. У другому, третьому, п’ятому та 

шостому варіантах вищевказані показники переважали контрольні на 23,0 – 

24,0% (маса вологих коренів) та на 24,4 – 26,7% (маса сухих коренів). У 

восьмому та дев’ятому варіантах ці показники були на рівні значень 

контролю. Подібні зміни по відношенню до контролю були відмічені і для 

коренів товщиною 2 мм і більше.   

У щеплених саджанців винограду, які були виготовлені на підщепах Б х 

Р Кобер 5 ББ,  Б х Р СО4, Добриня та Гарант, була відмічена аналогічна 

закономірність за основними показниками розвитку кореневої системи, але 
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спостерігались сортові відмінності підщеп (Додаток Д 25). 

 Проведення аналізу розвитку кореневої системи щеплених саджанців 

винограду сорту Загадка після застосування в технології їх виробництва 

різних типів фоторуйнівних плівок також показало переваги над 

контрольними варіантами (Рис. 3.48).   
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Рис. 3.48 Вплив фоторуйнівних плівок на розвиток кореневої системи 

щеплених саджанців винограду сорту Загадка на підщепі Р х Р 101 - 14 

(середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

Загальна кількість коренів, так само як і кількість коренів діаметром понад 2 

мм у межах дослідних варіантів вірогідно не відрізнялась, порівняно з 

контролем, відмінності були суттєвими. Середня кількість коренів, які 

формувалися після застосування плівок «Buddy Tape» і «Medifilm» 
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дорівнювала 39,7 – 44,7 шт., з них 15,2 – 16,1 шт. – корені товстіші за 2 мм, 

при цьому їх довжина була у межах 74,3 – 78,9 см; після застосування плівки 

«Черенок», ці показники дорівнювали 42,2 – 43,5 шт. та 14,8 – 16,4 шт., їх 

довжина сягала 66,4 – 71,5 см; після застосування плівки «Professional 

Grafting Tape» –  відповідно 40,5 – 43,3 шт. та 16,4 шт. із довжиною 72,3 см. 

У контролі загальна кількість коренів дорівнювала 30,5 шт. з них 10,9 шт. – 

корені товстіші за 2 мм, загальна довжина коренів дорівнювала 52,4 см. 

Показники маси вологих і сухих коренів у саджанців дослідних варіантів 

також були більшими за контроль. 

У кінці періоду вегетації за варіантами досліду провели обліки виходу 

стандартних саджанців із шкілки, результати яких наведені на рис. 3.49. 

Згідно з ними вихід стандартних саджанців із шкілки, виготовлених на 

підщепі Р х Р 101-14, після застосування норвезьких восків для щеплення та 

проведення відкритої стратифікації, збільшувався відносно контролю на 12,0 

– 18,8%; після проведення закритої стратифікації – на 12,2 – 30,0%. Після 

застосування російських восків, вихід стандартних саджанців із шкілки 

збільшувався відносно контролю на 10,0 – 18,0% (відкрита стратифікація) та 

16,5 – 19,7 % (закрита стратифікація). 

 Після застосування для парафінування щеп винограду восків для 

щеплення фірми «Norsk Wax» вихід стандартних саджанців із шкілки, 

виготовлених на підщепі Б х Р Кобер 5ББ, був більшим за контрольний 

показник на 11,5 – 28,0%, на підщепі Б х Р СО4 – на 7,4 – 26,1%, 

виготовлених на підщепах Добриня та Гарант – відповідно на 6,2 – 20,8% та 

на 7,5 – 23,2%.  

 Після застосування для парафінування щеп винограду восків для 

щеплення НВФ «Шар», вихід стандартних саджанців із шкілки, виготовлених 

на підщепі Р х Р 101-14, збільшувався відносно контролю на 10,0 – 18,0% 

(відкрита стратифікація) та 12,7 – 27,0% (закрита стратифікація); 

виготовлених на підщепі Б х Р Кобер 5ББ був більшим за контрольний
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Підщепа Р х Р 101-14 

  

Рис. 3.49 Вплив восків для щеплення на вихід стандартних саджанців 

винограду із шкілки (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

 

показник на 5,0 – 23,6%; на підщепі Б х Р СО4 – на 8,0% – 23,8%; 

виготовлених на підщепі Добриня – на 6,4 – 23,6% та виготовлених на 

підщепі Гарант – відповідно на 6,4 – 27,8%. У контрольних варіантах цей 
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 показник дорівнював 30,0 (відкрита стратифікація) та 40,0% (закрита 

стратифікація), 44,5% (підщепа Б х Р Кобер 5 ББ), 35,8% (підщепа Б х Р СО4), 

43,6% (підщепа Добриня) та 44,4% (підщепа Гарант).  

Використання фоторуйнівних плівок, які вивчали, як  засобів ізоляції 

місця щеплення та вічка прищепи також сприяло збільшенню виходу 

стандартних саджанців із шкілки в середньому на 6,8 – 23,8% у варіантах, де 

їх використовували тільки для ізоляції спайки та на 6,3 – 22,3% у варіантах – 

для ізоляції спайки та вічка прищепи. Найкращими за цим показником були 

варіанти, у яких застосовували самоклейкі плівки «Buddy Tape», «Medifilm», 

«Profesional  Grafting Tape» (Рис. 3.50) [250]. 

 

Рис. 3.50 Вплив фоторуйнівних плівок на вихід стандартних саджанців 

винограду із шкілки (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

Математична обробка даних показала, що на вихід стандартних 

саджанців із шкілки достовірно впливали такі фактори як спосіб 

стратифікації щеп, ізолючі щепи матеріали та сорт підщепи (Додаток Д 26). 

Наукові результати по застосуванню полімерних матеріалів (восків для 

щеплення та фоторуйнівних плівок) для захисту щеп і саджанців винограду 

від підсушування представлені в науково-методичному посібнику 
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«Теоретичні та практичні основи окремих прийомів вирощування щеплених 

саджанців в Україні», науково-методичних рекомендаціях «Выращивание 

виноградных саженцев» та 12 наукових працях. На спосіб ізоляції спайки 

щеп винограду отримано Патент України на корисну модель (Додаток 27). 

Результати найкращих варіантів було впроваджено у виробничій технології 

одержання щеплених саджанців винограду (технічних – Сухолиманський 

білий та столових сортів – Загадка, Оригінал, Флора, Августін, Кишмиш 

лучистий) в ДП «ДГ «Таїровське» і ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» (Додаток Д 

28, Додаток Д 29). 

 

3.6. Застосування біологічно активних препаратів для стимулювання 

ризогенезу чубуків, щеп і саджанців винограду 

 

Регулятори росту рослин – це природні та синтетичні речовини з 

біологічною активністю, які в невеликих кількостях впливають на 

фізіологічні, біохімічні процеси, ріст, розвиток і формування урожаю 

сільськогосподарських рослин. Сьогодні на великих площах застосовують, в 

основному, синтетичні регулятори росту рослин. Фітогормони природного 

походження через високу вартість, за деяким виключенням, недоцільно 

застосовувати у виробничих умовах. У виноградарстві і виноградному 

розсадництві їх також широко застосовують для покращення зрощення 

підщепи й прищепи, утворення  коренів і потужного розвитку кореневої 

системи рослин.  

Багато невдач із застосуванням регуляторів росту рослин пов'язано з 

неправильним вибором препарату і його концентрації, оскільки дотримання 

дозування – обов'язкова умова при використанні біологічно активних 

речовин. Один і той же препарат в різних концентраціях може діяти як 

стимулятор і як інгібітор. Низькі концентрації можуть недостатньо або зовсім 

не проявляти стимулюючого ефекту, завищені – здатні загальмовувати 
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укорінення пагонів, а високі – викликати відмирання тканин, особливо тих 

ділянок, які обробляли. Крім того, в різних кліматичних умовах одні і ті ж 

рослини по різному реагують на застосування біологічно активних речовин. 

Тому в умовах кожного розсадника виникає необхідність пошуку 

оптимальних умов для укорінення і отримання необхідної кількості 

стандартної продукції.  

Одним із найефективніших способів підвищення ризогенної активності 

щеп винограду є застосування регуляторів росту рослин ауксинової групи, до 

яких належать β-ІОК, β-ІМК, α-НОК або їх солі. Проте сьогодні в Україні ці 

препарати практично не виробляються. Тому питання вивчення і виявлення 

найбільш ефективних для виноградного розсадництва стимуляторів 

ризогенезу є актуальним. Крім того, на ринку України з кожним роком 

з'являється велика кількість нових комплексних препаратів, в т.ч. створених 

на основі продуктів природного походження, вплив яких на ризогенез 

чубуків, щеп винограду не вивчали. Сьогодні це такі препаратів як 

Кореневін, Чаркор, Радіфарм, Ель – 1, Укорінювач.  

Для їх вивчення були проведені  лабораторні і польові дослідження. В 

лабораторних дослідах визначали вплив препаратів на ризогенез різних 

підщеп винограду – Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р СО4, Б х Р Кречунел 

2, Добриня і Гарант. В польових – визначали вплив препаратів на ризогенез 

щеп і однорічних саджанців. Оцінку ризогенної здатності підщепних сортів 

проводили в лабораторних умовах, за методикою, описаною Л. М. 

Малтабаром [187]. 

За контрольними значеннями (після застосування води) визначали 

коренеутворюючу здатність різних  підщеп без урахування впливу препаратів 

(Рис. 3.51). В результаті чого було встановлено, що найвищою ризогенною 

здатністю характеризувалася підщепа Р х Р 101-14, помірною – Б х Р Кобер 5 

ББ і низькою – Б х Р Кречунел 2, Б х Р СО 4, Добриня і Гарант. З огляду на це, 

для стимулювання процесу ризогенезу підщепних чубуків використовували   
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Рис. 3.51 Ризогенна здатність підщепних чубуків винограду після 

пророщування на воді (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 

 

препарати – Кореневін (діюча речовина ІМК), Чаркор (композиція ростових 

речовин природного походження і комплексу 2,6-диметилпіридин-1-оксиду з 

α-НОК), Радіфарм (витяжка рослинного походження, що містить 

полісахариди, стероїди, глюкозиди, амінокислоти, бетаїн, вітаміни і 

мікроелементи в хелатній формі), Ель – 1(арахідонова кислота морських 

водоростей), Укорінювач (α-НОК, ІМК). Базальні частини підщепних чубуків 

вимочували в розчинах препаратів протягом 24 год. (дослідні варіанти) та у 

воді (контрольні варіанти).  

Через 45 діб по кожному препарату і сорту підщепи провели обліки 

розвитку коренів і встановили, що після вимочування базальних частин 

чубуків у препаратах, які вивчали, утворення коренів починалося на 5 – 7 днів 

раніше, ніж у контролі.  

Вимочування чубуків Р х Р 101-14, які характеризуються доброю 

укоріненістю при стратифікації на воді, в розчинах 0,3 і 0,5% концентрацій 

Кореневіну та 1,0 і 1,5% Укорінювача призводило до утворення найбільшої 

кількості коренів, різниця між контролем і цими варіантами складала 76,2 – 
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82,8% (Рис. 3.52, Додаток Ж 1).  

 

  Рис. 3.52 Вплив препарату Кореневін на ризогенез підщепних чубуків 

винограду (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 

 

Різниця з контролем по кількості коренів, які утворювалися у чубуків після 

застосування розчину 0,1% концентрації, була несуттєвою. У чубуків сортів Б 

х Р Кобер 5 ББ,  Б х Р Кречунел 2, Б х Р СО4, Добриня корені активно 

формувалися після обробки чубуків 0,5% розчинами препаратів. Для чубуків  

Б х Р Кречунел 2 також була ефективною і обробка 0,3% розчином 

препаратів. Істотної різниці по кількості коренів після обробки у сорту Гарант 

не відмітили. Згідно з отриманими результатами було показано, що з 

збільшенням кількості коренів їх довжина зменшувалася, за винятком сорту Р 

х Р 101-14.  

Препарат Чаркор  проявляв стимулюючі властивості після застосування 

розчину найбільшої робочої концентрації для сортів підщеп із низькою 

ризогненною здатністю – Б х Р СО4, Добриня, Гарант та після застосування 

розчину найменшої концентрації для сортів підщеп із добрими і 
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задовільними ризогенними властивостями – Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5ББ,  Б 

х Р Кречунел 2 (Рис. 3.53).  

 

 Рис. 3.53 Вплив препарату Чаркор на ризогенез підщепних чубуків 

винограду (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 

 

Встановлена закономірність по довжині коренів для препарату Кореневін 

зберігалася і для препарату Чаркор.  

Після вимочування базальних частин чубуків у розчинах препарату 

Радіфарм, найбільш ефективним був розчин 1,0% концентрації (Рис. 3.54). 

Після такої обробки в чубуків Гаранту, Б х Р СО4, Добрині утворювалось по 

7,0 – 8,0 шт. коренів, при 0,5 – 1,2 шт. у контролі. У Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р 

Кречунел 2 в цих варіантах було по 8,4 шт. коренів, при  2,4 кореня у 

контролі. Проте слід зазначити, що для чубуків Р х Р 101-14 можна 

застосовувати і розчини менших концентрацій, оскільки після застосування 

препарату 0,5% концентрації формувалося 17,0 коренів загальною довжиною 

3,3 см.   
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Рис. 3.54 Вплив препарату Радіфарм на ризогенез підщепних чубуків 

винограду (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 

 

Препарат Ель-1 у концентрації 0,02% активно сприяв утворенню 

коренів у підщеп Р х Р 101-14, Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р Кречунел 2 (Рис. 3.55).  

 

Рис. 3.55 Вплив препарату Ель – 1 на ризогенез підщепних чубуків 

винограду (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 
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У них утворювалося по 16,7, 5,4, і 2,6 шт. коренів, завдовжки відповідно 8,7, 

4,5 і 3,5 см. У сортів Добриня, Гарант і Б х Р СО4  більша кількість коренів 

утворювалася після застосування розчину 0,04% концентрації.  

У всіх досліджуваних сортів, після застосування ризогенноактивних 

препаратів показники маси вологих і сухих коренів були в прямій залежності 

від кількості коренів та їх довжини (Рис. 3.56, 3,57, Додаток Ж 2).  

 

Рис. 3.56  Вплив препарату Кореневін на масу вологих коренів чубуків 

підщепних сортів винограду (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 

                                       
Рис. 3.57 Підщепні чубуки винограду після обробки водою (1) та                     

ризогенноактивним препаратом Радіфарм (2) 

1 2 
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Наведені вище результати досліджень показують, що препарати, які 

вивчали, по різному впливали на ризогенез підщепних чубуків винограду, що 

пояснюється сортовою специфічністю підщеп. Тому, виходячи з 

вищенаведеного, для стимулювання ризогенезу чубуків підщепних сортів 

винограду можна рекомендувати наступні розчини препаратів: 

1. Р х Р 101-14 – 0,5, 1,0% розчин Радіфарму, 0,3% розчин Кореневіну, 

Укорінювача, 0,3, 0,5% розчин Чаркору, 0,02% розчин Ель – 1.   

2. Б х Р Кобер 5 ББ – 0,3% розчин Чаркору, 0,5% розчин Кореневіну, 

Укорінювача,  1,0% розчин Радіфарму, 0,02%  розчин Ель – 1. 

3. Б х Р Кречунел 2 – 0,3% розчин Чаркору, 0,5% розчин Кореневіну, 

Укорінювача, 1,0% розчин Радіфарму, 0,04% розчин Ель – 1. 

4. Б х Р СО4 – 0,5% розчин Чаркору, 0,5% розчин Кореневіну, 

Укорінювача 0,04% розчин Ель-1, 1,0% розчин Радіфарму. 

5. Добриня – 1,0% розчин Радіфарму,  0,3% розчин Чаркору, 0,5% розчин 

Кореневіну, Укорінювача, 0,04% розчин Ель-1. 

6. Гарант – 1,0% розчин Радіфарму, 0,1% розчин Чаркору, 0,3 і 0,5% 

розчин Кореневіну, Укорінювача, 0,04% розчин Ель-1 [96, 122]. 

Результати проведеного дисперсійного аналізу показали, що процес 

утворення коренів у різних підщепних сортів винограду на 72,0% залежав від 

сорту підщепи, на 18,0% – від взаємодії факторів сорт підщепи і концентрації 

робочого розчину препаратів і на 9,3% тільки від концентрації робочих 

розчинів препаратів (Додаток Ж 3). На довжину коренів на 44,6% впливав 

сорт підщепи, 32,7% – взаємодія факторів сорт підщепи і концентрація 

робочих розчинів препаратів і 14,0% –  концентрація препаратів. Фактичні 

значення критерію Фішера за всіма факторами були більшими за їх табличні 

значення, що підтверджує достовірність отриманих результатів на 5% рівні 

значущості.  

Наведені вище результати лабораторних досліджень показали, що 

біологічно активні препарати впливали на ризогенну активність чубуків усіх 
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підщепних сортів винограду, які вивчали, і ми ще раз отримали 

підтвердження тому, що підщепи Б х Р Кобер 5 ББ, Б х Р СО4, Добриня і 

Гарант краще стратифікувати закритим способом на водоутримуючих 

субстратах, оскільки після проведення стратифікації на воді навіть із 

застосуванням біологічно активних препаратів результати їх ризогенної 

активності нижчі за результати, отримані по сорту Р х Р 101-14. Тому на 

наступному етапі роботи біологічно активні препарати – Кореневін, 

Укорінювач, Чаркор, Радіфарм, Ель-1 – застосовували для обробки базальних 

частин щеп винограду сорту Загадка, виготовлених на підщепі Р х Р 101-14, з 

подальшим висаджуванням їх у шкілку відкритого ґрунту. У схему 

досліджень були включені варіанти із ІОК і ІМК як еталони. 

Обробку щеп винограду проводили двома способами – вимочування 

базальних частин і застосування дерев’яних штифтів, просякнених 

розчинами препаратів, які розміщували в серцевині підщепи.  

 Одержані результати показали, що всі досліджувані біологічно активні 

препарати сприяли активному закладанню кореневих горбиків та 

формуванню коренів на базальних частинах щеп. У варіантах із 

застосуванням еталонних препаратів та всіх дослідних варіантах утворення 

коренів починалося на 5 – 7 днів раніше, порівняно з варіантами 

вимочування у воді. Першими з'являлися корені  на щепах, які вимочували в  

0,001% розчині ІМК і ІОК, далі – на щепах, оброблених препаратами 

Радіфарм, Кореневін, Укорінювач, Чаркор і Ель-1. Але в подальшому таку 

залежність від препаратів, за розвитком кореневої системи не відмічали, 

оскільки відомо, що активне коренеутворення знаходиться в прямій 

залежності від початкового гальмування розпускання бруньок та росту 

пагонів.  

 Через 30 днів від початку досліджень найбільша кількість коренів, у 

середньому – по 12,3 – 13,3 шт.,  утворювалася в щеп, які вимочували в 

розчинах Радіфарму (1,0%),  Укорінювача (1,5%) та Чаркору (0,5%), що 
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перевищувало значення еталонних препаратів на 100%, значення контролю – 

на 178,2%. Після застосування менших концентрацій  розчинів цих 

препаратів кількість коренів збільшувалася по відношенню до еталонів на 

68,7%, по відношенню до контролю – на 134,7% (Табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Вплив ризогенноактивних препаратів на розвиток коренів щеп винограду 

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Кількість коренів, шт. Довжина коренів, см 

вимочування штифт вимочування штифт 

1 11,5 ± 0,25 5,6 ± 0,16 4,5 ± 0,06 3,4 ± 0,07 

2 12,3 ± 0,26 6,0 ± 0,13 3,8 ± 0,03 3,0 ± 0,07 

3 9,7 ± 0,44 4,9 ± 0,21 4,5 ± 0,08 2,0 ± 0,05 

4 10,1 ± 0,25 4,7 ± 0,05 3,8 ± 0,09 1,5 ± 0,01 

5 10,1 ± 0,78 4,9 ± 0,39 5,5 ± 0,09 1,9 ± 0,07 

6 13,0 ± 0,57 6,3 ± 0,29 4,6 ± 0,07 1,2 ± 0,08 

7 11,0 ± 0,57 5,3 ± 0,29 5,0 ± 0,04 3,5 ± 0,06 

8 13,3 ± 0,45 6,5 ± 0,25 4,7 ± 0,04 2,9 ± 0,06 

9 7,0 ± 0,57 3,3 ± 0,29 3,4 ± 0,03 2,9 ± 0,08 

10 8,9 ± 0,04 4,3 ± 0,04 3,7 ± 0,04 3,0 ± 0,07 

11  6,8 ± 0,11 3,3 ± 0,01 3,7 ± 0,01 2,5 ± 0,08 

12 6,0 ± 0,57 2,8 ± 0,29 3,5 ± 0,09 2,5 ± 0,08 

13 4,6 ± 0,15 2,2 ± 0,08 3,7 ± 0,04 2,2 ± 0,07 

НІР05 1,25 0,62 0,30 0,37 

 

Щепи винограду, які мали більшу кількість коренів характеризувалися 

зменшенням їх довжини. І навпаки, після вимочування щеп у розчинах 

менших концентрацій (1,0% Укорінювача, 0,3% Чаркора, 0,5% Радіфарму) 

довжина коренів збільшувалась і дорівнювала 4,5 – 5,5 см. Після 

застосування ІМК і ІОК та води довжина коренів дорівнювала 3,5 – 3,7 см.  

 Характеристика ризогенної активності препаратів, що вивчали, після 

застосування штифтів показала, що інтенсивність утворення коренів була 

нижчою, порівняно з вимочуванням, але встановлена закономірність за 
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препаратами зберігалася, різниця між дослідними варіантами і контролем 

була вірогідною (Табл. 3.18).   

 Кращі результати ризогенезу щеп дослідних варіантів пояснюються 

тим, що під впливом стимуляторів ризогенезу в щепах відбувається  

перерозподіл поживних речовин. При надходженні в щепи вони 

включаються в обмін речовин, посилюючи різні ланки обміну, сприяють 

відтоку поживних та інших речовин до зони коренеутворення і створюють 

умови для використання їх на процеси росту. Зокрема після обробки 

базальних частин  ризогенноактивні препарати сприяють підвищенню 

інтенсивності дихання,  активності каталази та пероксидази, збільшенню 

кількості рухливих цукрів, транспортуванню водневих іонів із цитоплазми в 

клітинну стінку, що прискорює її розтягування та утворення коренів. Вони 

також сприяють інтенсивному засвоєнню і асиміляції мінеральних солей, 

амінокислот та інших речовин із навколишнього середовища.  

 Під впливом стимуляторів коренеутворення відбувається затримка 

розпускання вічок. Як правило, це пов'язано з поляризацією чубуків під дією 

біологічно активних препаратів, внаслідок чого поживні речовини 

концентруються в нижній, обробленій частині і, як результат, підсилюють в 

цій зоні перебіг основних фізіологічних процесів. У верхній, необробленій 

частині, навпаки, всі фізіологічні процеси сповільнюються. Подібне явище 

спостерігалося і в наших дослідженнях, але тільки на початкових етапах 

ризогенезу.  

 Через 15 днів від початку проведення досліджень у щеп, які обробляли 

препаратами Радіфарм, Укорінювач, Чаркор (порівняно з контролем) 

розпускання вічок не відзначали, але через 30 днів отримали абсолютно 

протилежні результати (Табл. 3.19).  

 Порівняно з контролем, щепи всіх дослідних варіантів мали довший 

приріст. Після вимочування  базальних кінців щеп у воді довжина пагонів 

дорівнювала 6,5 см, а після застосування штифта – 5,5 см.  
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Таблиця 3.19 

Вплив біологічно активних препаратів на розвиток приросту щеп виноград 

через 30 діб після висаджування (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Довжина приросту, см 

вимочування штифт 

1 13,3 ± 0,27 11,0 ± 0,57 

2 10,6 ± 0,34 8,5 ± 0,28 

3 8,1 ± 0,11 6,4 ± 0,29 

4 7,7 ± 0,14 5,4 ± 0,29 

5 7,4 ± 0,28 6,4 ± 0,29 

6 6,4 ± 0,29 6,0 ± 0,57 

7 11,3 ± 0,57 10,5 ± 0,28 

8 11,1 ± 0,57 9,6 ± 0,20 

9 13,0 ± 0,57 11,4 ± 0,29 

10 11,4 ± 0,43 10,5 ± 0,29 

11  12,3 ± 0,23 10,0 ± 0,02 

12 10,6 ± 0,32 8,0 ± 0,02 

13 6,5 ± 0,23 5,5 ± 0,28 

НІР05 1,12 0,89 

  

У варіантах після використання розчинів ІМК і ІОК їх довжина дорівнювала 

10,6 – 12,3 см (вимочування) та 8,0 – 10,0 см (застосування штифта). 

 Після застосування препаратів Радіфарм, Чаркор, Ель-1 приріст щеп 

збільшувався відносно контролю за різних способів обробки в 1,0 – 2,0 рази; 

після застосування Кореневіну та Укорінювача – в 0,9 – 1,2 рази, що не 

зовсім узгоджується з літературними даними з цього питання.  Але це можна 

пояснити тим, що препарати Радіфарм, Кореневін, Укорінювач, Ель-1 є 

комплексними препаратами і до їх складу окрім ІМК входять ще і вітаміни, 

макро- і мікроелементи, амінокислоти, які не тільки сприяють укоріненню щеп 

винограду, але й активізують проростання вічок та ріст пагонів [100, 109]. 

 Покращуючи процес ризогенезу щеп, препарати, що вивчали позитивно 

впливали на приживлюваність щеп у шкілці, вихід стандартних саджанців із 

шкілки та їх якісні показники. Показник приживлюваності рослин вірогідно 
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відрізнявся від контролю після впровадження обробки базальних частин щеп 

і шляхом вимочування, і шляхом застосування штифта (Табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Вплив біологічно активних препаратів на приживлюваність щеп винограду в 

шкілці та вихід стандартних саджанців із шкілки (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Приживлюваність щеп, % Вихід саджанців, % 

вимочування  застосування 

штифта 

вимочування  застосування 

штифта 

1 55,0 50,5 37,0 34,5 

2 60,0 54,5 41,5 37,5 

3 52,0 48,0 34,0 32,5 

4 55,0 50,5 38,0 35,5 

5 55,5 50,5 35,0 34,0 

6 57,0 54,5 39,0 36,5 

7 55,0 50,5 36,5 34,5 

8 57,5 55,0 38,5 35,5 

9 48,5 48,0 34,0 33,0 

10 49,5 54,5 36,0 33,0 

11 48,0 46,5 34,5 32,0 

12 48,0 46,0 35,0 32,0 

13 45,0 45,0 29,5 29,0 

 

Після першого способу обробки показник приживлюваності щеп був 

більшим за контрольний на 10,0 – 15,5% по препаратах Радіфарм, 

Укорінювач, Чаркор і на 3,0 – 10,0% по препаратах Кореневін, Ель-1, ІМК, 

ІОК. Після другого способу обробки ці показники зменшувались у 

середньому ще на 4,0 – 6,0% [123].  

 Кращий вихід саджанців відмічали після застосування Радіфарму, 

Кореневіну, Укорінювача, Чаркору найбільших робочих концентрацій. 

Перевага в цих варіантах над показником контролю по виходу стандартних 

саджанців дорівнювала 8,5 – 12,0% після вимочування і 6,5 – 8,5% після 

застосування штифта. 

 Аналіз якісних показників щеплених саджанців винограду після їх 

викопування з шкілки показав, що за розвитком вегетативної маси вірогідної 
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різниці між дослідними і контрольними варіантами не відмітили (Табл. 3.21). 

Проте за розвитком кореневої системи – кількість коренів, у т.ч. коренів 

діаметром понад 2 мм, довжина коренів рослини дослідних і контрольних 

варіантів вірогідно відрізнялись на користь дослідних варіантів. Найбільша 

кількість коренів була у саджанців після вимочування щеп у розчинах всіх 

препаратів найбільших концентрацій – у середньому по препаратах це 34,8 – 

39,7 шт. у т.ч. 8,2 – 10,0 шт. корені діаметром понад 2,0 мм. У контрольних 

рослин ці показники зменшувались в 1,6 – 1,8 разів. Аналогічну залежність за 

вказаними препаратами та їх концентраціями відмітили і по довжині коренів.  

 Особливо великої актуальності набуває питання активізації процесу 

коренеутворення для однорічних саджанців, які часто висаджують у шкілку 

на повторне дорощування (перешкіл). Такі дослідження ми проводили на 

однорічних саджанцях винограду сортів Загадка, Августин, Восторг, 

Оригінал (шкілка ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова») та Загадка (шкілка ДП ДГ 

«Таїровське») [540]. 

  Базальну частину однорічних саджанців обробляли водними 

розчинами препарату Радіфарм 0,25, 0,5 та 1,0% концентрацій, шляхом 

вимочування  протягом 24 годин за 5 – 7 днів до висаджування у шкілку. 

Використання препарату Радіфарм було зумовлено тим, що він показав 

найкращі результати, які були наведені вище для підщепи Р х Р 101-14. 

  Отримані результати засвідчили,  що біологічно активний препарат 

Радіфарм сприяв активному закладанню кореневих горбиків на базальних 

частинах саджанців. Через 30 днів від початку досліджень найбільша 

кількість коренів формувалася після вимочування щеп у розчині Радіфарму 

1,0% концентрації, що перевищувало контрольне значення в 2,4 рази. 

Вимочування в розчинах менших концентрацій препарату призводило до 

збільшення кількості коренів відносно контролю в 2,0 рази (Табл. 3.22). 

Довжина коренів зменшувалась у прямій залежності від концентрації 

робочого розчину. 
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Таблиця 3.21 

 

Вплив біологічно активних препаратів на агробіологічні показники розвитку щеплених саджанців винограду  

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

 

Варіанти 

досліду 

Приріст 

пагонів, 

см 

Діаметр 

пагонів, 

мм 

Об'єм 

приросту, 

см
3
 

Визрівання 

пагонів, 

% * 

Площа 

листків 

саджанця, 

дм
2
 

Кількість коренів, 

шт. 

Довжина коренів, см 

d > 2 мм d < 2 мм d > 2 мм d < 2 мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 129,0 6,5 42,78 100 19,08 7,5 26,9 266,0 399,0 

2 124,5 7,0 47,88 100 19,36 10,0 29,7 282,0 423,0 

3 121,0 6,5 40,13 100 19,28 6,0 25,7 242,0 365,0 

4 122,0 7,0 46,92 100 19,34 7,5 28,7 257,0 385,0 

5 122,0 6,5 40,46 100 18,62 6,5 28,6 244,0 370,0 

6 128,5 7,0 49,23 100 19,01 9,5 29,2 250,0 375,0 

7 125,5 6,5 41,62 100 19,10 7,0 22,9 258,0 360,0 

8 121,0 7,0 46,54 100 19,09 8,2 26,6 256,0 380,0 

9 120,5 6,5 39,96 100 18,80 6,0 25,5 240,0  550,0 

10 120,0 6,5 39,79 100 18,70 7,0 29,5 250,0 370,0 

 

 

 

2
7

1
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Продовження табл. 3.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 120,0 6,5 39,79 100 18,76 6,0 25,0 240,0 360,0 

12 130,0 6,5 43,15 100 19,11 6,0 24,0 240,0  370,0 

13 121,5 6,5 39,63 100 18,74 5,0 16,4 236,5 354,0 

НІР0,5 15,8 1,0 5,60  0,52 1,0 1,82 16,5 19,5 

 

*Примітка. Проведення дворазової чеканки саджанців  

 

 

 

 

 

 

2
7

2
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Таблиця 3.22 

Вплив препарату Радіфарм на регенераційні показники однорічних саджанців 

винограду сорту Загадка (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Варіанти досліду Довжина 

приросту, см 

Кількість 

коренів, шт. 

Довжина одного 

кореня, см 

Радіфарм, 0,25 % 5,3 6,6 4,1 

Радіфарм, 0,5% 10,7 7,2 3,5 

Радіфарм, 1,0% 13,5 8,0 3,5 

Контроль (вода) 8,5 3,3 1,7 

НІР05 1,9 0,9 0,5 

 

 Порівняно з контролем, саджанці дослідних варіантів мали довший 

приріст. Через 30 днів досліджень у варіантах після вимочування  базальних 

кінців саджанців у воді довжина пагонів становила 8,0 – 8,5 см. У варіантах 

після застосування Радіфарму – 5,3 – 13,5 см. Це можна пояснити тим, що 

Радіфарм є комплексним препаратом і до його складу крім фітогормонів 

входять вітаміни, макро- і мікроелементи, амінокислоти, які не тільки 

сприяють укоріненню рослин, але і стимулюють проростання вічок та ріст 

пагонів.  

Проведення польових досліджень також показало позитивний вплив 

препарату на вкорінення рослин винограду в умовах шкілки відкритого 

ґрунту та вихід стандартного садивного матеріалу з шкілки. Різниця між 

контролем та дослідними варіантами за кількістю щеп, що приживалися у 

шкілці, знаходилася у межах 13,0 – 20,0 %. Різниця між контролем та 

дослідними варіантами по виходу стандартного садивного матеріалу з 

шкілки дорівнювала відповідно 6,5 – 17,0% [252].   

Таким чином, застосування препарату Радіфарм було успішно 

апробовано в ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» і впроваджено у виробничий 

процес ДП «ДГ Таїровське» для підвищення ризогенної активності 

однорічних щеплених саджанців. Найбільш дієвим є розчин 1,0% 

концентрації цього препарату (Додаток Ж 4).  
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За матеріалами розділу «Застосування біологічно активних препаратів 

для стимулювання ризогенезу чубуків, щеп та саджанців винограду» 

надруковано 8 наукових праць та одержано Патент України на корисну 

модель «Спосіб покращення ризогенезу чубуків, щеп та саджанців 

винограду» (Додаток Ж 5). 

 

 3.7. Застосування прийому мульчування в шкілці відкритого ґрунту 

 

В умовах ґрунтової виноградної шкілки часто відсутні збалансовані 

оптимальні умови тепла, вологи й живлення, які необхідні для швидкого 

укорінення висаджених щеп. Запізнення в розвитку кореневої системи 

викликає велику витрату поживних речовин і є основною причиною поганого 

приживлення і низького виходу стандартних саджанців із шкілки. 

Тому в загальному комплексі агротехніки вирощування саджанців винограду 

особливе місце повинно належати прийомам, які прискорюють утворення і 

ріст кореневої системи рослин.  

У складному комплексі факторів, які впливають на щепи в початковий 

період їх розвитку, найбільше значення, має температура ґрунту, яка і 

повинна слугувати основним показником при визначенні часу садіння рослин 

в ґрунт. З температурними умовами пов'язане утворення коренів і їх ріст. Для 

утворення коренів необхідне накопичення в ґрунті визначеної суми активних 

температур. Нижня межа суми температур для регенерації коренів (в 

оптимальних термічних умовах) складає 122
0
, для новоутворення – 343

0
.  

Згідно нашим розрахункам, з моменту садіння щеп, у травні місяці, 

сума активних температур для регенерації коренів дорівнювала 150
0
 у 

варіанті з мульчуванням чорною плівкою 60 мкм, 125
0
 з мульчуванням білою 

плівкою 30 мкм, 122
0
 з мульчуванням чорною плівкою товщиною 30 мкм та 

76
0
 у контрольному варіанті без мульчування поверхні ґрунту. З цього можна 

зробити висновок, що з мульчуванням поверхні ґрунту кількість тепла в 
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кореневій зоні збільшувалась. Забезпечення теплом для новоутворення 

кореневмісного шару ґрунту за період вегетації в контрольному варіанті 

складало 2800
0
, у варіанті з застосуванням чорної плівки товщиною 30 мкм – 

3200
0
, у варіанті з білою плівкою 30 мкм, сума активних температур 

дорівнювала 3750
0
, найвищий показник температури був у варіанті з чорною 

плівкою 60 мкм, який сягав 4100
0
. 

Наші дослідження показали, що мульчування поверхні ґрунту сприяє 

швидкому прогріванню активного шару ґрунту, у першому і другому 

варіантах на 5 – 6
0
С більше, 

 
порівняно з відкритою зрошуваною поверхнею 

(Табл. 3.23).  

Таблиця 3.23  

Вплив мульчування на температуру ґрунту в зоні п'ятки щепи  

(середнє за 2007 – 2009 р.р.) 

Варіанти досліду 

Середня температура ґрунту в 

зоні п'ятки щепи, 
0
С 

21.05.09 29.06.09 26.07.09 

Мульчування плівкою чорного кольору, 60 

мкм 
13,5 33,2 41,57 

Мульчування двохсторонньою плівкою (біла), 

30 мкм 
12,0 29,5 34,83 

Мульчування двохсторонньою плівкою 

(чорна), 30 мкм 
11,5 30,0 38,83 

Субстрат без мульчування 7,0 29,0 32,16 

 

Зниження контрастів температури повітря і ґрунту та створення умов, 

коли температура ґрунту вища за температуру повітря, визначає більш 

інтенсивне коренеутворення щеп у початковій фазі їх розвитку (період 

гетеротрофного живлення). У подальший період вегетації (червень, липень), 

коли показники температури повітря високі, ґрунт у варіантах з 

мульчуванням білою плівкою не перегрівався і за показниками температури 

знаходився майже на рівні контролю, що позитивно впливало на ріст коренів. 

За параметрами термічного режиму ґрунту найкращі показники для розвитку 
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кореневої системи показало мульчування комбінованою плівкою білого 

кольору [269, 270, 125].  

У перший період після садіння щеп необхідно створювати оптимальні 

умови вологозабезпечення ґрунту чи субстрату. При цьому доцільно 

застосовувати такі прийоми, які б зменшували випаровування води, 

одночасно сприяли коренеутворенню на п’ятках, поліпшували адаптацію щеп 

і подальший їх ріст у шкілці. Вище показано, що мульчування зменшує 

амплітуду коливання добових температур ґрунту. Разом з тим встановлено, 

що мульчування зменшує випаровування води, тим самим сприяє 

покращенню водного режиму ґрунту, посилює біологічну активність та 

покращує умови ґрунтового живлення рослин (Рис. 3.58).  

 

Рис. 3.58 Вплив мульчування плівками на інтенсивність випаровування води з 

ґрунту (середнє за 2007 – 2009 р.р.) 

 

Дані свідчать, що застосування плівок різної якості дає можливість суттєво 

зберегти ґрунтову вологу, зменшити кількість поливів та заощадити таким 

чином зрошувальну воду. Так, випаровування води через 3,5 доби після 

поливу під мульчею складало 1,32 – 3,28% при 48,36% без мульчування у 
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відкритому ґрунті [350, 270, 136].  

Таким чином, з результатів досліджень видно, що мульчування ґрунту 

плівками різної якості дає можливість значно зберегти ґрунтову вологу і 

зменшити таким чином кількість поливів. На ґрунті найкращі показники мали 

комбіновані плівки білого і чорного кольору. 

В залежності від умов вирощування, у варіантах досліду виявили ряд 

відмінностей у розвитку надземної частини щеплених саджанців винограду, 

які свідчать про вплив застосування мульчматеріалів (Табл. 3.24).  

   Таблиця 3.24  

Вплив мульчування грунту на агробіологічні показники розвитку саджанців 

винограду сорту Загадка (середнє за 2007 – 2009 р.р.) 

Варі-

анти 

дос-

ліду 

Довжина 

приросту 

пагонів, см 

Середній 

діаметр 

пагонів, 

cм 

Об’єм 

загаль-

ного при-

росту 

саджан-

ця, см³ 

Об’єм  

визрілого 

приросту 

саджан-

ця, см³ 

Площа 

листка, см² 

Облист-

в’яність 

саджан-

ця, дм²/м 

1 148,0±12,15 0,68±0,04 53,7±3,98 27,7±1,28 119,6±8,87 18,0±0,83 

2 180,8±19,85 0,73±0,04 75,6±4,55 35,7±1,15 150,5±9,00 21,6±0,76 

3 150,8±13,99 0,64±0,04 48,4±2,36 19,3±1,03 143,6±9,12 22,7±0,93 

4 95,0±12,04 0,51±0,02 19,3±1,06 7,0±1,16 76,4±8,25 15,6±0,70 

НІР05 18,24 0,11 9,89 5,21 20,97 3,06 

 

Найбільшу довжину пагону мали саджанці при мульчуванні відкритого 

ґрунту білою плівкою. У середньому довжина таких пагонів дорівнювала 

180,8 см, у них був і найбільший  діаметр пагону – 7,30 мм, що відповідно на 

55,7 і 30,1% більше в порівнянні з довжиною пагонів і їх діаметром у 

саджанців контрольного варіанту. Внаслідок цього в 3,0 рази збільшувався й 

об'єм приросту, порівняно з контрольними рослинами.  

Довжина визрілого приросту рослин дослідних варіантів в 2,0 – 2,5 

рази була більшою від такого показника контрольних рослин. Кращий 

розвиток рослин дослідних варіантів зумовив збільшення площі листкової 
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поверхні. Як показали проведені дослідження, саджанці в умовах 

мульчування білою плівкою мали в 2,0 рази більшу площу листкової поверхні 

в порівнянні з саджанцями, вирощеними в контрольних варіантах. Внаслідок 

цього майже на 38,0%  збільшувалась і облиств’яність саджанців. Виділялись 

варіанти і з мульчуванням чорною плівкою товщиною 60 мкм. 

Дослідні рослини на протязі вегетаційного періоду відрізнялись 

інтенсивним ростом та динамікою приросту пагонів (Рис. 3.59).  

Рис. 3.59 Вплив мульчування грунту на приріст саджанців винограду сорту 

Загадка протягом вегетації (середнє за 2007 – 2009 р.р.) 

 

При мульчуванні відкритого ґрунту комбінованою білою плівкою приріст за 

20 днів у середньому становив 58,3 см або майже 3,0 см за добу, в той час як 

у рослин контрольного варіанту він дорівнював 33,2 см, що на 43,0% менше. 

У процесі досліджень встановлено, що мульчування ґрунту позитивно 

впливало на розвиток кореневої системи саджанців винограду протягом 

всього вегетаційного періоду (Рис. 3.60).  В умовах відкритого ґрунту більш 

потужна коренева система розвивалась у рослин варіанту з мульчуванням 

плівкою білого кольору товщиною 30 мкм.        
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Рис. 3.60 Вплив мульчування грунту на розвиток кореневої системи 

саджанців винограду (середнє за 2007 – 2009 р.р.) 

 

Кількість коренів діаметром більше 2,0  мм дорівнювала 14,6 штук, в 

контрольному варіанті їх було 4,8 шт. При цьому кількість коренів менше 2,0 

мм сягала 33,6 шт., що в 2 рази більше, ніж таких коренів у саджанців 

контрольного варіанту. 

Таким чином, використання прийому мульчування грунту в шкілці 

суттєво впливало на процеси росту і розвитку щеп, що проявлялося в більш 

інтенсивному рості пагонів, збільшенні листкової поверхні, кращому 

розвитку кореневої системи. При цьому вплив мульчматеріалів різної якості 

був неоднозначний [113, 117, 270]. 

Процеси росту і розвитку обумовлюються інтенсивністю та 

направленістю процесів метаболізму, зокрема, фотосинтетичною діяльністю 

листків, яка забезпечує новоутворення продуктами метаболізму. Тому 

дослідження таких процесів важливе як для виявлення механізмів дії 

прийомів мульчування, так і обґрунтування практичного використання 

прийомів. 

Одним з показників активності і продуктивності фотосинтетичного 
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апарату є вміст в листках пігментів – хлорофілів та каротиноїдів, оскільки 

вони впливають на роботу фотосинтетичного апарату. Тому досліджувані 

прийоми повинні бути спрямовані на забезпечення достатнього вмісту 

пігментів у листках рослин, створювати оптимальні умови фотосинтетичної 

діяльності. 

 Дослідження показали, що мульчування ґрунту впливало на 

накопичення пігментів по різному. Так, на вміст пігментів у листках 

саджанців винограду в червні місяці суттєвий  вплив мали всі мульчматеріали 

(Табл. 3.25). Вміст хлорофілу „а‖ при застосуванні мульчування ґрунту 

складав 2,30 – 2,37 мг/г вологої маси, що імовірно на 19,0 – 23,0% більше ніж 

вміст хлорофілу „а‖ у листках саджанців без мульчування. Кількість 

хлорофілу «b» збільшувалась на 26,9 – 48,0%. Що стосується суми 

хлорофілів, то найбільший показник (3,14 мг/г вологої маси) мали рослини у 

варіанті з мульчуванням ґрунту чорною плівкою товщиною 60 мкм, і цей 

показник перевищував контроль на 29,2%. При застосуванні комбінованої 

плівки товщиною 30 мкм сума хлорофілів була нижчою, але цей показник 

теж достовірно був більшим, ніж у контролі, на 21,3 – 23,0%. Найбільшу 

кількість каротиноїдів мали рослини контрольного варіанту. 

Надалі в липні місяці в листках дослідних рослин відбувалися деякі 

зміни вмісту хлорофілу „а‖. Суттєва різниця спостерігалася між його вмістом 

в варіанті з мульчуванням білою комбінованою плівкою (30 мкм) і 

контрольним варіантом, кількість цього пігменту на 59,2% збільшувалася 

порівняно з контролем. Хлорофіл „а‖ є основним функціонуючим пігментом, 

який слугує безпосереднім донором енергії для фотосинтетичних реакцій, 

інші пігменти лише передають поглинуту енергію хлорофілу „а‖.  

По сумі хлорофілів виділився також варіант з білою плівкою, у якому цей 

показник становив 5,05 мг/г вологої маси, що в 1,5 рази більше ніж у рослин 

контрольного варіанту. За вмістом хлорофілу „b‖ і каротиноїдів між 

варіантами суттєвої різниці не встановлено.  



 

Таблиця 3.25 

Вплив мульчування грунту на вміст пігментів у листках саджанців винограду сорту Загадка  

(середнє за 2007 – 2009), (мг/г вологої маси) 

В
ар

іа
н

ти
 

д
о

сл
ід

у
  

26. VI. 09 23. VII. 09 31. VIII. 09 

chl. «а»  chl.«b» 

chl.«а»

+ 

chl.«b» 

кароти-

ноїди 
chl. «а» chl.«b» 

chl.«а»

+ 

chl.«b» 

кароти-

ноїди 
chl. «а» chl.«b» 

chl.«а»

+ 

chl.«b» 

кароти-

ноїди 

1 2,37 

± 0,04 

0,77 

± 0,03 

3,14 

± 0,03 

0,83 

± 0,01 

3,39 

± 0,10 

0,95 

± 0,11 

4,33 

± 0,11 

0,75 

± 0,02 

3,02 

± 0,38 

1,07 

± 0,17 

4,09 

± 0,55 

1,00 

± 0,10 

2 2,35 

± 0,09 

0,65 

± 0,03 

2,99 

± 0,13 

0,86 

± 0,02 

3,98 

± 0,14 

1,08 

± 0,13 

5,05 

± 0,25 

0,92 

± 0,03 

2,54 

± 0,21 

0,85 

± 0,07 

3,38 

± 0,29 

0,85 

± 0,08 

3 2,30 

± 0,13 

0,66 

± 0,05 

2,95 

± 0,18 

0,84 

± 0,06 

2,89 

± 0,22 

0,92 

± 0,04 

3,80 

± 0,26 

0,95 

± 0,09 

2,35 

± 0,25 

0,79 

± 0,06 

3,13 

± 0,31 

0,80 

± 0,07 

4 1,92 

± 0,05 

0,52 

± 0,04 

2,43 

± 0,02 

1,07 

± 0,09 

2,50 

± 0,04 

0,79 

± 0,10 

3,28 

± 0,12 

1,15 

± 0,18 

2,09 

± 0,01 

0,67 

± 0,03 

2,76 

± 0,04 

1,05 

± 0,19 

НІР05 0,27 0,11 0,32 0,15 0,46 0,41 0,73 0,40 0,60 0,27 0,85 0,24 

2
8

1
 



282 

 

Ближче до кінця вегетації кількість пігментів у листках суттєво 

відрізнялась від контролю лише в рослин на чорній плівці (60 мкм.). При 

цьому кількість хлорофілу „а‖ – на 44,4%, хлорофілу „ b ‖ – на 59,7%, сума 

хлорофілів – на 48,1% в цьому варіанті була більшою, ніж було в контрольних 

рослин. Вміст же каротиноїдів знаходився на рівні контролю. 

З отриманих результатів видно, що динаміка накопичення пігментів на 

протязі вегетаційного періоду змінювалася. Ці зміни пов'язані як і з 

вегетативним розвитком рослин у результаті оптимізації умовах під дією 

мульчування, так і з внутрішніми змінами в пластидах і фотосинтетичному 

апараті, які безпосередньо взаємопов'язані з попередніми. Ближче до кінця 

вегетації кількість пігментів значно знижувалася. Це можна пояснити тим, що 

при довгостроковому впливі на рослину несприятливих факторів середовища 

виникає дисбаланс між кількістю поглинутої світлової енергії та здатністю до 

її утилізації, який призводить до фотоінгібірування та пошкодження рослин. 

Інтенсивність дихання – дуже мінливий показник. Вона пов'язана не 

тільки з видовою специфікою організму, а й дуже змінюється в межах однієї 

рослини, у залежності від особливостей окремих її органів, тканин і умов 

вирощування, зміни навколишніх умов. Найбільш високу інтенсивність 

дихання мають молоді органи і тканини рослин, які знаходяться в стані 

активного росту. З підвищенням інтенсивності дихання листків збільшується 

енергетичне забезпечення процесів росту, що в свою чергу призводить до 

більшого розвитку асиміляційної поверхні. Це пов’язано з більш інтенсивним 

перебігом фізіологічних і біохімічних процесів [271].  

Інтенсивність дихання листків саджанців у відкритому ґрунті з 

мульчуванням поверхні загалом була досить високою (Табл. 3.26). При 

мульчуванні чорною плівкою товщиною 60 мкм і білою товщиною 30 мкм 

інтенсивність дихання листків на початку вегетації (червень) суттєво 

перевищувала цей показник у контролі. До кінця періоду вегетації 

інтенсивність дихання листків винограду зменшувалася. 



283 

 

Таблиця 3.26 

Вплив мульчування грунту на інтенсивність дихання листків саджанців 

винограду сорту Загадка (середнє за 2007 – 2009 р.р.)  (мг СО2 на 1г вологої маси) 

Варіанти 30. VI. 09 31. VII. 09 29. VIII. 09 

Мульчування плівкою чорного 

кольору, 60 мкм 
1,262 ± 0,06 1,013 ± 0,08 0,791 ± 0,08 

Мульчування двохсторонньою 

плівкою (біла), 30 мкм 
1,333 ± 0,06 1,670 ± 0,31 0,766 ± 0,15 

Мульчування двохсторонньою 

плівкою (чорна), 30мкм 
1,081 ± 0,04 1,230 ± 0,23 0,806 ± 0,04 

Субстрат без мульчування 0,984 ± 0,07  0,988 ± 0,17 0,711 ± 0,09 

НІР 05 0,22 0,84 0,22 

 

Це загальне положення підтвердилось і в наших дослідах на основі яких було 

показано, що в усіх варіантах досліду цей показник зменшувався в 

середньому в 1,5 рази з розрахунку на вологу масу тканин за період червень – 

липень.  

На початку вегетації між дослідними і контрольним варіантами була 

суттєва різниця по інтенсивності дихання (Табл. 3.26). При мульчуванні 

чорною плівкою товщиною 60 мкм інтенсивність дихання листків 

збільшувалась на 28,2%, в порівнянні з рослинами контрольного варіанту, і 

становила 1,26 мг СО2   на 1 г вологої маси. З застосуванням білої плівки 

товщиною 30 мкм цей показник був ще більшим. Це може свідчити про те, 

що мульчування ґрунту сприяло оптимізації умов росту і розвитку рослин в 

таку важливу фазу вегетації як приживлення і початок росту виноградних 

саджанців, а стимуляція в наслідок оптимізації інтенсивності дихання 

енергійно забезпечувало ці процеси та синтез продуктів метаболізму. В кінці 

вегетації різниця в інтенсивності дихання листків дослідних та контрольного 

варіанту була несуттєвою. 

Реакції пристосування, які спрямовані на збереження цілісності 

клітинних систем у нестабільних умовах, проявляються в зміні здатності 
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рослинних тканин утримувати воду. В зв’язку з цим, спостереження на 

протязі вегетаційного періоду за зміною водоутримуючої здатності тканин 

листків саджанців винограду та можливе використання цих показників для 

обґрунтування прийому мульчування є актуальним. Найбільша кількість 

легкоутримуючої води припадає в основному на перший місяць вегетації, 

коли спостерігається найбільше обводнення листків, їх інтенсивний ріст, 

збільшення листкового апарату, висока транспіраційна здатність листків. У 

цей період тканини листків саджанців винограду досить легко віддають до  

70 % всієї води в сприятливих умовах водозабезпечення.  

Дослідження водоутримуючої здатності листків рослин саджанців 

винограду у відкритому ґрунті свідчать про те, що найкращі умови 

водозабезпечення при однакових умовах зволоження створювались при 

мульчуванні ґрунту білою плівкою (Рис. 3.61).  

 

Рис. 3.61Вплив мульчування грунту на водоутримуючу здатність листків 

саджанців винограду сорту Загадка (середнє за 2007 – 2009 р.р.) 

 

Тканини листків у цих варіантах містили найбільшу кількість 

легкоутримуючої води, яка складала в середньому за місяці досліджень 

48,5%, що майже в 1,5 рази більше ніж у листках контрольного варіанту. 
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Найвищий відсоток легкоутримуючої води – 54,4% – при мульчуванні білою 

плівкою припадав на червень місяць, що перевищує показник у контролі 

майже в 2,0 рази.  

Отже, більш високі показники водоутримуючої здатності в листках 

виноградних саджанців в умовах відкритого ґрунту спостерігались в 

варіантах з традиційною технологією вирощування, без застосування 

мульчування. Це свідчить про те, що прийом мульчування ґрунту оптимізує 

умови росту і розвитку саджанців винограду в усіх варіантах досліду.  

Підсумковим показником ефективності дії того чи іншого 

технологічного прийому у виноградному розсадництві є вихід саджанців із 

шкілки. Як показали результати проведених досліджень, введення 

технологічного прийому  мульчування ґрунту в шкілці при вирощуванні 

саджанців винограду суттєво впливало на їх вихід і показники якості (Табл. 

3.27).  

Таблиця 3.27 

Вплив мульчування грунту на вихід саджанців винограду  

( середнє за 2007 – 2009 р.р.) 

Варіанти досліду % від висаджених щеп 

Плівка чорного кольору, 60 мкм 63,0 

Плівка білого кольору, 30 мкм 66,3 

Плівка чорного кольору, 30 мкм 64,3 

Контроль 41,3 

НІР 05 4,39 

 

Так, при вирощуванні саджанців у відкритому ґрунті по виходу суттєво 

відрізнялись від контролю всі дослідні варіанти з застосуванням плівок. 

Найбільший вихід був при мульчуванні білою плівкою – 66,3%. В 

контрольних варіантах вихід стандартних саджанців був меншим у 1,6 рази й 

дорівнював відповідно 41,3%.  

 Результати цих наукових досліджень по застосуванню прийому 

мульчування в шкілці відкритого ґрунту було висвітлено в 7 наукових працях, 
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апробовано й впроваджено в технологію вирощування щеплених саджанців 

винограду в ДП «ДГ «Таїровське» та ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». На основі 

виробничої перевірки наукових результатів ще раз отримано підтвердження, 

що і в умовах виробничої шкілки застосування полімерних плівок сприяло 

оптимізації термічного та вологісного режиму грунту (температура ґрунту під 

мульчею, перед садінням щеп у шкілку, становила 11,0 – 13,0
0
С при 7

0
С без 

мульчування; випаровування води через 3,5 доби після поливу під мульчею 

складало 1,0 – 3,0 %, при 48,0% без мульчування). Вихід стандартних 

саджанців із шкілки збільшувався на 20,0 – 22,0%, покращувалися 

агробіологічні показники їх розвитку (Додаток З 1). 

 

 3.8. Удосконалення способу зберігання саджанців винограду в осінньо-

зимовий період 

 

 Сьогодні в більшості розсадницьких господарств України відсутні 

сучасні холодильні камери, а існуюча технологія зберігання саджанців у піску 

дуже трудомістка, економічно витратна, пісок потрібно очищати, просіювати, 

дезінфікувати або ретельно прогрівати на сонці в літній період, в процесі 

зберігання часто зволожувати. Тому розробка нових ефективніших, 

технологічно простіших способів зберігання садивного матеріалу винограду 

в осінньо-зимовий період є надзвичайно актуальною для виноградного 

розсадництва [185, 177]. 

 Останнім часом на ринку України з'явилися препарати, що 

характеризуються здатністю активно поглинати, акумулювати і віддавати 

воду – гідроабсорбенти. Термін циклічності дії цих препаратів у ґрунті 

(дегідратація – поглинання) складає 5 – 10 років. Вони знаходять широке 

застосування в сільському господарстві, зокрема – при проведенні садивних і 

посівних робіт. У багатьох наукових роботах показано, що внесення цих 

препаратів до ґрунту або субстрату позитивно впливало на наявність 
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постійних запасів вологи поблизу насіння, кореневої системи саджанців, що 

забезпечує підвищення схожості і приживлюваності [28, 83]. Тому нашим 

завданням було встановити можливість застосування препаратів- 

гідроабсорбентів у технології зберігання садивного матеріалу винограду. 

  Аналіз експериментальних даних показав, що застосування гідрогелів у 

технології зберігання садивного матеріалу винограду є ефективним і 

заслуговує на увагу розсадниководів-практиків.  

 Перед закладанням садивного матеріалу на зберігання в тканинах 

пагонів і коренів визначали загальне обводнення і вміст вуглеводів. 

Результати цих визначень показали, що обводнення тканин пагонів саджанців 

було на рівні 53,45%, сума вуглеводів – 12,90%, в тканинах коренів ці 

показники дорівнювали відповідно 57,78% і 19,50%.   

 Аналогічні визначення провели й після осінньо-зимового (листопад – 

березень) зберігання садивного матеріалу (Рис. 3.62).  
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Рис. 3.62  Вплив гідроабсорбентів на обводнення тканин саджанців 

винограду після осінньо-зимового зберігання (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Отримані результати показали, що обводнення тканин пагонів і коренів після 
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періоду зберігання зменшувалися за всіма варіантами досліду (включаючи 

контроль), у середньому на 1,45 – 3,78%, що пояснюється проходженням в 

тканинах саджанців фізіологічних процесів, на які використовується вода, 

пластичні речовини та відбувається незначне випаровування води через 

покривні тканини приросту. При порівнянні даних загального обводнення  

тканин пагонів і коренів достовірна різниця з контролем була відмічена по 

обводненню коренів у варіантах після застосування Теравет – 100, Аквасорб 

S і  DariDar S. У варіантах після застосування Теравет і DariDar кристалів 

більших фракцій цей показник був меншим за контроль на 1,90 – 2,51% 

(пагони) і 2,85 – 2,93% (корені). Достовірної різниці між дослідними 

варіантами ми не відзначили, що пояснюється однаковою природою 

препаратів групи, що вивчали [102]. 

 Визначення основних показників вуглеводного комплексу (вміст 

крохмалю і цукрів) у пагонах саджанців показало, що достовірної різниці між 

контрольними і дослідними варіантами не було (Рис. 3.63).
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Рис. 3.63 Вплив гідроабсорбентів  на вміст вуглеводів у тканинах пагонів 

саджанців винограду після осінньо-зимового зберігання 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Сума цукрів в дослідних варіантах дорівнювала 7,68 – 8,67%, при 8,57% у 
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контролі, вміст крохмалю – 3,45 – 4,26% при 3,20% у контролі. Сума 

вуглеводів у дослідних варіантах дорівнювала 11,55 – 12,42% при 11,77% у 

контрольному варіанті.  

Визначення цих показників у кореневій системі рослин свідчить, що 

після застосування гідрогелів Теравет – 100, Аквасорб S і DariDar S сума 

вуглеводів достовірно відрізнялась від контролю. Так, у контрольному 

варіанті цей показник дорівнював 17,96%, кількість цукрів і крохмалю – 

відповідно 2,00% і 15,96%. У варіантах після застосування Теравет – 100, 

Аквасорб S і DariDar S сума вуглеводів дорівнювала 19,40%, 19,94% і 19,30%, 

кількість цукрів – 3,00%, 3,26% і 2,98%, кількість крохмалю – 16,40%, 16,68% 

і 17,09%. Після застосування препаратів Теравет – 400 і DariDar М ці 

показники були на рівні контролю (Рис. 3.64).  
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Рис. 3.64 Вплив гідроабсорбентів на вміст вуглеводів у тканинах коренів 

саджанців винограду після осінньо-зимового зберігання  

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

Слід зазначити, що застосування препаратів Теравет – 400 і DariDar М 
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технологічно недоцільно, оскільки великі кристали не сприяли щільному і 

рівномірному обволіканню кореневої системи рослин, швидко обсипалися і, 

як результат, необхідно було проводити декілька додаткових зволожень. 

Удосконалення технологій або впровадження нових прийомів у 

виноградному розсадництві окрім технологічної доцільності мають бути ще й 

економічно ефективними. Розрахунок економічної ефективності способу 

зберігання щеплених саджанців винограду з використанням гідроабсорбентів 

показав економічні переваги над контролем. Так, на підставі  даних 

досліджень декількох років встановлено, що на зберігання 1000 шт. щеплених 

саджанців винограду за технологією з застосуванням піску витрачають 50140 

грн., на зберігання 1000 шт. саджанців за розробленим способом – 38720 – 

40110 грн., залежно від вартості препарату. Пояснюється це тим, що обробка 

кореневої системи саджанців винограду гідрогелями виключає з 

загальноприйнятої технології зберігання такі трудомісткі, високооплачувані 

роботи як завезення піску в сховище, його пересіювання, дезінфекцію, 

зволоження, перешарування коріння рослин, вивезення використаного піску 

зі сховища [141].  

Отже, на основі багаторічних наукових результатів доведено, що 

саджанці винограду в осінньо-зимовий період  можна зберігати без 

перешарування кореневої системи піском, а застосовувати для цього 

гідроабсорбенти типу Теравет, DariDar, Аквасорб з кристалами дрібної 

фракції. В силу своєї структури гідроабсорбенти сприяли ефективнішому 

зберіганню води і вуглеводів у тканинах коренів. Пояснюється це тим, що ці 

препарати представляють собою «сітку», яка складається зі зшитих 

ланцюжків сополімерів акриламіду та акрилату калія і при контакті води хоча 

б із одним із них, вода втягується в молекулу полімеру, швидко мігрує в 

середину полімерної сітки й утворює гелеподібну речовину. При температурі 

зберігання в сховищі 0 – + 4
о
С та відносній вологості повітря 80 – 85% така 

структура тривалий час буде перебувати в стані гелю й сприяти підтриманню 
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показників водного режиму, вуглеводного комплексу коренів на 

оптимальному рівні.     

 Результати роботи з даного підрозділу опубліковано в 3 наукових 

працях, апробацію розробленого способу проводили в ДП «ДГ «Таїровське» і 

ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» на загальному об’ємі  матеріалу 50000 шт. 

щеплених саджанців винограду. Виробнича перевірка ще раз підтвердила 

достовірність експериментальних даних (Додаток К 1).  

 

3.9. Економічна ефективність розробленої технології одержання 

щеплених саджанців винограду 

 

Вдосконалення, розробка технологій та їх впровадження у виробництво 

окрім технологічної доцільності повинно бути економічно ефективним і 

сприяти збільшенню виходу щеплених саджанців із шкілки,  зниженню 

показників собівартості продукції при високій її якості та збільшенню рівня 

рентабельності виробництва. 

Розрахунки основних показників проводили на основі технологічних 

карт, затверджених в ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» та з урахуванням затрат на 

виготовлення щеп у ДП «ДГ «Таїровське» в 2012 – 2013 р.р. Розрахунки 

наводяться на прикладі вирощування щеплених саджанців винограду сорту 

Загадка, виготовлених на підщепі Р х Р 101-14, але встановлена залежність 

показників економічної ефективності була характерна для всіх підщеп, що 

були включені в дослідження. Показники економічної ефективності 

розраховували окремо для технологій, які ґрунтуються на:  

- сортуванні компонентів щеп за об’ємом однорічної деревини та 

ступенем розвитку вузлової діафрагми, вимочуванні компонентів та «пяток» 

щеп у розчинах біологічно активних препаратів, проведенні стратифікації 

щеп закритим і відкритим способом на водоутримуючих субстратах, 

застосуванні спеціальних восків для щеплення; 
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- сортуванні компонентів щеп за об’ємом однорічної деревини та 

ступенем розвитку вузлової діафрагми, вимочуванні компонентів та «пяток» 

щеп у розчинах біологічно активних препаратів, проведенні стратифікації 

щеп відкритим способом на воді, застосуванні фоторуйнівних плівок для 

ізолювання апікальних частин щеп та стимулювання ризогенезу щеп перед 

висаджуванням у шкілку.   

Економічна ефективність проведення стратифікації щеп винограду на 

водоутримуючих субстратах. Згідно з розробленою технологією, 

стратифікацію щеп винограду рекомендовано проводити на водоутримуючих 

субстратах закритим і відкритим способом. В роботі було представлено 15 

типів водоутримуючих субстратів. Контролем для порівняння був спосіб 

стратифікації щеп відкритим способом на воді. З додаткових витрат 

враховували вартість біологічно активних препаратів для вимочування 

компонентів щеп (було взято препарат із найбільшою вартістю – Радіфарм), 

вартість субстратів, вартість робіт із додатково отриманими саджанцями. 

Отримані результати показали, що обидва способи стратифікації та всі типи 

субстратів мали економічні переваги порівняно з контролем (Табл. 3.28, 3.29, 

3.30, 3.31). Собівартість 1000 шт. щеплених саджанців винограду після 

проведення закритої стратифікації зменшувалась, у порівнянні з контролем, 

на 2100 – 2900 грн. (в залежності від типу субстрату), після проведення 

відкритої стратифікації на водоутримуючих субстратах – на 1940 – 2500 грн. і 

дорівнювала в середньому 3300 – 4200 грн., при 6200 грн. у контролі. 

Відповідно і рівень рентабельності на цьому етапі виробництва щеплених 

саджанців винограду збільшувався. У варіантах, які були запропоновані як 

найкращі з технологічної точки зору, рівень рентабельності після проведення 

закритої стратифікації збільшувався відносно контролю на 140,6% 

(кокосовий торф), 141,0% (кокосовий торф + агроперліт), 141,6% (кокосовий 
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Таблиця 3.28 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду закритим способом на водоутримуючих 

субстратах (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців з га % 30,0 55,0 55,5 61,5 60,0 60,5 61,0 59,2 

Вихід саджанців з га шт. 33000,0 60500,0 61050,0 67650,0 66000,0 66550,0 67100,0 65120,0 

Витрати на 1 га шкілки, в 

т.ч. додаткові витрати на: 

грн. 

 

204960,0 225864,2 242302,6 224279 219235 251995,2 217686,6 228054,1 

вимочку компонентів щеп у 

препараті Радіфарм 

грн. - 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

вартість субстрату грн. - 12286,0 28632,0 9500,0 10275,0 37401,0 3000,0 13700,0 

викопку і подальші роботи 

з додатково отриманими 

саджанцями 

грн. - 4618,2 4710,5 5818,9 5541,8 5634,2 5726,5 5394,0 
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Продовження табл. 3.28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 6210,9 3733,2 3968,9 3315,2 3321,7 3786,5 3244,2 3502,0 

Ціна реалізації  саджанця грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га шкілки грн. 125040,0 379135,8 368197,4 452221,0 440765,0 413504,8 453313,4 423145,9 

у т.ч. додатковий прибуток грн.  254095,8 243157,4 327181,0 315725,0 288464,8 328273,4 298105,9 

Рівень рентабельності % 61,0 167,8 151,9 201,6 201,0 164,0 208,2 185,5 
 

  

2
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Таблиця 3.29 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду закритим способом на водоутримуючих 

субстратах (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вихід саджанців з 

га 

% 30,0 60,0 55,0 55,0 62,0 62,8 62,4 63,0 62,0 

Вихід саджанців з 

га 

шт. 33000,0 66000,0 60500,0 60500,0 68200,0 69080,0 68640,0 69300,0 68200,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати 

на: 

грн. 

 

204960,0 269301,9 231388,2 232578,2 225809,3 228216,1 233945,2 233702,0 234871,3 

вимочку 

компонентів щеп у 

препараті 

Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 
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Продовження табл. 3.29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вартість субстрату грн. 

 

- 54800,0 17810,0 19000,0 10938,0 13197,0 19000,0 18646,0 20000,0 

викопку і подальші 

роботи з додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5541,8 4618,2 4618,2 5911,3 6059,1 5985,2 6096,0 5911,3 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 6210,9 4080,3 3824,5 3844,2 3310,9 3303,6 3408,2 3372,3 3443,8 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 125040,0 390698,1 373611,8 372421,8 456190,7 462583,9 452454,8 459298 447128,7 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн.  265658,1 248571,8 247381,8 331150,7 337543,9 327414,8 334258 322088,7 

Рівень 

рентабельності 

% 61,0 145,0 161,4 160,1 202,0 202,6 193,4 196,5 190,3 
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Таблиця 3.30 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду відкритим способом на 

водоутримуючих субстратах (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців з га % 30,0 47,0 47,5 53,5 52,0 52,5 53,0 51,2 

Вихід саджанців з га шт. 33000,0 51700,0 52250,0 58850,0 57200,0 57750,0 58300,0 56320,0 

Витрати на 1 га шкілки, в 

т.ч. додаткові витрати на: 

грн. 

 

204960,0 218185,2 224407,6 218341,0 218354,9 228619,2 215717,6 219491,1 

вимочку компонентів щеп у 

препараті Радіфарм 

грн. 

 

 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

вартість субстрату грн. 

 

 4607,0 10737,0 3562,0 3853,0 14025,0 1031,0 5137,0 

викопку і подальші роботи 

з додатково отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

 4618,2 4710,8 5818,9 5541,8 5634,2 5726,5 5394,0 
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Продовження табл. 3.30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 6210,9 4220,2 4294,8 3710,1 3817,3 3958,7 3700,1 3897,2 

Ціна реалізації  саджанця грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га шкілки грн. 125040,0 298814,8 298092,4 370159,0 353645,1 348880,8 367282,4 343708,9 

у т.ч. додатковий прибуток грн. - 173774,8 173052,4 245119,0 228605,1 223840,8 242242,4 218668,9 

Рівень рентабельності % 61,0 136,9 132,8 169,5 161,9 152,6 170,2 156,5 
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Таблиця 3.31 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду відкритим способом на 

водоутримуючих субстратах (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вихід саджанців з 

га 

% 30,0 52,0 47,0 47,0 54,0 54,8 54,4 55,0 54,0 

Вихід саджанців з 

га 

шт. 33000,0 57200,0 51700,0 51700,0 59400,0 60280,0 59840,0 60500,0 59400,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати 

на: 

грн. 

 

204960,0 235051,9 220256,2 220578,2 218972,3 219967,1 222070,2 222048,0 222371,3 

вимочку 

компонентів щеп у 

препараті 

Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 
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Продовження табл. 3.31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вартість субстрату грн. 

 

- 20550,0 6678,0 7000,0 4101,0 4948,0 7125,0 6992,0 7500,0 

викопку і подальші 

роботи з додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5541,8 4618,2 4618,2 5911,3 6059,1 5985,2 6096,0 5911,3 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 6210,9 4109,2 4260,2 4266,5 3686,4 3649,0 3711,0 3670,2 3743,6 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 125040,0 336948,1 296743,8 296421,8 375027,7 382832,9 376329,8 382952 371628,7 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн.  211908,1 171703,8 171381,8 249987,7 257792,9 251289,8 257912,0 246588,7 

Рівень 

рентабельності 

% 61,0 143,3 134,7 134,3 171,2 174,0 169,4 172,4 167,1 

3
0

0
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торф + агроперліт + Terrawet), 193,0% (кокосовий торф + вермикуліт), 135,5% 

(кокосовий торф + вермикуліт + Terrawet), 140,0% (кокосове волокно), 147,2% 

(камка), 103,0% (сфагновий мох), 84,0% (субстрат для орхідей). В аналогічній 

залежності був цей показник і після проведення відкритої стратифікації щеп 

винограду на водоутримуючих субстратах. Подібну закономірність було 

встановлено і по інших підщепах, які були у роботі (Додаток Л 1, Л 2, Л 3, Л 4).   

Економічна ефективність проведення стратифікації щеп винограду на 

водоутримуючих субстратах та з застосуванням восків для щеплення. 

Наступний етап розробленої технології передбачає застосування для захисту 

апікальних частин щеп винограду спеціальних восків для щеплення (Табл. 3.32, 

3.33, Додаток Л 5, Л 6). Тому, враховуючи вищенаведені дані по економічній 

ефективності і технологічній доцільності способу стратифікації і типу 

водоутримуючих субстратів, надалі щепи стратифікували закритим способом на 

кокосовому торфі і парафінували восками для щеплення двох різних виробників 

– норвезької фірми «Norsk Wax» та російської фірми «Шар». Розрахунок показав, 

що після проведення сортування компонентів щеп, їх вимочування в розчинах 

біологічно активних препаратів, проведення закритої стратифікації щеп, 

застосування восків Проагрівакс Гормон + Проагрівакс Білий та Проагрівакс 

Гормон собівартість 1000 шт. щеплених саджанців дорівнювала 3080,7 – 3292,0 

грн., у контролі (стратифікація на воді) – 6210,9 грн. Тобто, не дивлячись на те, 

що застосування розробленої технології передбачає витрати на вартість 

біологічно активних препаратів, водоутримуючих субстратів, восків для 

щеплення, собівартість продукції зменшувалась наполовину. Додатковий 

прибуток дорівнював 384095,6 – 438190,4 грн., а рівень рентабельності зростав 

до 203,7 – 224,6%, при 61,0% в контролі [104].  

Економічна ефективність проведення стратифікації щеп винограду на 

воді з застосуванням фоторуйнівних плівок. У розробленій технології 

пропонуються прийоми з застосуванням відкритої стратифікації щеп на воді, але 

для підвищення ефективності необхідно проводити вимочування компонентів та 
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Таблиця 3.32 

Показники економічної ефективності цілісної технології виробництва щеплених саджанців винограду  

(середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців з 

га 

% 30,0 58,0 69,0 63,2 65,0 74,0 65,0 67,0 

Вихід саджанців з 

га 

шт. 33000,0 63800,0 75900,0 69520,0 71500,0 81400,0 71500,0 73700,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати 

на: 

грн. 

 

204960,0 223632,4 249864,4 248793,0 249125,5 250769,6 249125,5 249495,0 

вимочування 

компонентів щеп 

у препараті 

Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 
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0
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Продовження табл. 3.32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вартість 

субстрату 

грн. 

 - 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 

вартість воску  - 

 

24200,0 24200,0 24200,0 24200,0 24200,0 24200,0 

викопування і 

подальші роботи 

з додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5172,4 7204,4 6132,9 6465,5 8109,5 6465,5 6834,9 

Собівартість 1 

тис. саджанців 

грн. 6210,9 3505,2 3292,0 3578,7 3484,2 3080,7 3484,2 3385,2 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 125040,0 414367,6 509135,6 446407,0 465874,5 563230,4 465874,5 487505,0 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн. 

- 289327,6 384095,6 321367,0 340834,5 438190,4 340834,5 362465,0 

Рівень 

рентабельності 

% 

61,0 185,2 203,7 179,4 187,0 224,6 187,0 195,3 
 

3
0
3
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Таблиця 3.33 

Показники економічної ефективності цілісної технології виробництва щеплених саджанців винограду  

(середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців з 

га 

% 30,0 58,0 67,5 63,4 63,8 69,0 64,7 65,2 

Вихід саджанців з 

га 

шт. 33000,0 63800,0 74250,0 69740,0 70180,0 75900,0 71170,0 71720,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати 

на: 

грн. 

 

204960,0 223632,4 244887,3 244129,9 244203,8 244887,3 244370,1 244462,4 

вимочування 

компонентів щеп 

у препараті 

Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

3
0

4
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Продовження табл. 3.33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вартість 

субстрату 

грн. 

 

- 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 

вартість воску  - - 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 

викопування і 

подальші роботи 

з додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5172,4 6927,3 6169,9 6243,8 6927,3 6410,0 6502,4 

Собівартість 1 

тис. саджанців 

грн. 6210,9 3505,2 3298,1 3500,5 3479,6 3226,4 3433,6 3408,5 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 125040,0 414367,6 497612,7 453270,1 457596,2 514112,7 467329,9 472737,6 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн. - 289327,6 372572,7 328230,1 332556,2 389072,7 342289,9 347697,6 

Рівень 

рентабельності 

% 61,0 185,2 203,2 185,6 187,3 209,9 191,2 193,3 

 

 

3
0

5
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«п’яток» щеп перед висаджуванням у шкілку в розчинах біологічно активних 

препаратів, застосовувати фоторуйнівні плівки для ізоляції апікальних частин 

щеп. Оскільки вихід стандартних саджанців із шкілки за такої технології не 

перевищує 50%, то для вимочування компонентів щеп та «п’яток» щеп перед 

висаджуванням у шкілку рекомендується використовувати більш дешеві 

біологічно активні препарати, наприклад, Біоглобін, Чаркор, Кореневін. 

Контролем були щепи без сортування, застосування біологічно активних 

препаратів та фоторуйнівних плівок (апікальні частини щеп парафінували 

технічним парафіном). Впровадження такої технології сприяло зниженню 

собівартості продукції на 1364 – 2126 грн. Так, якщо в контролі собівартість 

1000 шт. саджанців дорівнювала 6210 грн., то після застосування всіх 

рекомендованих прийомів – 4084 – 4846 грн.,  додатковий прибуток складав 

101728 – 202651 грн., а рівень рентабельності – 106,3 – 142,4%, при 61,0% в 

контролі (Табл. 3.34). 

Таким чином, з економічної точки зору оптимальною є технологія 

виробництва щеплених саджанців винограду, яка базується на проведенні 

стратифікації щеп винограду відкритим і закритим способом із 

використанням водоутримуючих субстратів – кокосовий торф, його суміш з 

агроперлітом, вермикулітом, гідроабсорбентом, кокосове волокно, камка та з 

застосуванням для парафінування щеп спеціальних восків для щеплення. 

Рівень рентабельності такої технології дорівнював 203,2 – 224,6%. 

Застосування технології виробництва щеплених саджанців винограду з 

проведенням стратифікації щеп відкритим способом на воді можливе за 

умови використання біологічно активних препаратів на різних технологічних 

етапах та фоторуйнівних плівок для ізоляції. Рівень рентабельності 

дорівнював 106,3 – 144,8%. 

За матеріалами підрозділу «Економічна ефективність розробленої 

технології одержання щеплених саджанців» видано 2 наукові публікації, 

цілісна технологічна схема виробництва щеплених саджанців винограду була   

3
0

5
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Таблиця 3.34 

Показники економічної ефективності цілісної технології виробництва щеплених саджанців винограду  

(середнє за 2012 – 2013 р.р.) 

Показник Оди-

ниці   

вимі-

рю-

вання 

Контроль 

(парафі-

нування) 

«Buddy 

Tape» 

«Medifilm» «Profesional 

grafting 

Tape» 

«Черенок», 

60 мкм 

«Черенок», 

80 мкм 

Вихід саджанців з га % 30,0 50,7 50,0 49,0 40,0 42,0 

Вихід саджанців з га шт. 33000,0 55770,0 55000,0 53900,0 44000,0 46200,0 

Витрати на 1 га шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати на: 

грн. 

 

204960,0 230009,0 230053,0 220153,0 213232,0 214748,0 

вимочування  компонентів 

щеп у та «п’яток» щеп у 

біологічно активних 

препаратах 

грн. 

 

 - 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 

вартість плівок грн.  - 16500,0 16500,0 6600,0 2640,0 2640,0 

викопування і подальші 

роботи з додатково 

отриманими саджанцями 

грн.  - 4048,7 4093,1 4093,1 1131,9 2647,9 

Собівартість 1 тис. саджанців грн. 6210,9 4124,2 4182,8 4084,5 4846,2 4648,2 

Ціна реалізації  саджанця грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га шкілки грн. 125040,0 327691,0 319947,0 318847,0 226768,0 247252,0 

у т.ч. додатковий прибуток грн.  - 202651,0 194907,0 193807,0 101728,0 122212,0 

Рівень рентабельності % 61,0 142,4 139,0 144,8 106,3 115,1 

3
0

7
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впроваджена в ТОВ «Декотрей», ФГ «Джабурія», ДП «ДГ  Таїровське»  

(Додаток Л 7), яка засвідчила, що вихід стандартних саджанців із шкілки 

збільшувався в середньому в 2,0 – 2,5 рази.  
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РОЗДІЛ 4 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА МІКРОКЛОНАЛЬНИХ САДЖАНЦІВ 

ВИНОГРАДУ 

 

4.1. Стерилізація вихідного матеріалу в культурі in vitrо з 

застосуванням нових безпечних препаратів 

 

 Одним із початкових етапів мікроклонального розмноження винограду 

in vitro є його стерилізація. Ефективність стерилізуючого агенту оцінюється 

за ступенем звільнення від інфекції та характером впливу на розвиток 

експлантів. Перевага повинна надаватися тим стерилізуючим препаратам чи 

розчинам, які найбільш повно звільняють рослинний матеріал від інфекції, 

забезпечують високу приживлюваність і не гальмують розвиток експлантів 

на поживному середовищі. Тому наші дослідження були спрямовані на 

удосконалення процесу стерилізації ініціальних експлантів винограду на 

основі застосування нових, екологічно безпечних речовин, у тому числі, 

вітчизняного виробництва.  

До теперішнього часу в ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» стерилізацію 

ініціальних експлантів винограду проводили наступним чином. Виділені 

експланти  ретельно очищали від покривних тканин, лусочок і послідовно 

промивали в мильному розчині, чистій воді, стерилізували в розчинах 

Хінозолу (2 г/л) – 20 хвилин, «Білизни»  (розведеною дистильованою водою в 

співвідношенні 1:5) – 5 – 7 хвилин, етиловому спирті – 10 – 30 сек., з 

подальшим триразовим промиванням рослинного матеріалу автоклавованою  

дистильованою водою. Враховуючи те, що сьогодні препарат Хінозол 

заборонений, актуальним залишається питання пошуку, вивчення та 

виявлення нових, безпечних стерилізуючих агентів та розробка на їх основі 

методики стерилізації ініціальних експлантів винограду в культурі in vitro. З 

огляду на це, ми вивчали дезінфікуючі властивості двох препаратів – 
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Дезефект і Дезавід. Контролем був препарат Хінозол. Запропонована нами 

схема стерилізації включала очищення бруньок ініціальних експлантів від 

покривних лусочок, промивання в розчині господарського мила, 

дистильованій воді, експозицію в стерилізуючих розчинах нових препаратів, 

етиловому спирті, дистильованій воді. Із схеми повністю виключали Хінозол 

і «Білизну».  

На першому етапі роботи режим стерилізації ініціальних експлантів 

був встановлений наступним чином: у розчинах 0,4 і 0,8% концентрації 

препарату Дезефект ініціальні експланти стерилізували протягом 20 та 60 хв., 

у розчинах  2,3 і 3,8% концентрації – протягом 20, 30 та 40 хв.; у розчинах 

0,5% концентрації препарату Дезавід ініціальні експланти стерилізували 

протягом 20 та 60 хв., у розчинах 1,0% і 3,0% концентрації –  протягом 20, 30 

та 40 хв.  

Отримані результати показали, що вже через 7 діб після введення 

ініціальних експлантів у культуру in vitro в третьому (Дезефект 0,4%, 

експозиція 60 хв.), п’ятому (Дезефект 0,8%, експозиція 60 хв.), восьмому 

(Дезефект 2,3%, експозиція 40 хв.), одинадцятому (Дезефект 3,8%, експозиція 

40 хв.) та у відповідних тринадцятому (Дезавід 0,5%, експозиція 60 хв.), 

шістнадцятому (Дезавід 1,0%, експозиція 40 хв.), дев’ятнадцятому (Дезавід 

3,0%, експозиція 40 хв.) та двадцять другому (Дезавід 5,0%,  експозиція 40 

хв.) варіантах було відбраковано 50,0% експлантів. У контрольному варіанті 

за вказаний період було відбраковано тільки 33,0% експлантів. Це 

пояснюється тим, що стерилізація експлантів винограду в розчинах 

препаратів високих концентрацій при тривалому періоді експозиції 

призводила до пошкодження тканин експлантів, їх почорніння. Хоча слід 

відмітити і той факт, що окремі експланти (особливо ті, які мали великі 

розміри) повністю не відмирали, але в них загальмовувався процес 

проліферації пазушної бруньки (проліферація розпочиналася на 25 день 

проведення експерименту). Тому подальші дослідження були спрямовані на 
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скорочення часу обробки ініціальних експлантів винограду в розчинах 

препаратів.  

Після стерилізації рослинного матеріалу розчинами найменших 

концентрацій обох препаратів при експозиції 20 та 30 хв. результатів, які б 

перевищували контрольні значення або були на їх рівні, ми не отримали (Табл. 

4.1).  

Таблиця 4.1 

Вплив різних дезінфікуючих препаратів на вихід асептичних ініціальних 

експлантів винограду (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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о
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 Вихід стерильних 

ініціальних 

експлантів через 

15 діб  

Проліферація 

пазушних бруньок 

ініціальних 

експлантів 

Приживлюваність 

стерильних 

ініціальних 

експлантів 

шт. % шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хінозол 

1  0,2 20 19,5±0,64 67,0 15,0±0,62 50,0 10,0±0,62 50,0 

Дезефект 

2 0,4 20  15,0±0,62* 50,0 14,0±0,40* 46,6 10,0±0,40* 66,6 

3 0,4 60 15,0±0,25* 50,0 3,0±0,23* 10,0 10,0±0,23* 66,6 

4 0,8 20 15,0±0,64* 50,0 15,0±0,25* 50,0 11,0±0,25* 73,3 

5 0,8 60 16,0±0,40* 54,0 3,0±0,12* 10,0 11,0±0,12* 68,7 

6 2,3 20 22,0±0,40 74,0 12,0±0,47* 40,0 15,0±0,47 68,1 

7 2,3 30 25,0±0,62 84,0 16,0±0,62 55,0 23,0±0,62 92,0 

8 2,3 40 18,0±0,62* 60,0 4,0±0,12* 13,0 16,0±0,12 88,8 

9 3,8 20 25,0±0,25 84,0 17,0±0,62 57,0 24,0±0,62 96,0 

10 3,8 30 20,0±0,62* 67,0 9,0±0,28* 30,0 16,0±0,28 80,0 

11 3,8 40 17,0±0,40* 57,0 5,0±0,14* 15,0 10,0±0,14* 58,8 
НІР05   1,37  1,06  1,07  

Дезавід 

12 0,5 20 16,0±0,40* 53,3 14,0±0,47* 46,6 11,0±0,47* 68,7 

13 0,5 60 15,0±0,62* 50,0 4,0±0,25* 13,3 10,0±0,25* 66,6 

14 1,0 20 15,0±0,62* 50,0 13,0±0,28* 43,3 11,0±0,28* 73,3 

15 1,0 30 16,0±0,25* 53,4 11,0±0,40* 36,6 10,0±0,40* 62,5 

16 1,0 40 26,0±0,40 86,7 15,0±0,40* 50,0 14,0±0,40 53,8 

17 3,0 20 17,0±0,81* 56,7 9,0±0,31* 30,0 9,0±0,31* 52,9 

18 3,0 30 24,0±0,25 80,0 17,0±0,40 56,6 23,0±0,40 95,8 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 3,0 40 20,0±0,62* 66,7 5,0±0,23* 18,0 10,0±0,23* 50,0 

20 5,0 20 24,0±0,40 80,0 18,0±0,40 60,0 24,0±0,40 100 

21  5,0 30 20,0±0,25* 66,7 6,0±0,25* 20,0 12,0±0,25 65,0 

22 5,0 40 20,0±0,25* 66,7 4,9±0,25* 16,0 12,0±0,25 60,0 
НІР05   1,39  1,07  1,08  
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

Найбільше стерильних експлантів винограду з подальшою високою 

приживлюваністю та активним розвитком на поживних середовищах було 

після застосування робочих розчинів препарату Дезефект 3,8% концентрації, 

Дезавід 5,0% концентрації з експозицією 20 хв. і після застосування робочих 

розчинів препаратів Дезефект 2,3% концентрації та Дезавід 3,0% 

концентрації з експозицією 30 хв. Застосування таких розчинів забезпечувало 

вихід стерильних ініціальних експлантів на рівні 80,0 – 84,0%, що було 

більшим за контрольні значення (Хінозол) на 13,3 – 27,0%  [134, 118].  

  Як було зазначено вище, у варіантах, де застосовували препарати 

Дезефект і Дезавід різних концентрацій, але з експозицією стерилізації 

матеріалу протягом 40, 60 хв., через 15 діб культивування тільки у 50 – 60% 

(при 67,0% у контролі) експлантів розпочиналась проліферація пазушних 

бруньок, оскільки високі концентрації гальмували їх розвиток (Рис. 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 4.1 Вплив препарату Дезефект на розвиток ініціальних експлантів 

винограду in vitro сорту Марсельський чорний ранній 1294 

1 – контроль; 2 – експозиція 60 хв. 

1 2 
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У контрольному варіанті та у варіантах після стерилізації препаратами 

Дезефект 2,3 і 3,8% концентрації та Дезавід 3,0 і 5,0% концентрації з 

експозицією 20 та 30 хв. цей процес розпочинався вже на 9 день досліджень. 

Але на 15 день у контролі 50% експлантів характеризувались проліферацією 

пазушної бруньки, у названих варіантах (сьомому, дев’ятому,  вісімнадцятому 

та двадцятому) їх кількість була від 55,0 до 60,0%. Приживлюваність 

ініціальних експлантів у цих варіантах була більшою, ніж у контролі, на 13,0 

– 14,0%. 

Отже, ґрунтуючись на результатах досліджень, можна стверджувати, 

що препарати Дезефект і Дезавід проявляли властивості ефективних 

дезінфектантів і їх доцільно застосовувати для стерилізації ініціальних 

експлантів винограду при введенні в культуру тканин in vitro, взамін 

препарату Хінозол та «Білизні». Найбільш дієвими є водні розчини препарату 

Дезефект 2,3% при експозиції матеріалу 30 хв. та 3,8% при експозиції 

матеріалу 20 хв. та водні розчини препарату Дезавід 3,0% при експозиції 

матеріалу 30 хв. та 5,0% при експозиції матеріалу 20 хв. Розчини таких 

концентрацій забезпечували високий вихід стерильних експлантів, ранню 

проліферацію пазушних бруньок та високу приживлюваність на поживному 

середовищі МС першого етапу розмноження. 

 Таким чином, доведено, що оптимальним способом стерилізації 

ініціальних експлантів винограду в культурі тканин in vitro є ступінчата 

обробка, яка заключалася в промиванні господарським милом, проточній 

воді, дезінфікуючих препаратах – Дезефект (2,3% – 30 хв., 3,8% – 20 хв.) чи 

Дезавід (3,0% – 30 хв., 5,0% – 20 хв.), етиловому спирті та автоклавованій 

дистильованій воді.  Застосування такої методики стерилізації дозволяло 

зменшити відсоток інфікованих ініціальних експлантів до 13,3% (при 33,0% у 

контролі), забезпечувало приживлюваність експлантів на рівні 92,0 – 100%.  
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 4.2. Оптимізація поживного середовища для введення ініціальних 

експлантів у культуру in vitro та їх власне мікророзмноження 

  

 Після стерилізації, ініціальні експланти винограду (одновічкові 

мікрочубуки та верхівки) висаджували на поживне середовище першого 

етапу культивування in vitro. У більшості робіт по розмноженню винограду в 

культурі тканин і органів in vitrо поєднують процеси мікророзмноження і 

оздоровлення і тому для введення в культуру використовують верхівкову 

меристему з подальшим отриманням конгломерату множинних пагонів. 

Згідно з технологією, яка вже тривалий час застосовується в культурі тканин і 

органів винограду in vitrо ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», матеріал для 

введення в культуру відбирається з материнських кущів, які попередньо 

тестують на ураження шкодочинними вірусними і бактеріальними хворобами 

[139, 292], тому використовувати верхівкові меристеми немає необхідності. 

Крім того, їх використання та подальше отримання конгломератів множинних 

пагонів завжди супроводжується культивуванням на поживних середовищах з 

високим вмістом фітогормонів, що, згідно з даними багатьох дослідників 

може супроводжуватися генетичними модифікаціями, які недопустимі в 

процесі вегетативного розмноження винограду.  

 У технології, яка була розроблена і застосовується в нашій установі для 

прискореного розмноження винограду in vitrо, ми використовуємо 

одновічкові мікрочубуки розміром 0,8 – 1,0 см і надалі проводимо 

живцювання мікроклонів також на одновічкові чубуки без зняття апікального 

домінування і отримуємо розвиток тільки однієї бруньки та одного пагону. 

Для їх успішного росту і розвитку важливе значення має склад поживного 

середовища, зокрема, вміст і співвідношення фітогормонів.  

 На етапі введення ініціальних експлантів винограду в культуру in vitro 

визначення оптимальних концентрацій гормонів проводили на основі 

поживного середовища МС, яке містило 7 г/л агару, оскільки на основі 
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багатьох наукових робіт встановлено, що для культивування винограду in 

vitrо його використовують найчастіше. Експериментальні дослідження були 

спрямовані на мінімалізацію вмісту фітогормонів при одночасному 

інтенсивному розвитку одновічкових мікрочубуків більшості культивованих 

сортів винограду. 

 Контролем було стандартне поживне середовище МС (Додаток М 1), у 

дослідних варіантах змінювали вміст фітогормону 6 – БАП: від 0,1 мг/л до 2 

мг/л і на відміну від стандартного МС, додавали ІОК у кількості 0,05 і 0,1 

мг/л. Додавання ІОК пов’язано з особливостями технології, яку ми 

застосовуємо. Згідно з нею після проліферації пазушної бруньки та початку 

росту пагону (2 – 3 вузли) ініціальні експланти переносять на поживне 

середовище другого етапу для укорінення, росту з подальшим живцюванням 

для накопичення необхідної кількості рослин. Тому додавання невеликої 

кількості ауксину буде ініціювати початок ризогенезу [126].    

  Через 20 діб після введення ініціальних експлантів винограду в 

культуру in vitrо визначали початок проліферації пазушної бруньки та 

кількість експлантів, у яких спостерігали розвиток бічного пагону (Табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Індукція проліферації пазушної бруньки ініціальних експлантів винограду на 

модифікованому поживному середовищі МС (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варіан -

ти 

досліду 

Каберне Совіньон 441  Марсельський чорний ранній 

1294 

початок 

пролі -

ферації, 

діб 

кількість експлантів 

з проліферацією 

через 20 діб 

початок 

пролі -

ферації, 

діб 

кількість експлантів 

з проліферацією 

через 20 діб 

шт. % шт.  % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 11,0 18,0 60,0 10,5 17,4 58,0 

2 11,0 18,0 60,0 10,0 17,7 59,0 

3 10,0 18,6 62,0 9,6 18,4 61,5 

4 9,0 19,2 64,0 8,2 18,9 63,0 

5 8,5 19,5 65,0 7,5 19,2 64,0 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 

6 8,0 19,5 63,2 7,5 19,2 64,0 

7 12,2 20,0 66,6 11,0 18,0 60,0 

8 12,0 20,0 66,6 10,4 19,0 63,3 

9 11,0 21,0 68,5 8,8 20,0 66,6 

10 9,0 21,0 70,0 7,2 20,0 66,6 

11 8,8 21,0 70,0 6,8 20,0 66,6 

12 7,8 20,0 66,6 6,7 20,0 66,6 

13 12,0 19,0 64,5 11,0 17,0 57,6 

14 12,0 19,0 64,5 10,8 17,0 57,6 

15 10,6 20,0 66,6 9,0 19,0 63,3 

16 9,0 21,0 68,5 7,5 20,0 66,6 

17 8,5 21,0 68,5 7,2 20,0 66,6 

18 8,0 21,0 68,5 7,0 20,0 66,6 

19 7,7 23,0 76,6 6,2 21,0 70,0 

НІР05 0,5 1,2  0,6 1,1  

 

Одержані результати засвідчили, що розвиток бічної бруньки ініціальних 

експлантів розпочинався раніше на поживних середовищах, які містили 

найбільшу кількість 6-БАП – 0,8 – 2,0 мг/л та найменшу кількість ІОК – 0,05 

мг/л. Так, проліферація бруньок ініціальних експлантів сорту Каберне 

Совіньон 441у варіантах із вмістом 1,0 і 2,0 мг/л 6-БАП з різним вмістом ІОК 

розпочиналася на 7 – 8 день, що відповідало контролю. У варіантах,  де до 

складу МС вносили 0,8 мг/л 6-БАП цей процес розпочинався на 9 день, а в 

варіантах, де поживне середовище містило найменшу кількість цитокінінів – 

0,1 і 0,2 мг/л – цей процес розпочинався на 11 – 12 день. Аналогічну 

закономірність було встановлено і для ініціалей сорту Марсельський чорний 

ранній 1294 з єдиною відмінністю, що процес проліферації взагалі 

розпочинався раніше, що пов’язано з його сортовою відмінністю як раннього 

сорту. 

 Найбільша кількість ініціальних експлантів (Каберне Совіньон 441 ) з 

проліферацією пазушної бруньки через 20 діб культивування була в контролі 

– 76,6%, десятому і одинадцятому варіантах – 70,0% та дев’ятому, 
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шістнадцятому, сімнадцятому і вісімнадцятому варіантах – 68,5%. У сьомому, 

восьмому, тринадцятому та чотирнадцятому варіантах таких експлантів було 

менше – 66,6%. Слід зазначити, що у варіантах, де поживне середовище не 

містило ІОК (перший – шостий) показники розвитку ініціальних експлантів 

були нижчими  як за контрольні значення, так і аналогічні значення 

показників у дослідних варіантах (сьомому – дванадцятому).  

 Встановлена закономірність розвитку пазушної бруньки була 

характерна і для ініціальних експлантів Марсельського чорного раннього 

1294. Але, не дивлячись на отримані переваги у варіантах із застосуванням 

високих кількостей 6-БАП, слід відмітити наступне: на базальних кінцях 

ініціальних експлантів утворювалися великі напливи калусної тканини, а в 

окремих випадках такі інтенсивні напливи калусу спостерігалися і на 

апікальних частинах, що дуже часто супроводжувалося розтріскуванням 

експлантів і при подальшому пересаджуванні вони не укорінювалися. У 

варіантах, де вміст 6-БАП дорівнював 0,1 – 0,2 мг/л, таких процесів не 

відбувалося і при пересаджуванні експланти швидко укорінювалися.  

 Отже, з огляду на вищенаведений аналіз експериментальних даних, на 

першому етапі мікроклонального розмноження винограду доцільно 

застосовувати поживне середовище, модифіковане в напрямку зменшення 

вмісту фітогормонів до 0,2 мг/л 6-БАП та 0,05 мг/л ІОК (Додаток М 2).  

 Після проліферації бруньок ініціальних експлантів  на модифікованому 

поживному середовищі МС першого етапу їх пересаджували на поживне 

середовище другого етапу культивування. Щойно рослини досягали висоти 8 

– 10 см і формували по 6 – 8 вузлів, їх повторно живцювали. Основна мета 

цього етапу – це власне мікророзмноження,  накопичення необхідної 

кількості рослин. Основною умовою успішного і інтенсивного живцювання є 

укорінення одновічкових чубуків на поживному середовищі. За цей процес 

відповідають фітогормони ауксини, тому фітогормональний склад поживного 

середовища МС змінювали в напрямку збільшення кількості ауксинів і 
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зменшення – цитокінінів. Було досліджено декілька модифікацій, пов’язаних 

із вмістом фітогормонів у поживному середовищі другого етапу 

культивування винограду in vitro (Табл. 4.3).   

Таблиця 4.3 

Біометричні показники розвитку вегетативної маси мікроклонів винограду на 

модифікованому поживному середовищі МС для власне мікророзмноження 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варіанти 

досліду  

Початок 

проліферації, діб 

Висота 

рослин, см 

Кількість 

листків, шт. 

Площа 

листків, см
2
 

 

            через 30 діб культивування 

1 2 3 4 5 

Каберне Совіньон 441 

1 13,0 5,5 3,6 7,02 

2 12,0 6,0 4,2 8,04 

3 10,2 5,2 3,7 7,00 

4 12,6 4,0 3,0 6,15 

5 12,4 4,5 3,4 6,21 

6 11,0 4,7 3,5 6,30 

7 17,0 3,8 2,8 5,19 

8 15,5 3,8 2,8 5,02 

9 13,2 4,0 2,0 6,01 

10 18,0 3,0 2,0 4,91 

11 16,4 3,5 2,7 5,04 

12 14,8 3,6 2,8 5,07 

13  10,5 5,8 4,0 7,15 

НІР05 1,0 0,7 0,7 0,65 

Марсельський чорний ранній 1294 

1 12,0 5,2 3,2 6,89 

2 10,8 5,5 4,0 7,05 

3 9,0 5,0 3,2 6,80 

4 11,4 3,5 3,0 5,91 

5 11,0 3,8 3,0 6,00 

6 10,0 4,0 3,2 5,89 

7 15,5 3,2 3,0 4,99 

8 13,7  3,8 2,7 5,02 

9 11,5 3,8 2,1 5,00 

10 16,0 3,0 2,0 4,75 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 

11 14,6 3,0 2,2 4,80 

12 13,0 3,0 2,2 4,86 

13 9,0 5,0 3,8 7,02 

НІР05 0,9 0,8 0,7 0,74 

 

 Одержані експериментальні дані показують, що збільшення кількості 

6-БАП до 0,5 мг/л (третій, шостий, дев’ятий та дванадцятий варіанти) 

стимулювало початок проліферації пазушних бруньок ініціальних експлантів 

Каберне Совіньон 441, і процес розпочинався на 10 добу (при вмісті ІОК – 0,2 

мг/л), 11 добу (при вмісті ІОК – 0,3 мг/л), 13 добу (при вмісті ІОК – 0,4 мг/л) 

та 15 добу (при вмісті ІОК – 0,5 мг/л); у ініціальних експлантів 

Марсельського чорного раннього 1294 – відповідно на 9, 10,11 та 13 добу. У 

варіантах із вмістом 6-БАП 0,2 мг/л та при аналогічному вмісті ІОК процес 

проліферації бруньок розпочинався відповідно на 12, 15 та 16 добу (ініціальні 

експланти Каберне Совіньон 441) та 11, 14, 15 добу (ініціальні експланти 

Марсельського чорного раннбого 1294), і при вмісті 6-БАП 0,1 мг/л з 

відповідними кількостями ІОК – на 13, 17 та 18 добу (ініціальні експланти 

Каберне Совіньон 441) та 12, 11 і 16 добу (ініціальні експланти 

Марсельського чорного раннього 1294). В ініціальних експлантів 

контрольного варіанту процес проліферації розпочинався на 10 – 11 добу.  

 Подальше спостереження за розвитком мікроклонів винограду обох 

сортів та проведення через 30 діб культивування основних обліків розвитку 

вегетативної маси показало, що в першому – третьому варіантах (вміст 6-

БАП – 0,1 – 0,5 мг/л, вміст ІОК – 0,2 мг/л) середня висота рослин, кількість 

листків та їх площа були практично на рівні контрольного варіанту, різниця в 

натуральних одиницях знаходилась в межах похибки (Табл. 4.3). Із 

збільшенням вмісту ІОК у складі поживного середовища показники розвитку 

вегетативної маси мікроклонів зменшувалися як у порівнянні з рослинами 

першого  –  третього варіантів, так і з контролем. І ця різниця по відношенню 
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до контролю була вірогідною. Найменша висота рослин, із меншою кількістю 

листків і найменшою їх площею були у десятому – дванадцятому варіантах. 

У середньому ці показники дорівнювали 3,0 – 3,6 см (висота рослин), 2,0 – 

2,8 шт. (кількість листків) та 4,70 – 5,07 см
2
 (площа листків), у контролі 

аналогічні показники дорівнювали – 5,0 – 5,8 см, 3,8 – 4,0 шт. та 7,02 – 7,15 

см
2
.   

 У рослин тих варіантів досліджень, де менш активно відбувалися 

процеси проліферації (збільшення вмісту ІОК),  ризогенез розпочинався 

раніше, і у подальшому в мікроклонів відзначали кращий розвиток кореневої 

системи (Табл. 4.4).   

Таблиця 4.4 

Біометричні показники розвитку кореневої системи мікроклонів винограду на 

модифікованому поживному середовищі МС для власне мікророзмноження 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варіанти 

досліду  

Початок 

ризогенезу, діб 

Кількість 

коренів, шт. 

Довжина 

коренів, см 

Довжина 

одного 

кореня, см 

            через 30 діб культивування 

1 2 3 4 5 

Каберне Совіньон 441 

1 20,0 3,4 20,2 5,9 

2 20,0 3,0 19,7 6,5 

3 22,0 3,2 18,8 5,8 

4 18,0 4,4 19,0 4,3 

5 18,5 3,8 18,6 4,8 

6 19,5 4,0 18,0 4,5 

7 17,0 4,8 калус 17,2 3,5 

8 17,0 4,8 калус 16,8 3,5 

9 18,6 5,2 калус 14,0 2,6 

10 15,5 5,0 калус 12,6 2,5 

11 15,5 5,0 калус 12,8 2,5 

12 17,5 5,0 калус 12,8 2,5 

13 15,5 5,0 калус 11,5 2,3 

НІР05 0,6 0,9 1,1 0,6 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 

Марсельський чорний ранній 1294 

1 18,0 2,8 20,0 7,1 

2 18,0 2,5 19,0 7,6 

3 19,5 3,0 18,5 6,1 

4 17,5 3,0 17,8 5,9 

5 17,5 3,2 17,0 5,3 

6 18,5 3,5 16,6 4,7 

7 16,5 3,4 калус 16,0 4,7 

8 16,5 3,8 калус 16,0 4,2 

9 17,8 4,0 калус 15,5 3,8 

10 16,0 4,6 калус  13,5 2,9 

11 16,0 4,5 калус  11,6 2,5 

12 16,8 4,7 калус 11,2 2,3 

13 15,0 5,1 калус 10,6   2,0 

НІР05 0,7 0,6 1,4 0,6 

 

Це слід відмітити для обох сортів, що були задіяні в роботі. Так, у 

одновічкових мікрочубуків винограду сорту Марсельський чорний ранній 

1294 при культивуванні на поживному середовищі з вмістом 0,2 мг/л ІОК 

процес ризогенезу розпочинався на 18 добу за виключенням варіанту, де 

кількість 6-БАП дорівнювала 0,5 мг/л (третій варіант), у Каберне Совіньон 

441 цей процес розпочинався на 20 і 22 добу. При додаванні до поживного 

середовища 0,3 мг/л ІОК процес ризогенезу прискорювався, у порівнянні з 

контролем, у середньому на 2,8 – 3,1 доби, при додаванні до поживного 

середовища 0,4 мг/л ІОК – на 1,9 – 2,0 доби та при додаванні до поживного 

середовища 0,5 мг/л ІОК – на 0,6 – 1,2 доби. В одновічкових мікрочубуків 

контрольних варіантів процес ризогенезу обох сортів розпочинався на 15 

добу. 

 У мікроклонів винограду, які культивували протягом 30 діб на 

поживному середовищі з вмістом 0,2 мг/л ІОК, утворювалося менше коренів  

і вони були довшими. У мікроклонів Каберне Совіньон 441 їх було 3,0 – 3,4 

шт. з загальною довжиною 18,8 – 20,2 см, довжина одного кореня 
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дорівнювала 5,8 – 6,5 см. У мікрочубуків Марсельського чорного раннього 

1294 в аналогічних варіантах утворювалося 2,5 – 3,0 кореня з загальною 

довжиною 18,5 – 20,0 см та довжиною одного кореня – 6,1 – 7,1 см. У 

контрольних мікроклонів вказані показники дорівнювали 5,0 – 5,1 шт. 

(кількість коренів), 10,6 – 11,5 см (довжина коренів) та 2,0 – 2,3 см (довжина 

одного кореня). Із збільшенням ІОК у складі поживного середовища до 0,3 

мг/л кількість коренів збільшувалась до 3,0 – 4,4 шт., а їх довжина 

зменшувалась до 16,6 – 18,0 см. Зменшення цих показників відмічали при 

вмісті ІОК у складі поживного середовища в кількості 0,4 та 0,5 мг/л. Але 

слід звернути увагу на те, що збільшення ІОК вже до 0,4 мг/л поживного 

середовища призводило до небажаного розвитку калусної тканини на 

базальних частинах чубуків [135]. 

 Таким чином, узагальнюючи всі проаналізовані результати, можна 

зробити висновок, що для власне мікророзмноження мікроклонів винограду 

шляхом чубукування доцільно застосовувати поживне середовище МС із 

наступним вмістом фітогормонів: 0,1 мг/л 6-БАП та 0,3 мг/л ІОК. Такий склад 

поживного середовищами застосовували в подальшій роботі (Додаток М 3). 

  

 4.3. Укорінення мікрочубуків винограду в умовах культури in vitro   

 

Укорінення мікропагонів винограду in vitro відрізняється від укорінення 

зеленими або здерев’янілими чубуками, віком рослинного матеріалу, умовами 

укорінення, якістю отриманої кореневої системи. Поряд з цим, схема 

ризогенезу in vitro і in vivo однакова і поділяється на етапи: індукція, при якій 

цитологічні зміни ще не почалися, але відбувається збільшення вмісту 

фенолів і зменшення пероксидаз; ініціація, при якій можна зафіксувати 

цитологічні зміни, а також зменшення вмісту фенолів і збільшення активності 

ІОК-оксидази; організація, при якій гістологічні зміни вже помітні і 

спостерігається зниження загальної пероксидазної активності; ріст –  на 
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цьому етапі відбувається організація радіальних мерістем і поява коренів. 

Успішне проходження всіх етапів ризогенезу залежить від сорту винограду, 

сольового і гормонального складу середовища, умов перебігу етапів 

проліферації, укорінення. Їх оптимізація буде впливати не тільки на ризогенез 

мікрочубуків, але і на подальшу адаптацію рослин до умов in vivo.  

 

4.3.1. Вплив мінеральної основи поживного середовища на укорінення 

мікрочубуків, показники росту, розвитку мікроклонів винограду. 

 Після накопичення необхідної кількості мікроклонів винограду 

переходимо до наступної ланки технології – етапу укорінення.  У літературі 

зустрічаються дані стосовно того, що на укорінюваність мікропагонів in vitro 

суттєво впливає вміст мінеральних солей. Вказується, що їх зменшення в 2 – 

3 рази призводить до 90% укорінюваності експлантів. Окрім того, на етапі 

укорінення мікроклонів винограду дуже важливо не тільки укорінити 

мікроклони винограду, але й адаптувати їх кореневу систему до більш 

жорстких, неконтрольованих умов довкілля. Цьому може сприяти 

культивування мікроклонів винограду на поживному середовищі МС, яке 

містить зменшену кількість мінеральної основи – макросолей та хелату 

заліза.  

 Одновічкові мікрочубуки винограду сортів Ароматний, Добриня, 

Таїровський 1 висаджували на поживне середовище МС, яке містило ´, 1/3 і 

µ частини макросолей і хелату заліза по Мурасіге і Скуга. Контрольне 

середовище готували за прописом (Додаток М 3).   

На основі отриманих результатів було встановлено, що вже на 20 добу 

досліджень у всіх мікроклонів розпочинався процес ризогенезу. За вказаний 

період досліджень 60,0 – 65,0% мікрочубуків підщепних сортів рослин мали 

розвинені корені з середньою довжиною одного кореня 1,2 – 1,4 см, у 

контролі 72,0 – 75,0% мікрочубуків утворювали корені з середньою 

довжиною одного кореня 2,5 – 2,8 см. У мікрочубуків технічного сорту за 
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вказаний період ризогенез був характерний для 56,5 – 60,0% мікрочубуків, 

довжина коренів дорівнювала 1,0 – 1,5 см, у контролі  – відповідно 70,0% 

мікрочубуків мали корені довжиною 2,2 см. Тобто у варіантах із зниженим 

вмістом макросолей та хелату заліза процеси ризогенезу і проліферації 

наступали пізніше. Проте такі початкові прояви регенерації мікрочубуків 

винограду різних сортів у подальшому не відобразились на розвитку 

мікроклонів, про що свідчать експериментальні дані (Рис. 4.2).  

      

Рис. 4.2 Укорінення мікроклонів винограду на поживному середовищі МС з 

різним вмісту макросолей та хелату заліза (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 

Наведені дані наглядно показують, що  порівняно з контролем використання 

половинного складу макросолей призводить до збільшення укорінюваності 

всіх досліджуваних сортів, зокрема, кількість мікроклонів підщепних сортів, 

які укорінювались, за вказаний період була більшою за контроль на 5,0 – 

6,0%, технічних – на 3,5%. Подальше зменшення вмісту макросолей (1/3, µ 

вмісту) призводило до зменшення цього показника по відношенню до 

контролю.  Аналогічну закономірність було встановлено і по впливу хелату 

заліза. Найкращим для укорінення було визначено поживне середовище МС 
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із половинним його вмістом.    

Через 60 діб культивування мікроклонів винограду за схемою 

досліджень були проведені обліки основних біометричних показників 

розвитку рослин і встановлено їх відмінності в залежності від складу 

поживного середовища (Рис. 4.3).  
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Рис. 4.3 Розвиток коренів мікроклонів винограду на поживному середовищі з 

різною мінеральною основою (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 

Найбільше коренів утворювалося в мікроклонів після культивування на 

поживному середовищі МС з µ частиною макросолей – 4,5 – 7,7 шт., з 

довжиною одного кореня 15,0 – 26,0 см.  Проте в цьому варіанті мікроклони 

відрізнялися найменшою висотою стебла, кількістю листків та міжвузлів (Рис. 

4.4, 4.5, 4.6). 

Візуальний огляд та визначення показника співвідношення висоти 

рослин до кількості утворених коренів мікроклонів цього варіанту також 

показали, що вони не відповідають параметрам розвитку рослин на даному 

етапі (Рис. 4.7). На поживному середовищі МС із половинним вмістом 

макросолей у мікроклонів підщеп утворювалося по 3,8 – 5,3 шт. коренів, 
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висота рослин дорівнювала 6,9 см, середня кількість листків – 6,1 – 6,8 шт.,  
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Рис. 4.4 Висота пагонів мікроклонів винограду на поживному середовищі з 

різною мінеральною основою  (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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Рис. 4.5 Кількість листків мікроклонів винограду на поживному середовищі з 

різною мінеральною основою (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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Рис. 4.6 Кількість міжвузлів мікроклонів винограду на поживному 

середовищі з різною мінеральною основою (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

  

Рис. 4.7 Співвідношення розвитку вегетативної маси і кореневої системи 

мікроклонів винограду на поживному середовищі з різною мінеральною 

основою (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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міжвузлів 5,9 – 6,5 шт. Подібно відбувався розвиток мікроклонів винограду 

сорту Ароматний. Показник співвідношення розвитку вегетативної маси і 

кореневої системи для цих мікроклонів дорівнював 1,20 (Ароматний), 1,36 

(Добриня), 1,82 (Таїровський 1), що повністю задовольняло параметрам 

росту рослин перед адаптацією і свідчило про переваги ризогенезу рослин 

цього варіанту над контролем.  

Після культивування мікроклонів винограду на поживному середовищі 

МС із вмістом 1/3 частини макросолей, рослини утворювали менше коренів. 

Кількість коренів зменшувалась не тільки порівняно з рослинами першого 

варіанту, але й порівняно з контролем. Співвідношення розвитку вегетативної 

маси і кореневої системи у мікроклонів Ароматного, Добрині і Таїровський-1 

дорівнювало 0,95, 1,37, 1,53, у контролі відповідно 1,60, 1,85, 2,8, що свідчить 

про кращий розвиток коренів у контрольних рослин (Рис. 4.3 – 4.7). 

 Аналіз показників розвитку мікроклонів винограду на поживному 

середовищі з різним вмістом хелату заліза показав, що його зменшення 

менше впливало на ці показники, і вони були практично на рівні контролю, а 

відмінності знаходились у межах похибки. Це пояснюється присутністю 

повного комплексу макросолей, які в більшій мірі впливають на ростові 

формоутворюючі процеси. Достовірною була різниця по кількості коренів 

між мікроклонами четвертого (1/2 вмісту заліза у поживному середовищі 

МС) і контрольного варіантів та за висотою рослин мікроклонів Добрині в 

четвертому й шостому варіантах.  

Таким чином, враховуючи показники, що характеризують параметри 

розвитку мікроклонів винограду, можна стверджувати, що для укорінення 

мікрочубуків з одночасною підготовкою мікроклонів до переведення в умови 

ex vitro варто використовувати поживне середовище МС із зменшеною на 

половину кількістю макросолей та хелату заліза. Це підтверджується і 

даними математичної обробки результатів (Додаток М 4). 
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4.3.2. Визначення ефективного способу аплікації ауксину для 

укорінення мікрочубуків, росту, розвитку мікроклонів винограду.  

 Останнім часом у наукових роботах представлені результати, в яких 

відмічено позитивний вплив ауксинів тільки на первинних етапах утворення 

коренів, а при подальшому розвитку кореневої системи їх вміст не тільки 

безкорисний, а навіть небажаний. Тому,  вплив цих речовин на укорінення 

мікроклонів винограду перед адаптацією до умов ex vitro повинен бути 

обмеженим у часі [228].  

В ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» для пасажування та укорінення 

мікроклонів винограду in vitro використовували поживне середовище МС із 

вмістом 6-БАП – 0,1 мг/л та ІОК – 0,3 мг/л поживного середовища. Але на 

етапі передадаптації, коли накопичений матеріал необхідно укорінити і надалі 

на цьому ж середовищі проводити адаптацію, такий гормональний склад 

поживного середовища МС не забезпечував розвиток кореневої системи та 

вегетативної маси оптимальної структури. Тому в подальшій роботі ми пішли 

шляхом повного виключення фітогормонів із складу поживного середовища, 

а ризогенез індукували шляхом застосування прийомів: обпудрювання базальних 

частин мікрочубуків тальковою ауксинвмісною пудрою; вимочування 

мікрочубуків винограду у водному й короткочасної обробки базальних частин 

мікрочубуків у спиртовому розчинах ІОК. Після таких маніпуляцій 

мікрочубуки винограду переносили на повне МС і МС із половинним вмістом 

макросолей. Контролем було поживне середовище МС із вмістом ІОК у його 

складі. Дослідження проводили на сортах винограду Добриня, Таїровський 1 

та Ароматний.  

Експериментальні результати свідчать про високу ефективність впливу 

всіх способів аплікації ауксинів (особливо застосування пудри) на розвиток 

мікроклонів винограду в період передадаптації. Показано, що через 30 діб 

культивування найбільший відсоток мікрочубуків, що укорінювалися, був 

після застосування прийому обпудрювання базальних частин мікрочубуків із 
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подальшим висаджуванням та культивуванням на поживному середовищі МС 

з половинним вмістом макросолей (другий варіант) (Рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8 Укорінення мікрочубуків винограду, після різних способів аплікації 

фітогормонів (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 

Різниця з контролем дорівнювала 12% (Таїровський 1), 13,0% (Ароматний) та 

14,0% (Добриня). Після обпудрювання та подальшого культивування 

мікрочубуків на повному МС показник укорінювання зменшувався. 

 Вимочування мікрочубуків у водному розчині ІОК сприяло збільшенню 

укорінюваності мікрочубуків на 3,0 – 8,0% (Добриня), 5,0 – 10,0% 

(Таїровський 1) та 4,0 – 7,0% (Ароматний) порівняно з контролем, але в 

середньому це на 9,0 – 16,0% менше в порівнянні з застосуванням пудри. 

Швидка обробка апікальних частин чубуків спиртовим розчином ІОК з 

подальшим культивуванням на повному МС та з половинним вмістом 

макросолей відмінних від контролю результатів не дала, а навпаки кількість 

укорінюваних мікрочубуків зменшувалась відносно контролю.   

 Слід відмітити, що в мікрочубуків після застосування пудри та 

вимочування у водному розчині ІОК, порівняно з контролем та застосуванням 

% 
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спиртового розчину збільшувалась і кількість коренів на один мікрочубук, а 

їх довжина при цьому зменшувалась (Рис. 4.9, 4.10).  
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              ––––––– Добриня;   – – – – Таїровський 1;  
……………

 Ароматний;   

Рис. 4.9 Кількість коренів мікрочубуків винограду після різних способів 

аплікації фітогормонів  (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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            ––––––– Добриня;   – – – – Таїровський 1;  
…………….

 Ароматний;   

Рис. 4.10 Довжина коренів мікрочубуків винограду після різних способів 

аплікації фітогормонів  (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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На наприкладі мікрочубуків сорту Добриня показано що у тих чубуків, 

базальну частину яких обпудрювали, а в подальшому культивували на 

поживному середовищі МС із половинним вмістом макросолей формувалося 

в середньому по 11,8 шт. коренів з довжиною 0,8 см. У мікрочубуків після 

обпудрювання та культивування на повному поживному середовищі МС 

утворювалося по 8,2 шт. коренів довжиною 1,6 см.   

Після вимочування мікрочубуків у водному розчині ІОК з подальшим 

культивуванням на модифікованому та повному МС достовірна різниця з 

контролем за даним показником була характерна тільки для сорту Добриня. У 

Таїровського 1 та Ароматного кількість коренів хоч і була більшою за 

контроль, але ця різниця була в межах похибки. За довжиною коренів усі 

варіанти достовірно відрізнялись від контролю (Рис. 4.11).  

   

Рис. 4.11 Формування коренів мікрочубуків винограду після обпудрювання 

базальної частини 

 

При вилученні рослин із поживного середовища в контрольних 

варіантах корені у великій кількості обламувалися, оскільки вони були дуже 

пухкими, крихкими і занадто обводненими. Згідно з літературними даними, 

це пов’язано з тривалим впливом фітогормонів, які знаходилися в складі  

поживного середовища протягом усього періоду культивування рослин. Це 

наглядно продемонстровано на рис. 4.12 та 4.13, оскільки саме показники
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 - Маса вологих коренів, сорт Добриня   - Маса сухих коренів, сорт
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коренів, сорт Таїровський 1   - Маса вологих коренів, сорт Ароматний  
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Рис. 4.12 Вплив способів аплікації фітогормонів на масу коренів мікроклонів 

винограду (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 - Добриня    - Таїровський 1    -  Ароматний
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Рис. 4.13 Вплив способів аплікації фітогормонів на обводнення коренів 

мікроклонів винограду (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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маси сухих коренів і загального їх обводнення свідчать про накопичення 

сухих речовин та їх структуру. Найбільша маса сухих коренів, яка достовірно   

відрізнялась від аналогічного контрольного показника, була в мікроклонів 

всіх досліджуваних сортів у другому і першому варіантах, після застосування 

пудри та подальшого культивування на безгормональному поживному 

середовищі. У мікроклонів сорту Добриня маса сухих коренів у цих варіантах 

дорівнювала 0,0154 – 0,0169 г, що на 0,0053 – 0,0068 г більше за контроль, а 

показник загального обводнення дорівнював 88,7 – 89,5%. Для мікроклонів 

контрольного варіанту маса сухих коренів дорівнювала 0,0101 г, а загальне їх 

обводнення – 93,3%. У мікроклонів сорту Ароматний ці показники 

дорівнювали відповідно 0,0103 – 0,0135 г (що на 0,0011 – 0,0111 г більше 

порівняно з контролем) та 89,8 – 91,9%. Аналогічна закономірність була 

відмічена і для мікроклонів підщепи Таїровський 1 [249,137]. 

 Отримані результати досліджень було опрацьовано методом 

двофакторного дисперсійного аналізу. Дані наведені на прикладі 

біометричних показників розвитку кореневої системи мікроклонів сорту 

Добриня (Додаток М 5). Для всіх досліджуваних показників розвитку 

кореневої системи були визначені фактичні та теоретичні значення критерію 

Фішера для основних факторів впливу – спосіб аплікації ауксину, 

мінеральний склад МС та їх взаємодії. Для таких показників як укорінення 

мікроклонів, кількість коренів, довжина одного кореня,  величина критерію 

Фішера дорівнювала – 853,18, 899,59, 2228,47 (фактор 1) і 282,647, 245,986, 

56,333 (фактор 2). Це значно більше табличних значень, які відповідно 

дорівнювали 3,23 для фактору 1 та 4,49 для фактору 2. Оскільки Fфакт. > Fтеор. 

за обома факторами, то робимо висновок, що і спосіб аплікації ауксину і 

мінеральний склад МС достовірно впливали на вказані показники. Таку саму 

перевагу Fфакт. над Fтеор  відмічено і для показників маси коренів та їх 

обводнення. Даний метод статистичного аналізу дозволив виділити частку 

участі кожного фактора з загальної сукупності факторів, які впливали на 
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формування кореневої системи мікроклонів винограду. Найбільший вплив на 

формування кореневої системи мікроклонів мав спосіб аплікації ауксину – 

доля його впливу на укорінення, формування коренів була у межах 85,6 – 

86,2%, на масу сухих коренів та їх обводнення – 91,5 – 92,2%, на довжину 

коренів – 98,7%. Вплив іншого фактору – мінеральний склад МС – був значно 

меншим – від 0,7 до 9,5%, але достовірним на 95% рівні вірогідності (за 

виключенням показника маси вологих коренів). Після математичної обробки 

отриманих результатів для сортів Таїровський 1 та Ароматний було отримано 

аналогічну закономірність. 

  Отже, ми можемо стверджувати, що застосування прийому 

обпудрювання базальних частин мікрочубуків винограду з подальшим 

культивуванням на безгормональному поживному середовищі МС з 

половинним вмістом макросолей в більшій мірі стимулював процес 

ризогенезу в рослин, порівняно з культивуванням мікроклонів на ростовому 

МС. Крім того, такий прийом забезпечував і високу технологічність процесу 

укорінення. Відмінні від контролю результати забезпечувало й вимочування 

мікрочубуків винограду в водних розчинах ІОК, але не за всіма показниками 

різниця з контролем була достовірною. 

   

 4.3.3. Вплив екзогенних біологічно активних препаратів на укорінення 

мікрочубуків винограду, показники росту, розвитку мікроклонів винограду. 

 Враховуючи недоліки ауксинів на етапі укорінення мікрочубуків, крім 

застосування ауксинвмісної пудри ми провели пошук і вивчали дію окремих 

біологічно активних препаратів, якими можна замінити ауксини в складі 

поживного середовища. Це препарати, створені на основі продуктів 

природного походження – Гумат калію Екоорганіка, Rost-концентрат і 

Біоглобін. Їх вносили до складу поживних середовищ у різних концентраціях. 

В роботу було включено два сорти винограду – Гарант і Кардішах. 

Проведення обліків приживлюваності, проліферації та ризогенезу через 
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30 днів після висаджування одновічкових чубуків на поживні середовища з 

препаратами та контрольне показало, що на поживних середовищах, де 

ауксини були замінені біологічно активними препаратами, показники 

регенерації мікрочубуків за певних концентрацій переважали контрольні 

значення (Табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Вплив біологічно активних препаратів на показники регенерації мікроклонів 

винограду (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Приживлюваність 

одновічкових 

чубуків 

Проліферація 

пазушної бруньки 

Ризогенез  

% 

1 2 3 4 

            Гумат калію Екоорганіка 

                                                        Гарант 

1 83,0 63,0 70,5 

2 85,0 64,5 71,0 

3 87,0 69,3 73,0 

4 80,0 59,0 67,0 

                                                    Кардішах 

1 80,3 65,6 68,5 

2 81,0 66,5 69,0 

3 83,5 69,6 72,0 

4 79,5 60,6 60,0 

 Rost-концентрат 

                                                        Гарант 

1 83,0 63,0 70,5 

2 84,0 64,8 71,8 

3 87,7 70,0 76,2 

4 79,0 58,6 65,5 

                                                    Кардішах 

1 80,3 65,6 68,5 

2 83,3 68,0 71,5 

3 85,0 72,0 73,6 

4 79,0 60,0 59,0 

                                                   Біоглобін 

                                                       Гарант 

1 83,0 63,0 70,5 
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Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 

2 83,8 64,4 70,0 

3 89,2 71,4 78,5 

4 79,2 61,7 68,8 

                                                    Кардішах 

1 80,3 65,6 68,5 

2 81,4 64,6 86,5 

3 86,0 73,0 75,9 

4 79,0 61,0 58,5 

 

Встановлено, що для препарату Гумат калію Екоорганіка та Rost-концентрату 

оптимальними для приживлюваності мікрочубуків, проліферації пазушних 

бруньок, формування коренів були поживні середовища з концентрацією 

0,1%. Так, для сорту Гарант за вказаних концентрацій ці показники 

дорівнювали 87,0 – 87,7% (приживлюваність), 69,3 – 70,0% (проліферація), 

73,0 – 76,2% (ризогенез). Для препарату Біоглобін оптимальною для 

реалізації цих процесів була 0,05% концентрація. При такому вмісті 

препарату вищевказані показники збільшувались і дорівнювали відповідно  

89,2%, 71,4% та 78,5%. При додаванні до поживного середовища більшої 

кількості препаратів охарактеризовані показники зменшувались. Аналогічну 

закономірність було встановлено і для мікрочубуків сорту Кардішах. 

В подальших дослідженнях виявили, що в тканинах листків мікроклонів 

обох досліджуваних сортів, які культивували на поживних середовищах з 

Гуматом калію Екоорганіка, Rost-концентратом, Біоглобіном, посилювався 

перебіг основних фізіологічних процесів, покращувалися агробіологічні 

показники розвитку вегетативної маси та кореневої системи (Рис. 4.14). За 

вмістом пігментів у тканинах листків, мікроклони сорту Гарант відрізнялися 

від контролю в напрямку збільшення їх кількості після культивування на 

поживних середовищах із біологічно активними препаратами – Гумат калію 

Екоорганіка та Rost-концентрат – 0,1% концентрації, Біоглобін – 0,05% 

концентрації: вміст сhl "a" перевищував контрольне значення на 36,8% (Гумат  
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Рис. 4.14 Вплив біологічно активних препаратів на синтез пігментів у 

тканинах листків мікроклонів винограду (середнє за 2009 – 2011 р.р.)  

 

калію Екоорганіка,  Rost-концентрат) і 64,2% (Біоглобін), вміст сhl "b" – 

відповідно на 63,9% та 70,0%. При внесенні до поживного середовища 

більших концентрацій цих препаратів вміст хлорофілів починав 

зменшуватися, що свідчить про негативний вплив високих концентрацій. Про 

це свідчить і підвищення вмісту каротиноїдів у тканинах листків після 

застосування високих концентрацій препаратів, останні захищають 

хлорофіли від руйнування. У мікроклонів сорту Кардішах за синтезом 

листкових пігментів відмітили подібну тенденцію.   

 Біологічно активні препарати  впливали і на водоутримуючу здатність 

листків, яку оцінювали за вмістом легкоутримуючої води (Рис. 4.15). 

Визначення цього показника також підтвердило, що оптимальними 

концентраціями, які необхідно вносити до поживних середовищ МС на 

заміну ІОК, є 0,1% концентрація препаратів Гумат калію Екоорганіка і Rost-

концентрат та 0,05% концентрація препарату Біоглобін. За таких концентрацій  
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Рис. 4.15 Вплив біологічно активних препаратів на вміст легкоутримуючої 

води в  тканинах листків мікроклонів винограду (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

у тканинах листків мікроклонів містилося менше легкоутримуючої води 

(порівняно з контролем – ІОК) у середньому на 4,0% для сорту Гарант та на 

4,6% для сорту Кардішах. Мікроклони, які культивували на поживних 

середовищах з додаванням біологічно активних препаратів відрізнялися від 

контрольних кращими агробіологічними показниками розвитку вегетативної 

маси та кореневої системи (Рис. 4.16). 

       

                     Rost-концентрат 0,1%                                         Контроль  

Рис. 4.16 Вплив біологічно активних препаратів на показники росту 

мікроклонів сорту Гарант 
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Через 45 діб від початку культивування були проведені обліки росту та 

розвитку мікроклонів у дослідних та контрольних варіантах (Табл. 4.6).  

 Таблиця 4.6 

Вплив біологічно активних препаратів на агробіологічні показники росту і 

розвитку мікроклонів винограду (середнє за 2009 – 2011 р.р.)  

Варіанти 

досліду 

Висота 

рослин,  

см 

Кіль-

кість 

листків, 

шт. 

Кіль- 

кість 

вузлів,  

шт. 

Кіль- 

кість 

коренів, 

шт. 

Довжи- 

на 

коре- 

ня, см 

Маса 

коренів 

одного 

мікро-

клону, г 

1 2 3 4 5 6 7 

Гумат калію Екоорганіка 

Гарант 

1 6,5  4,6 4,0 2,6 9,0 0,17 

2 6,8* 5,0 4,0* 2,8* 8,5* 0,18* 

3 8,9  6,8 6,6 4,0 7,5* 0,19 

4 5,5*  4,0* 3,8* 2,6* 9,3* 0,18* 

НІР05 0,5 0,2 0,1 0,2 0,5 0,01 

Кардішах 

1 4,2 3,4 2,8 2,5 7,4 0,14 

2 4,5* 3,0* 2,8* 3,4 7,5* 0,15* 

3 5,8 5,0 4,0 4,4 5,1 0,19 

4 3,9* 3,0* 2,5* 3,7 7,8* 0,11* 

НІР05 0,5 0,2 0,2 0,3 0,7 0,01 

Rost-концентрат 

Гарант 

1 6,5  4,6 4,0 2,6 9,0 0,17 

2 6,8* 5,0 4,0* 3,0 7,5* 0,17* 

3 8,5  7,0 6,7 4,8 6,2* 0,20 

4 5,7*  4,2* 3,8* 2,8* 7,3* 0,16* 

НІР05 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,02 

Кардішах 

1 4,2 3,4 2,8 2,5 7,7 0,13 

2 4,2* 3,2* 3,0 3,5 7,7* 0,15 

3 6,2 5,5 4,3 4,8 5,8* 0,20 

4 3,5* 2,8* 2,4* 3,0 7,7* 0,12* 

НІР05 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,01 
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Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Біоглобін 

Гарант 

1 6,5  4,6 4,0 2,6 9,0 0,17 

2 9,0  8,0 7,4 5,5 9,5 0,25 

3 6,5* 4,6* 4,2* 4,0 8,5* 0,16* 

4 6,0* 5,0 4,5 3,0* 8,0* 0,15* 

НІР05 0,5 0,1 0,2 0,6 0,4 0,02 

Кардішах 

1 4,2 3,4 2,8 2,5 7,4 0,14 

2 6,8 6,0 4,8 5,7 8,0* 0,24 

3 4,8 4,0 3,2 3,5 8,0* 0,19 

4 3,8* 3,0* 2,6* 3,0* 8,3 0,18 

НІР05 0,5 0,1 0,1 0,5 0,6 0,02 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *; 

 

Результати досліджень біометричних показників розвитку рослин обох сортів 

показали, що після культивування на поживних середовищах з додаванням 

біологічно активних препаратів висота рослин, по відношенню до контролю, 

вцілому збільшувалась, але достовірна різниця була після внесення до 

поживного середовища оптимальних концентрацій препаратів (які були 

вказані вище), теж саме можна відмітити і відносно показників кількості 

утворених листкових пластинок та міжвузлів.   

Культивування мікроклонів винограду на поживних середовищах із 

біологічно активними препаратами вплинуло і на формування кореневої 

системи рослин. Після культивування мікроклонів Гаранту на поживних 

середовищах із Гуматом калію Екоорганіка кількість коренів та їх маса 

збільшувались, порівняно з контролем, на 53,8% та 11,7%, їх довжина 

зменшувалась на 16,6%, після культивування на поживних середовищах з 

Rost-концентратом ці показники збільшувались на 84,6% (кількість коренів), 

17,6% (маса вологих коренів) та зменшувались на 31,1% (довжина коренів), 

після культивування на поживних середовищах з Біоглобіном – відповідно 

збільшувались на  115,0% та 47,5 та зменшувались на 5,5%  [111, 114]. 
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Отже, використання біологічно активних препаратів в оптимальних 

концентраціях, як складової частини агаризованого поживного середовища, 

сприяло кращій приживлюваності, проліферації та ризогенезу одновічкових 

мікрочубуків винограду. В тканинах листків посилювався перебіг основних 

фізіологічних процесів мікроклонів винограду, що проявлялося в збільшенні 

кількості листкових пігментів, водоутримуючій здатності листків. Рослини 

характеризувалися більш розвиненою кореневою системою (рослини мали 

більшу кількість коренів, з більшою їх масою). Це пояснюється тим, що 

препарати Гумат калію Екоорганіка і  Rost-концентрат по-перше сприяють 

зв’язуванню поживних елементів поживного середовища в стійкі хелатні 

комплекси, які дуже подібні до структур клітинних мембран, і тому активно 

транспортуються до них. Як результат посилюється ріст рослин. По-друге 

вони активують процеси фотосинтезу, клітинного дихання, внаслідок чого 

відбувається накопичення поживних речовин, прискорюється поділ клітин і 

ріст рослин. Препарат Біоглобін, завдяки амінокислотам та пептидам, які 

входять до його складу, забезпечує в тканинах рослин посилений синтез і 

високий рівень енергії, яка в свою чергу підтримує транспортні процеси, 

активізує ріст рослиного організму.  

 

4.3.4. Розробка структурованого поживного середовища для адаптації 

вегетативної маси і кореневої системи мікроклонів до неконтрольованих 

умов. 

 Ріст і розвиток коренів рослин in vitro залежить від аерації 

поживного середовища, яка в свою чергу залежить від концентрації агару. 

Укорінення пагонів на твердому поживному середовищі ускладнюється, 

развиток коренів другого порядку не відбувається. Зменшення 

концентрації агару суттєво покращує ці показники. Встановлено, що на 

поживних середовищах, які містять навіть невелику кількість агару, 

кореневі волоски не розвиваються, що свідчить про недостатню кількість 
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кисню. Разом з тим можна спостерігати, коли корені ростуть на поверхні 

поживних середовищ або в розколі середовища, то в них розвивається велика 

кількість кореневих волосків.  

Для покращення аерації поживного середовища нами вперше було 

розроблено двошарове структуроване поживне середовище, виготовлене на 

основі МС з додаванням мінеральних субстратів – агроперліту і вермикуліту. 

Поєднання останніх з агаром дозволяє зменшити вміст агару та покращити 

аерацію середовища. Після автоклавування й застигання середовищ у 

культуральних ємностях утворюється двошарове середовище:  

- для перліту: верхній шар – перліт, просякнений середовищем, нижній – 

агарове середовище з вкрапленням перліту;  

- для вермикуліту: верхній шар – поживне середовище, нижній – вермикуліт.  

Оптимальним співвідношенням поживне середовище : мінеральні субстрати 

було 1,0 : 0,5. 

Дослідження проводили на мікроклонах винограду сортів Берландієрі × 

Рипаріа Кречунел 2, Кишмиш таїровський. У передадаптаційний період 

мікрочубуки висаджували на двошарові поживні середовища МС, які містили 

2,0 – 7,5 г/л агару. Попередні дослідження показали, що двошарові поживні 

середовища з концентрацією агару від 2 до 3,5 г/л після застигання були не 

зовсім щільними і не утримували експланти, а отримані мікроклони 

характеризувалися ознаками скловидності. Тому ці варіанти середовищ були 

виключені з подальших досліджень, їх характеристику в роботі не наводимо.  

Приживлюваність мікрочубуків винограду Б х Р Кречунел 2 через 30 

діб після висаджування на середовище без мінералів і вмістом агару 7 г/л 

(контроль) становила 90,0%, тоді як на двошарових поживних середовищах з 

вмістом агару 4 та 5 г/л + агроперліт цей показник дорівнював 62,0 та 82,0%, 

а після додавання до поживного середовища вермикуліту він зменшувався на 

15,0 – 17,0% (Рис. 4.17). Візуальні спостереження засвідчили: збільшення
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Рис. 4.17  Приживлюваність мікрочубуків винограду на двошарових 

поживних середовищах із різним вмістом агару (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 

 

вибракуваних рослин було пов’язане з тим,  що поживне середовище з 

вмістом агару 4,0 – 5,0 г/л було не досить щільним, і складались сприятливі 

умови для розвитку бактерій. У варіантах із кількістю агару в середовищі 6,0 

– 7,0 г/л приживлюваність експлантів була на рівні контролю – 90,0% на 

поживному середовищі з агроперлітом та 65,0 – 69,0% – з вермикулітом 

[249]. Поживне середовище з вмістом агару 7,5 г/л було дуже щільними, що 

ускладнювало висаджування мікрочубуків і супроводжувалося зменшенням 

приживлюваності до 84,0% (агроперліт) і 60,0 (вермикуліт). Аналогічну 

закономірність по приживлюваності мікрочубуків було відмічено і для сорту 

Кишмиш таїровський.  

 Через два місяці культивування мікроклонів винограду різних сортів 

визначали їх біометричні показники росту та розвитку. В контрольному 

варіанті рослини добре розвивались, висота стебла дорівнювала 12,5 (Б х Р 

Кречунел 2) та 10,8 (Кишмиш таїровський) см, кількість листків дорівнювала 
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7,5 і 7,0 шт., а кількість коренів з середньою довжиною 17,0 і 13,0 см – 6,0 – 

10,0 шт. (Табл. 4.7).  

                                                                                                      Таблиця 4.7 

Біометричні показники розвитку мікроклонів винограду на двошарових 

поживних середовищах із різним вмістом агару (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 
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Б х Р Кречунел 2 

1  12,0* 11,3 0,8411* 0,1051* 5,8* 9,9 0,1412* 0,0112* 

2  6,2 6,0* 0,4520* 0,0587* 2,5* 12,5 0,0913* 0,0083* 

3  15,3* 14,6 0,9533 0,1277 6,0* 17,8 0,4822 0,0439 

4 7,0 6,5* 0,5015* 0,0702* 2,5* 18,5 0,3256* 0,0325* 

5  10,9 9,0 0,8832 0,1218 12,5 9,0 0,4705 0,0559 

6  7,5 5,0* 0,4419* 0,0618* 6,5* 15,5 0,3737* 0,0467 

7  10,1 9,3 0,9042 0,1320 15,3 10,6 0,5050 0,0606 

8  7,8 6,7* 0,5718* 0,0857* 5,0* 13,0 0,3415* 0,0437 

9  8,4 7,2* 0,5109* 0,0802* 9,0* 8,0 0,3792* 0,0530 

10  5,0 4,8* 0,3011* 0,0475* 6,0* 9,0 0,2898* 0,0405* 

11  12,5 7,5 0,8091 0,0902 10,0 17,0 0,4231 0,0338 

НІР05 0,5 0,6 0,08 0,03 0,5 0,9 0,04 0,01 

Кишмиш таїровський 

1  10,0 8,0 0,7007* 0,0910* 4,0* 10,0 0,1132* 0,0079* 

2  5,2 4,0* 0,3875* 0,0515* 2,5* 12,0 0,0856* 0,0069* 

3  13,0* 10,0 0,8431 0,1146 5,0* 12,8* 0,3912 0,0305* 

4 6,5 4,0* 0,4015* 0,0558* 3,0* 13,5* 0,2800* 0,0240* 

5  8,0 7,0* 0,7030 0,1089 9,5 10,0 0,4092 0,0450 

6  6,0 4,5* 0,3256* 0,0522* 5,0* 13,0* 0,3217* 0,0376 

7  8,2 7,0* 0,7855 0,1250 7,5 11,6 0,3988 0,0462 

8  5,5 3,8* 0,4413* 0,0741* 4,5* 14,0* 0,2999* 0,0386 

9  7,0 6,0* 0,4914* 0,0835* 5,5* 10,0* 0,3084* 0,0416 

10  4,2 3,0* 0,2799* 0,0475* 5,0* 11,0* 0,2518* 0,0347* 

11  10,8 7,0 0,6712 0,0671 6,0 13,0 0,3615 0,0260 

НІР05 0,4 0,5 0,04 0,03 0,4 0, 8 0,03 0,01 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         
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На двошарових поживних середовищах МС з вмістом агару 4 – 5 г/л висота 

мікроклонів обох сортів була у межах 10,0 – 15,3 см (агроперліт) та 5,2 – 7,0 

см (вермикуліт), кількість листкових пластинок дорівнювала 8,0 – 14,6 шт. 

(агроперліт) та  4,0 – 6,5 шт. (вермикуліт). Кількість коренів була меншою, 

ніж у контролі і становила 4,0 – 6,0 шт. на середовищах з агроперлітом та 2,5 

– 3,0 шт. на середовищах із вермикулітом. Однак, через низький відсоток 

приживлюваності кількість життєздатних рослин була меншою. 

Більш оптимальними для росту і розвитку рослин були поживні 

середовища з мінеральними субстратами та вмістом агару 6 – 7 г/л. 

Порівняно з контролем, висота рослин на середовищі з агроперлітом 

зменшувалась у середньому на  12,8 – 19,2% (Б х Р Кречунел 2) і на 24,0 – 

25,9% (Кишмиш таїровський); кількість сформованих листків – навпаки 

збільшувалась на 5,8 – 40,0% (Б х Р Кречунел 2) або була на рівні контролю в 

мікроклонів Кишмиша таїровського, що свідчить про кращу облиств’яність 

рослин. На середовищі з вермикулітом висота рослин зменшувалась 

відповідно на 37,6 – 40,0% (Б х Р Кречунел 2) та 44,0 – 49,0% (Кишмиш 

таїровський), а кількість листків – на 30%.  

У рослин на поживному середовищі з агроперлітом та вмістом агару 6 – 

7 г/л активніше формувалися та розвивалися корені (Рис. 4.18). У мікроклонів  

Б х Р Кречунел 2 їх кількість дорівнювала 12,5 та 15,3 шт., довжина 

порівняно з контролем зменшувалася на 7 – 8 см або на 25,0 – 53,0%. У 

мікроклонів Кишмиша таїровського кількість коренів дорівнювала 7,5 і 9,5 

шт., їх довжина зменшувалась по відношенню до контролю на 8,0 – 9,6 см або 

на 10,7 – 23,0%. Після додавання до поживного середовища вермикуліту 

кількість коренів була майже на половину меншою, як у порівнянні з 

контролем, так і з варіантами середовищ із агроперлітом, при цьому їх 

середня довжина збільшувалась або знаходилась на рівні контролю. 

Визначення вологої й сухої маси приросту та коренів свідчить про
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Рис. 4.18   Розвиток кореневої системи мікроклонів винограду сорту Б х Р 

Кречунел 2 у контролі (1) та на поживному середовищі з агроперлітом  

(вміст агару 6,0 г/л) (2) 

 

накопичення більшої кількості сухих речовин у мікроклонів на двошарових 

поживних середовищах із агроперлітом та вмістом агару 6 і 7 г/л (Табл. 4.7, 

Додаток М 6). Загальне обводнення приросту мікроклонів Б х Р Кречунел 2 

дорівнювало 85,4 – 86,2%, коренів – 88,0 – 88,1%, у контролі ці показники 

відповідали 89,0 і 92,0%. Загальне обводнення приросту мікроклонів 

Кишмиша таїровського дорівнювало 83,7 – 84,5%, коренів – 87,8 – 89,0%, у 

контролі ці показники відповідали 90,0 і 92,8%.   

В мікроклонів варіанту з вмістом агару 7,5 г/л відмічали гірший 

розвиток, що проявлялося в меншій висоті стебла (7,0 – 8,4 см), кількості 

листків (6,0 – 7,2 шт.) та коренів (5,5 – 9,0 шт.) [103, 116, 137].  

Отже, для забезпечення оптимальних умов розвитку вегетативної маси і 

кореневої системи в передадаптаційний період доцільним є висаджування 

мікрочубуків винограду на двошарове поживне середовище, переважно з 

агроперлітом, яке містить 6 – 7 г/л агару. На таких поживних середовищах 



348 

 

після 60 діб культивування мікроклони мали добре розвинену кореневу 

систему, облиств’яний пагін з високим вмістом сухих речовин. 

 

4.3.5. Модифікація структурованого поживного середовища на основі 

зміни консистенції, фітогормональної і мінеральної основи для одержання 

мікроклонів винограду з високим адаптаційним потенціалом. 

Не викликає сумніву той факт, що кращими показниками росту після 

висаджування мікроклональних рослин у нестерильні, неконтрольовані 

умови будуть відрізнятися генотипи, які мають добре облиств’яні пагони та 

розвинену кореневу систему. Тому головною вимогою на останньому етапі 

культивування винограду in vitro повинно бути отримання рослин, здатних 

переносити стрес у процесі адаптації до змінних умов.  

Оскільки вище було встановлено, що для успішного укорінення 

мікроклонів винограду з одночасним активним ростом і розвитком рослин 

можна використовувати поживне середовище Мурасіге і Скуга з половинним 

вмістом макросолей, хелату заліза та двошарове поживне середовище з 

агроперлітом чи вермикулітом, то ми поставили собі за мету провести 

дослідження по культивуванню мікроклонів винограду в передадаптаційний 

період на комплексному поживному середовищі МС, до складу якого будуть 

входити – 0,1 мг/л 6-БАП, 0,3 мг/л ІОК, ´ макросолей, ´ хелату заліза, 6 г/л 

агару, агроперліт чи вермикуліт. Дослідження проводили на мікрочубуках і 

мікроклонах підщепного сорту винограду Гарант (Рис. 4.19).  

Через 30 діб після висаджування одновічкових мікрочубуків на 

модифіковане двошарове поживне середовище МС було проведено обліки 

приживлюваності експлантів, проліферації пазушних бруньок та ризогенезу. 

Отримані результати показали, що в контролі (перший варіант) та на 

поживних середовищах із ´ макросолей і мінеральними субстратами (другий 

і третій варіанти) та ´ хелатом заліза і агроперлітом (четвертий варіант) 

приживлюваність мікрочубуків була 100% (Рис. 4.20).  В інших дослідних
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Рис. 4.19 Одновічкові мікрочубуки винограду сорту Гарант, висаджені на 

двошарові поживні середовища  

(1 – контроль; 2 – МС + агроперліт; 3 – МС + вермикуліт) 

 

Рис. 4.20  Вплив комплексного поживного середовища на регенераційні 

показники розвитку мікроклонів винограду сорту Гарант  

(середнє за 2012 – 2014 р.р.) 

1 2 

3 
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варіантах (п’ятий, шостий та сьомий) вона зменшувалась на 10,0 – 20,0%. У 

контролі за вказаний період культивування проліферацію пазушної бруньки 

ми відмічали тільки у 28,0% експлантів, а ризогенез – у 82,0%. У варіантах, 

де експланти культивували на поживних середовищах із мінеральними 

субстратами, кількість експлантів із проліферацією навпаки була більшою, а 

кількість експлантів, для яких були характерні ознаки ризогенезу, – меншою. 

Так, у варіантах середовищ, що містили ´ макросолей та агроперліт 

проліферація була характерна для 50,0% експлантів, а ризогенез – для 70,0%, 

у варіантах середовищ, що містили ´ макросолей та вермикуліт ці показники 

дорівнювали 60,0 та 62,0%.  У варіантах середовищ, що містили ´ хелату 

заліза та агроперліт і вермикуліт проліферація була характерна для 50,0% 

експлантів, а от за інтенсивністю ризогенезу мікрочубуки суттєво 

відрізнялися – агроперліт у складі поживного середовища сприяв утворенню 

коренів у 70,0% експлантів, вермикуліт – тільки у 24,0%.  

 Через 60 діб культивування ми провели обліки розвитку вегетативної 

маси і кореневої системи, оскільки вони є важливими показниками 

підготовки мікроклонів винограду до адаптації в неконтрольованих умовах. 

На основі біометричних показників росту і розвитку вегетативної маси 

мікроклонів можна відмітити наступне. Порівняно з контролем, у варіантах з 

´ макросолей  та ´ макросолей + ´ хелату заліза висота рослин 

зменшувалась на 2,0 – 5,8 см  (середовище з агроперлітом), і 5,0 – 5,6 см 

(середовище з вермикулітом), у варіантах з ´ хелату заліза цей показник був 

або ж на рівні контролю (середовище з вермикулітом) або суттєво його 

перевищував (середовище з агроперлітом) (Табл. 4.8). Мікроклони дослідних 

варіантів, за виключенням третього та четвертого, мали меншу кількість 

листків, яка знаходилася в межах 5,8 – 7,3 шт. при 8,5 шт. у рослин контролю 

та 8,0 – 9,0 шт. у рослин третього і четвертого варіантів. Проте, площа 

листкових пластинок у рослин усіх дослідних варіантах достовірно 

перевищувала контрольні значення. У рослин, які культивували на поживних
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Таблиця 4.8 

Показники розвитку вегетативної маси мікроклонів винограду сорту Гарант після культивування на комплексному 

поживному середовищі (середнє за 2012 – 2014 р.р.) 

 

Варіанти 

досліду 

Висота 

рослин, см 

Кількість 

листків, 

шт. 

 

Площа 

листків, см
2
 

 

Маса вологого 

приросту, г  

 

Маса сухого 

приросту, г 

 

Вміст сухих 

речовин, % 

 

Вміст води, % 

 

1 10,4 ± 0,23 7,3 ± 0,25 27,41 ± 0,30 0,6612 ± 0,0024 0,1024 ± 0,0005 15,6 ± 0,19 84,5 ± 0,19 

2 6,8 ± 0,32 5,8 ± 0,25 25,55 ± 0,51 0,3783 ± 0,0042* 0,0540 ± 0,0007 14,3 ± 0,34 85,7 ± 0,34 

3 14,1± 0,12* 9,0 ± 0,40* 35,15 ± 0,29 0,6506 ± 0,0041 0,0988 ± 0,0018 15,2 ± 0,17 84,8 ±0,17 

4 11,8 ± 0,39 8,0 ± 0,40* 25,38 ± 0,33 0,4271 ± 0,0083* 0,0554 ± 0,0004 13,7 ± 0,24 86,3 ± 0,24 

5 7,4± 0,27 6,0 ± 0,00 25,96 ± 0,25 0,4064 ± 0,0082* 0,0599 ± 0,0005 15,7 ± 0,39 85,3 ± 0,39 

6  6,6 ± 0,23 5,8 ± 0,25 25,07 ± 0,21 0,4544 ± 0,0083* 0,0736 ± 0,0015 13,3 ± 0,32 86,7 ±  0,32 

7 12,4 ± 0,23 8,5 ± 0,40 17,04 ± 0,36 0,4457 ± 0,0049 0,0430 ± 0,0008 9,9 ± 0,38 90,1 ± 0,38 

НІР05 1,05 0,96 1,04 0,0189 0,0030 0,85 0,85 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

 

 

3
5
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середовищах з половинним вмістом макросолей, вона збільшувалася на 8,51 – 

10,37 см
2
, у рослин, які культивували на поживних середовищах з 

половинним вмістом макросолей та хелату заліза – на 8,34 – 8,92 см
2
, у 

рослин, які  культивували на поживних середовищах, що містили повний 

комплекс макроелементів і ´ хелату заліза, площа листків була більшою за 

контрольні значення на 8,34 – 18,11 см
2
.    

 Для підготовки мікроклонів винограду до переведення в нестерильні 

умови важливе значення має структура тканин як вегетативної маси так і 

кореневої системи, останню прийнято оцінювати по накопиченню сухої 

речовини або загального обводнення тканин. Визначення маси вологого і 

сухого приросту з подальшим визначенням вмісту сухих речовин показало, 

що найбільше їх синтезувалося в пагонах та листках мікроклонів, які 

культивували на поживних середовищах із агроперлітом – 15,2 – 15,7%,  дещо 

менше – 13,3 – 14,3% на поживних середовищах з вермикулітом і найменше в 

контрольних рослин – 9,9%. В аналогічній залежності був і показник 

загального обводнення тканин (Табл. 4.8).  

 Проведення аналізу розвитку кореневої системи мікроклонів винограду, 

які протягом 60 діб культивували на поживних середовищах з різним 

мінеральним складом показало, що вони суттєво впливали на біометричні та 

якісні показники розвитку і кореневої системи (Рис. 4.21, Табл. 4.9). Згідно з 

даними, наведеними у табл. 4.9, можна стверджувати про позитивний вплив 

на формування кореневої системи поживного середовища з агропелітом та ´ 

макросолей (перший варіант) і ´ макросолей + ´ хелат заліза (п’ятий 

варіант). Такі поживні середовища забезпечували утворення 14,0 – 15,0 шт. 

коренів І порядку з загальною їх довжиною до 47,2 – 54,3 см, при цьому 

довжина одного кореня І порядку дорівнювала 3,3 – 3,6 см. У мікроклонів 

винограду на поживних середовищах аналогічного мінерального складу з 

додаванням вермикуліту утворювалося менше коренів І порядку, в середньому 1,4 

– 5,5 шт., що менше ніж у контрольних рослин на 15,3 –78,4%. 
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Рис. 4.21  Розвиток кореневої системи мікроклонів винограду сорту Гарант у 

контролі (2) та на поживному середовищі з агроперлітом (1) 

 

Таблиця 4.9 

Вплив комплексного поживного середовища на біометричні показники 

розвитку кореневої системи мікроклонів винограду сорту Гарант  

(середнє за 2013 – 2014 р.р.) 

Варі-

анти 

дос-

ліду 

Кількість 

коренів  

І поряд-

ку, шт. 

Довжина 

коренів  

І порядку, 

см 

Довжи- 

на одного 

кореня  

І порядку, 

см 

Кількість 

коренів  

ІІ порядку, 

шт. 

Довжина 

коренів  

ІІ поряд-

ку, см 

Довжина 

одного 

кореня  

ІІ поряд-

ку, см 

1 15,0±0,35 54,3±0,81 3,6±0,11* 31,5±0,64 57,3±0,47 1,8±0,05* 

2 5,5±0,28* 32,8±0,70* 6,2±0,23* 20,3±1,03 34,3±1,58* 1,1±0,05* 

3 8,3±0,32 57,3±1,10 6,9±0,32* 25,8±1,10* 63,8±1,15 2,5±0,07 

4 3,7±0,11* 34,8±0,45* 4,9±0,09* 8,3±0,47* 14,8±0,45* 1,8±0,06* 

5 14,3±0,47 47,2±0,27* 3,3±0,12* 23,5±0,95* 46,4±0,92* 2,0±0,08 

6 1,4±0,04* 46,6±0,58* 3,2±0,71 17,0±0,70* 46,1±0,55* 2,7±0,11 

7 6,5±0,20 46,0±0,64 6,8±0,18 20,9±0,42 47,7±0,39 1,7±0,04 

НІР05 0,91 2,19 0,96 2,45 2,25 0,24 

 

Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         
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Їх загальна довжина та довжина одного кореня І порядку також достовірно 

від контролю не відрізнялись. 

 Багато досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених вказують на те, що 

коренева система більшості мікроклональних рослин не розгалужена, в 

подальшому це негативно впливає на їх приживлюваність в умовах ex vitro. 

Дані отримані в наших дослідженнях показують, що інтенсивне утворення 

коренів ІІ порядку було характерне для мікроклонів у першому, третьому та 

п’ятому варіантах, у яких поживне середовище містило ´ макросолей,  

хелату заліза та агроперліт. На таких середовищах у рослин утворювалося по 

23,5 – 31,5 шт. коренів ІІ порядку з загальною довжиною 57,3 – 63,8 см 

(перший і третій варіанти), у п’ятому варіанті цей показник достовірно від 

контролю не відрізнявся. У контрольних мікроклонів  було по 6,5 шт. коренів 

І порядку довжиною 46,0 см та 20,9 шт. коренів ІІ порядку довжиною 47,7 см.   

 Половинний вміст макросолей у складі МС та додавання до нього 

агроперліту супроводжувалося накопиченням в коренях більшої кількості 

сухих речовин та зменшенням загального обводнення їх тканин (Табл. 4.10).  

Таблиця 4.10. 

Показники розвитку кореневої системи мікроклонів винограду сорту Гарант 

після культивування на комплексному поживному середовищі  

(середнє за 2012 – 2014 р.р.) 

Варіанти  

досліду 

Маса вологих 

коренів, г 

Маса сухих 

коренів, г 

Вміст сухих 

речовин, % 

Вміст води, 

% 

1 0,5618±0,0087 0,0669±0,0014 11,91±0,31 88,09±0,31 

2 0,1777±0,0199* 0,0180±0,0009* 10,17±0,59 89,83±0,69 

3 0,6746±0,0092 0,0636±0,0012 9,43±0,26 90,56±0,26 

4 0,1824±0,0015* 0,0167±0,0002* 9,17±0,21 90,83±0,21 

5 0,7489±0,0184* 0,0668±0,0009 8,92±0,21 91,08±0,21 

6 0,1821±0,0041* 0,0171±0,0014* 9,39±0,73 90,60±0,73 

7 0,3864 ±0,0047 0,0246±0,0012 6,70±0,16 93,30±0,82 

НІР05 0,0342 0,0059 1,24 1,51 

Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         
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У коренях рослин цих варіантів було 10,1 – 11,9% сухих речовин, загальне 

обводнення тканин дорівнювало 88,0 – 89,8%. На повному ростовому МС 

(контроль) ці показники дорівнювали відповідно 6,7 і 93,3%. Це пояснюється 

тим, що агар підвищував дифузію вуглеводів, елементів живлення та 

регуляторів росту з поживного середовища, а перліт створював сприятливі 

умови для розвитку кореневої системи.  

Проведення двофакторного дисперсійного аналізу показало, що на 

розвиток вегетативної маси мікроклонів винограду найбільшу частку впливу 

мав вміст мінеральних солей у складі МС, а на формування кореневої 

системи – взаємодія двох факторів та додавання мінеральних субстратів  

(Додаток М 7, Додаток М 8). 

 

 4.3.6. Особливості перебігу основних фізіолого-біохімічних процесів 

мікроклонів винограду на структурованих поживних середовищах. 

Стресові умови, які складаються при культивуванні рослин in vitro, такі 

як водний потенціал поживного середовища в декілька разів нижчий за 

ґрунтовий, високі концентрації агару, висока вологість повітря в 

культуральних ємностях, наявність фітогормонів – створюють особливий 

водний режим мікроклональних рослин, знижуючи, інколи досить суттєво, 

ефективність технології. Відсутність рушійної сили транспірації – градієнта 

водного потенціалу між рослиною і повітрям – зумовлює постійно відкритий 

стан продихів, а при тривалому культивуванні призводить до втрати їх 

здатності закриватися. Дуже часто після пересаджування рослин у грунт чи 

грунтосуміш спостерігається зупинка росту, обсипання листків і відмирання 

рослин. Ці явища пов’язані з тим, що у пробіркових рослин порушена 

діяльність продихового апарату, внаслідок чого відбувається втрата великої 

кількості води. Інтенсивна транспірація води рослинами утруднює не тільки 

переведення в умови ex vitro, але й проведення пасажування генотипів із 

високим коефіцієнтом розмноження, коли необхідно тривалий час на 
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проведення маніпуляцій за ламінарною шафою і нерідко спостерігається 

усихання окремих чубуків.  

Швидкість втрати води поверхнею листків та цілими рослинами можна 

оцінити за допомогою показників інтенсивності транспірації, загального 

обводнення тканин та вмісту легкоутримуючої води. Роботу по визначенню 

цих показників проводили на мікроклонах, відділених від кореневої системи 

двічі. Перше визначення проводили через 60 діб культивування мікроклонів 

винограду, друге – через 10 діб культивування мікроклонів винограду з 

відкритими на µ кришечками культуральних ємностей. Перед відкриванням 

покриття поверхню поживного середовища засипали тонким шаром 

стерильного агроперліту. Останній перешкоджав заселенню на поверхні 

бактеріальної і грибкової інфекції та сприяв зниженню вологості в 

культуральних ємностях. 

Визначення інтенсивності транспірації через 60 діб культивування 

мікроклонів винограду (на прикладі сорту Гарант) на модифікованих 

двошарових поживних середовищах показало, що в контролі (перший 

варіант) інтенсивність транспірації була найбільшою й дорівнювала 78,00, 

23,38 та 12,72 г/см
2
год (Рис. 4.22).  

 - через 10 хв.    - через 20 хв.    - через 30 хв.

1 2 3 4 5 6 7

                                                    Варіанти досліду

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

г/
см

2
го

д
.

  

Рис. 4.22  Інтенсивність транспірації мікроклонів винограду сорту Гарант 

після культивування на модифікованому поживному середовищі в розрахунку  

на 10 см
2 

(середнє за 2013 – 2015 р.р.) 
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У всіх дослідних варіантах цей показник був меншим на 30,70 – 35,38 

г/см
2
год. через 10 хв., 7,04 – 10,66 г/см

2
год. через 20 хв. та на 5,03 – 7,65 

г/см
2
год. через 30 хв. Через 10 хв. інтенсивність транспірації між дослідними 

варіантами була несуттєвою, різниця, що спостерігалась була в межах 

похибки, через 20 хв. найменша інтенсивність транспірації була характерна  

для рослин у другому (1/2 макросолей + агроперліт), четвертому (1/2 хелат 

заліза + агроперліт) варіантах і достовірно відрізнялась від рослин в інших 

дослідних варіантах.  

Інтенсивність фізіологічних процесів, процесів росту і розвитку 

залежить, в першу чергу, від вмісту вільної, легкоутримуючої води. 

Транспірація також залежить від вмісту води в тканинах пагонів та листків. 

Будь-яке зменшення вмісту води призводить до зменшення транспірації. 

Визначення показників загального обводнення мікроклонів, вмісту 

легкоутримуючої води та сухих речовин ще раз підтвердило це твердження 

(Рис. 4.23).  

 - через 10 хв.    - через 20 хв.    - через 30 хв.

1 2 3 4 5 6 7

                                                Варіанти досліду

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

%

 

Рис. 4.23  Вміст легкоутримуючої води в тканинах мікроклонів винограду 

сорту Гарант після культивування на модифікованому поживному середовищі  

через 60 діб культивування (середнє за 2013 – 2015 р.р.) 
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Найбільше легкоутримуючої води було в мікроклонів контрольного варіанту 

– 5,68,  9,06 та 12,02% через 10, 20 та 30 хв., а вміст сухих речовин, які 

синтезувалися за період культивування, дорівнював 9,91%, що достовірно 

було меншим за відповідні показники рослин дослідних варіантів (Рис. 4.24).  
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Рис. 4.24 Загальне обводнення та вміст сухих речовин  в тканинах 

мікроклонів винограду після культивування на модифікованому поживному 

середовищі (через 60 діб культивування) (середнє за 2013 – 2015 р.р.) 

 

Відповідно й інтенсивність транспірації в них була більшою.  

У тканинах пагонів та листків мікроклонів, які культивували на 

поживних середовищах із половинним вмістом макросолей, хелату заліза та 

агроперлітом через 10 хв. вміст легкоутримуючої води був на рівні 2,74 – 

2,96%,  через 20 хв. 4,09 – 5,12%, через 30 хв. 5,56 – 6,48%, відповідно і 

інтенсивність транспірації була меншою. Кількість сухих речовин, що 

синтезувалися, була найбільшою і дорівнювала 15,16 – 15,40%, і достовірно 

відрізнялась як від контролю, так і від інших дослідних варіантів.  

У мікроклонів винограду, які культивували на поживних середовищах із 

половинним вмістом макросолей, хелату заліза (третій, п’ятий, сьомий 
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варіанти)  з додаванням вермикуліту вміст легкоутримуючої води був 

більшим, порівняно з варіантами після додавання до поживного середовища 

агроперліту. Так, наприклад, через 10 хв. цей показник дорівнював 4,36%  

для мікроклонів третього варіанту, 3,99% для мікроклонів п’ятого варіанту 

та 6,37% для мікроклонів сьомого варіанту. Через 20 та 30 хв. відповідно до 

варіантів – 6,73 – 9,03% (третій варіант), 9,01 –  11,63% (п’ятий варіант) та 

9,96 – 10,61% (сьомий варіант). За вмістом сухих речовин між дослідними 

варіантами достовірної різниці не відмітили.  

Після 60 діб культивування мікроклонів винограду в культуральному 

боксі з метою підготовки мікроклонів до періоду адаптації в умовах ex vitro 

ми відкривали на µ кришечки культуральних ємностей, а поверхню 

поживного середовища присипали шаром стерильного агроперліту. Ці 

прийоми сприяли в першу чергу зменшенню вологості всередині 

культиваційних ємностей та підвищенню рівня СО2. І в таких умовах 

мікроклони культивували ще 10 діб, після чого провели повторне 

визначення вищеохарактеризованих фізіологічних показників.   

На основі отриманих результатів показано, що інтенсивність 

транспірації мікроклонів порівняно з попередніми результатами взагалі 

збільшувалась  (Рис. 4.25). Але встановлена вище закономірність 

зберігалась: найменша інтенсивність транспірації була характерна для 

мікроклонів у другому, четвертому і шостому варіантах, у рослин цих 

варіантів було і найменше легкоутримуючої води та більше сухих речовин 

(Рис. 4.26, 4.27). Вже доведено, чим менше води в клітинах, тим вищою є 

концентрація клітинного соку, а це в свою чергу зменшує інтенсивність 

транспірації. 

Адаптаційні процеси до стресових факторів залежать головним чином 

від оптимального функціонування асиміляційного апарату рослини, одним із 

показників якого є рівень фотосинтетичних пігментів і їх співвідношення. 
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Рис.  4.25  Інтенсивність транспірації мікроклонів винограду сорту Гарант 

після культивування на модифікованому поживному середовищі та в умовах 

змінних фізичних параметрів, у розрахунку на 10 см
2  

(середнє за 2013 – 2015 р.р.) 

 

Рис. 4.26  Вміст легкоутримуючої води  мікроклонів винограду сорту Гарант 

після культивування на модифікованому поживному середовищі та в умовах 

змінних фізичних параметрів (середнє за 2013 – 2015 р.р.) 
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Рис. 4.27  Вміст сухих речовин та загальне обводнення  мікроклонів 

винограду сорту Гарант після культивування на модифікованому поживному 

середовищі та в умовах змінних фізичних параметрів  

(середнє за 2013 – 2015 р.р.) 

 

Вміст пластидних пігментів та їх стан визначають стійкість, 

життєздатність і продуктивність рослин. Порушення фотосинтезу є 

найпершими невидимими пошкодженнями, які з’являються в рослин, 

призводячи до появи видимих морфологічних і анатомічних змін, пов’язаних 

із руйнуванням пігментних комплексів.  

 Візуальний огляд рослин винограду in vitro на етапі культивування в 

культуральних ємностях протягом 60 діб, після 10 денного їх культивування з 

напіввідкритими кришечками показав, що у другому, третьому, шостому і 

сьомому варіантах рослини мали не тільки добре розвинену кореневу 

систему, облиств’яність пагону, але й відрізнялися від контрольних та рослин 

інших дослідних варіантів інтенсивним зеленим забарвленням листкових 

пластинок. З огляду на це ми провели визначення вмісту пігментів у тканинах 

листків рослин усіх варіантів (Рис. 4.28). 
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Рис. 4.28  Вміст пігментів у листках мікроклонів винограду сорту Гарант 

після культивування на модифікованому поживному середовищі та в умовах 

змінних фізичних параметрів (середнє за 2013 – 2015 р.р.) 

 

Отримані результати показали, що після культивування мікроклонів 

винограду на повному поживному середовищі МС та з ´ вмісту хелату заліза 

рослини достовірно за вмістом пігментів не відрізнялись. Після 

культивування мікроклонів на поживному середовищі МС з ´ вмісту 

макросолей та ´ вмісту макросолей і ´ вмісту хелату заліза в тканинах 

листків збільшувалась кількість всіх листкових пігментів. Так, наприклад,  

вміст хлорофілу «а» в листках контрольних рослин дорівнював 1,15 мг/г 

вологої маси, у рослин вказаних варіантів він збільшувався на  49,5 – 93,0% і 

дорівнював 1,72 – 2,22 мг/г вологої маси. Високий вміст хлорофілу «а» 

характеризує адаптаційний потенціал рослин, який забезпечується 

ефективною роботою фотосинтетичного апарату асиміляційних органів. 

Аналогічна тенденція була виявлена і для хлорофілу «b» та загального вмісту 

зелених пігментів (сума хлорофілів «а» + «b»). Порівняно з контролем, сума 
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хлорофілів була найбільшою у рослин другого і третього варіантів (2,85 і 3,53 

мг/г вологої маси при 1,15 мг/г вологої маси у контролі). У рослин шостого та 

сьомого варіантів вона зменшувалась до 2,50 і 2,22 мг/г вологої маси, але в 

порівнянні з контрольним показником це на 51,0 – 70,0% більше. 

Каротиноїди характеризуються високою антиоксидантною активністю і 

запобігають фоторуйнації  пігментного комплексу, акумулюючи частину 

світлової енергії. Тому в змінних умовах підвищення їх вмісту є важливим 

показником. На основі отриманих даних нами показано, що в усіх варіантах, 

за виключенням рослин третього і четвертого, вміст каротиноїдів 

перевищував показники контролю на 58,6 – 75,8% (другий і третій варіанти), 

62,0 – 72,4% (шостий і сьомий варіанти). Про перевагу синтезу каротиноїдів 

у листках рослин цих варіантів свідчить і показник співвідношення зелених 

пігментів та каротиноїдів, який у вищевказаних варіантах дорівнював – 6,19, 

5,34, 5,2 при 4,58 у контролі.    

Проведення двофакторного дисперсійного аналізу показало, що на 

перебіг основних фізіологічних показників мікроклонів винограду розвиток 

вегетативної маси мікроклонів винограду найбільшу частку впливу мав вміст 

мінеральних солей у складі поживного середовища. За основні фактори 

впливу було взято сольовий склад поживного середовища (фактор 1) та 

додавання мінералів до поживного середовища (фактор 2). Показано, що для 

показників інтенсивності транспірації частка впливу фактору 1 дорівнювала 

84,3 – 93,6% і була достовірною на 95% рівні вірогідності, частка впливу 

фактору 2 – 4,1 – 6,8% і була достовірною на 95% рівні вірогідності тільки 

після 10 хв. та 20 хв. визначення. Частка впливу взаємодії цих двох факторів 

була невеликою, і знаходилася в межах 3,3 - 4,4% і була достовірною на 95% 

рівні вірогідності тільки після 10 хв. та 20 хв. Аналогічну закономірність 

впливу факторів було відзначено за показниками вмісту пігментів. Вміст 

легкоутримуючої води залежав як від взаємодії двох факторів (21,5 – 49,9%), так 

і від сольового складу поживного середовища (23,6 – 42,8%)  (Додаток М 9). 
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Таким чином, за основними фізіологічними показниками, що 

характеризують стан мікроклонів винограду, можна стверджувати, що на 

етапі підготовки мікроклонів винограду до адаптації слід застосовувати 

двошарові поживні середовища на основі агроперліту, які містять 

половинний вміст макросолей і хелату заліза. 

За результатами наукової роботи, які представлені у підрозділах 4.1 – 

4.3 опубліковано 10 наукових праць та одержано Патент України на корисну 

модель «Спосіб ведення, культивування та розмноження винограду in vitro»   

(Додаток М 10). 

 

4.4. Способи адаптації мікроклонів винограду до умов in vivo 

 

Процес адаптації мікроклональних рослин до неконтрольованих умов 

довкілля є складним, дорогим і трудомістким. Низький рівень 

приживлюваності мікроклонів винограду на етапі адаптації пов'язаний із 

анатомо-фізіологічними особливостями мікроклональних рослин, зокрема з 

процесами порушення діяльності продихового апарату, внаслідок чого 

відбувається втрата великої кількості води, в умовах in vitro не відбувається 

утворення кореневих волосків, що призводить до порушення поглинання 

води й мінеральних солей з ґрунту. Перенесення таких рослин в 

неконтрольовані умови створює стресову ситуацію, яка і призводить у 

більшості випадків до їх загибелі. Послабити стрес можна за умови контролю 

втрати і поглинання води.  

Рослини in vivo захищають себе від інтенсивної втрати води, 

зменшуючи розмір продихових щілин. Захист здійснюється двома способами: 

швидка реакція на зміну складу навколишнього повітря (водяна пара, СО2), 

що супроводжується закриванням продихів. Другий спосіб захисту вступає в 

дію, коли кількість поглиненої коренями води менша, ніж її втрата у процесі 

транспірації. У рослин, отриманих in vitro, не працюють обидва напрямки 
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захисту. Тому готувати мікроклональні рослини до переведення в 

неконтрольовані умови необхідно вже з першого етапу їх культивування.  

З огляду на це, ми поставили собі за мету розробити прийоми 

адаптації, спрямовані на підвищення приживлюваності мікроклонів in vivo 

та одержання якісних саджанців. В процесі досліджень було проведено 

низку експериментів і на основі їх результатів розроблено декілька 

ефективних способів адаптації мікроклонів винограду до умов in vivo.  

1. Адаптація мікроклонів винограду в  умовах культурального боксу з 

подальшим висаджуванням у цеолітовий субстрат захищеного ґрунту. 

2. Адаптація мікроклонів винограду на поживних субстратах. 

3. Адаптація мікроклонів винограду шляхом поєднання етапу 

мікроживцювання та пристосування до неконтрольованих умов.  

Перший спосіб адаптації проводили у весняний період безпосередньо 

перед висаджуванням рослин в умови захищеного ґрунту. Адаптацію 

проводили на агаризованому поживному середовищі Мурасіге і Скуга 

(контроль) та його модифікації із агроперлітом і половинним вмістом 

макросолей і хелату заліза (двошарове поживне середовище). Для адаптації 

відбирали мікроклони винограду висотою 6 – 7 см, які мали по 5 – 6 

листочків,  добре розвинену кореневу систему, без калусних утворень. В 

умовах культурального боксу кришечки культуральних ємностей поступово 

відкривали на 1/4, починаючи з 5 хв., збільшуючи експозицію протягом 7 

діб. Такий прийом дозволяв знижувати вологість повітря в культуральних 

ємностях. Перед першим відкриванням кришечок проводили обприскування 

рослин водними розчинами препаратів – Vapor Gard та ЕПАА різних 

концентрацій, поверхню поживного середовища засипали тонким шаром 

стерильного агроперліту (Рис. 4.29, 4.30) [93].  

Препарати Vapor Gard і ЕПАА відносять до групи антитранспірантів,  
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Рис. 4.29 Адаптація мікроклонів винограду в умовах культурального боксу на 

агаризованому поживному середовищі 

                   

Рис. 4.30 Адаптація мікроклонів винограду в умовах культурального боксу на 

двошаровому поживному середовищі 

 

після нанесення на рослини вони здатні утворювати тоненьку плівку, яка 

захищає їх від надмірного випаровування води. Тому їх застосування шляхом 

обприскування вегетативної маси мікроклонів винограду на етапі адаптації 

повинно збалансувати водний режим і покращити фізіологічний стан рослин. 

Через 7 діб вегетації в культуральному боксі мікроклони переносили в 
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адаптаційну кімнату і повторно обприскували препаратами Vapor Gard чи 

ЕПАА. У культуральних кімнатах рослини перебували ще 5 діб, після чого їх 

висаджували в умови захищеного ґрунту в цеолітовий субстрат. Оцінку дії 

антитранспірантів проводили за показниками інтенсивності транспірації та 

вмісту легкоутримуючої води, які визначали через 5 діб після кожної обробки 

на обох типах поживного середовища. Отримані результати після першої 

обробки дозволили стверджувати, що  інтенсивність транспірації рослин, у 

порівнянні з контролем, зменшувалася на обох типах поживного середовища 

(Рис. 4.31, 4.32). Найменшою вона була у варіантах після застосуванням 

препарату Vapor Gard 1,5% та препарату ЕПАА 0,4% концентрації. Після 

застосування розчинів саме цих концентрацій інтенсивність транспірації 

мікроклонів на поживному середовищі МС знижувалася відносно контролю 

на 30,4 г/см
2
*год. або на 25,1%. Після застосування розчинів менших 

концентрацій (0,3%, 0,5%  –  Vapor Gard і 0,2%, 0,3% – ЕПАА) цей показник  

 

Рис. 4.31 Вплив препаратів Vapor Gard і ЕПАА на фізіологічні показники 

мікроклонів винограду через 5 діб після обробки та культивування на 

поживному середовищі Мурасіге і Скуга (середнє за 2012 – 2015 р.р.) 
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Рис. 4.32 Вплив препаратів Vapor Gard і ЕПАА на на фізіологічні показники 

мікроклонів винограду через 5 діб після обробки та культивування на 

поживному середовищі Мурасіге і Скуга з агроперлітом 

 (середнє за 2012 – 2015 р.р.) 

 

збільшувався до 95,4 – 100,0 г/см
2
*год. (Vapor Gard) і 103,1 – 108,6 г/см

2
*год. 

(ЕПАА). Вміст легкоутримуючої води мікроклонів також залежав від 

концентрації препаратів Vapor Gard і ЕПАА. У варіантах після обробки 

рослин препаратом Vapor Gard різниця між дослідними і контрольними 

показниками через 5 хв. підсушування складала 2,6%, 3,0%, 3,5%, 4,0% 

відповідно концентраціям 0,3%, 0,5%, 1,0%, 1,5%.   Після обприскування 

розчином ЕПАА 0,2%, 0,3% і 0,4% мікроклони випаровували на 4,0%,  3,4% і 

4,9% менше води, ніж у контролі [95].  

На поживному середовищі МС з агроперлітом (двошарове середовище) 

встановлена вище закономірність за обома препаратами зберігалась, але 

показники були значно меншими.  Якщо провести їх порівняння, то можна 

відзначити, що інтенсивність транспірації мікроклонів зменшувалась в 

середньому на 20,0 – 30,7 г/см
2
*год. (Vapor Gard) і на 29,9 – 30,6 г/см

2
*год. 
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(ЕПАА), вміст легкоутримуючої води – відповідно на 1,0 – 2,0%, включаючи 

й контрольні значення.    

Повторне визначення цих показників, яке проводили через 5 діб після 

другої обробки рослин показало, що на поживному середовищі з 

агроперлітом інтенсивність транспірації та вміст легкоутримуючої води 

вцілому зменшувались (Рис. 4.33).  

 

Рис. 4.33 Вплив препаратів Vapor Gard і ЕПАА на фізіологічні показники 

мікроклонів винограду після повторної обробки, на різних поживних 

середовищах (середнє за 2012 – 2015 р.р.) 

 

Їх зменшення було відмічено і в залежності від збільшення концентрації 

робочих розчинів обох препаратів.   

Після такого способу адаптації мікроклони винограду висаджували в 

умови захищеного ґрунту у цеолітовий субстрат і через 30 діб визначали їх 

приживлюваність. Цей показник показав, що найбільша кількість 

життєздатних рослин була у варіантах після обробки  Vapor Gard 0,5% 

концентрації і ЕПАА 0,4% з обох типів поживних середовищ –  55,0 – 77,0% 

(Табл. 4.11). Приживлюваність мікроклонів після застосування препарату 

Vapor Gard 0,3, 1,0 і 1,5% концентрації була меншою порівняно з
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Таблиця 4.11 

Вплив препаратів Vapor Gard і ЕПАА на приживлюваність  мікроклонів 

винограду в умовах захищеного грунту (середнє за 2012 – 2015 р.р.) 

Варіанти досліду  Приживлюваність мікроклонів винограду, % 

поживне середовище 

Мурасіге і Скуга 

поживне середовище 

Мурасіге і Скуга + 

агроперліт 

Vapor Gard, 0,3% 53,5 67,0 

Vapor Gard, 0,5% 56,5 77,0 

Vapor Gard, 1,0% 50,0 67,5 

Vapor Gard, 1,5% 45,0 68,0 

Контроль 30,5 53,0 

ЕПАА, 0,2% 48,0 70,0 

ЕПАА, 0,3% 48,0 70,0 

ЕПАА, 0,4% 55,0 75,5 

Контроль 30,0 55,0 

 

варіантом Vapor Gard 0,5% концентрації на 3,0 – 11,5% і 14,5 – 23,0% 

порівняно з контролем після культивування на МС та на 9,0 – 10,0 % і 14,0 – 

15,0% після культивування на МС + агроперліт відповідно. Приживлюваність 

мікроклонів після застосування препарату ЕПАА 0,2 і 0,3% була меншою 

порівняно з варіантом ЕПАА 0,4% на 7,0% і 25,0% порівняно з контролем 

після культивування на МС та на 5,5% і 20,5% після культивування на МС + 

агроперліт. Тобто можна стверджувати, що із збільшенням концентрації 

розчину препарату Vapor Gard показник приживлюваності мікроклонів 

зменшувався. Після обробки рослин розчином ЕПАА спостерігали зворотнью 

залежність: із збільшенням концентрації робочого розчину  кількість 

життєздатних рослин збільшувалась [94]. 

Отже, незважаючи на те, що і після першої та другої обробок 

мікроклонів винограду антитранспірантами, згідно з фізіологічними 

показниками, переваги надавали рослинам після застосування 1,5% (Vapor 

Gard) та 0,4% (ЕПАА), спостереження за ростом і розвитком рослин 

показали, що 1,5% концентрація препарату Vapor Gard у подальшому 
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негативно впливала на листковий апарат рослин і їх приживлюваність 

(особливо після другої обробки): більшість листкових пластинок починали 

всихати і обсипатися, а після застосування розчинів цього препарату менших 

концентрацій такі явища не спостерігалися, а навпаки рослини мали добре 

розвинені яскраво зеленого кольору листки. Тому  для застосування 

антитранспірантів при цьому способі адаптації рекомендовано застосовувати 

препарат Vapor Gard 0,5% концентрації, препарат ЕПАА – 0,4% концентрації. 

Другий спосіб адаптації мікроклонів винограду з застосуванням різних 

субстратів проводять цілорічно. Він здійснюється наступним чином. 

Відбирають мікроклони винограду висотою 6 – 7 см, які мають по 5 – 6   

листочків, добре розвинену кореневу систему. Перший етап адаптації 

проводять в умовах культурального боксу впродовж 5 днів, пристосовуючи  

рослини до зниженої вологості повітря та зменшення випаровування води 

(Vapor Gard, 0,5% чи ЕПАА, 0,4%) вищенаведеним способом. Після цього 

мікроклони переміщують до адаптаційних кімнат, де рослини знаходяться на 

поживних середовищах із відкритими кришечками культуральних ємностей 

ще протягом 5 днів. Далі мікроклони винограду пересаджують на поживні 

субстрати. На поживних субстратах мікроклони винограду можуть 

знаходитися до того часу, коли буде можливість висаджувати їх на  

мінеральний цеолітовий субстрат, у шкілку захищеного чи відкритого ґрунту, 

на постійне місце. 

 Основним завданням даного способу адаптації мікроклонів винограду 

було вивчити ряд сучасних субстратів чи грунтосумішей і виділити найбільш 

ефективні й доступні з них. На початку досліджень у якості субстрату ми 

використовували суміш землі з піском у співвідношенні 1:1 (Додаток М 11). 

Незважаючи на те, що спочатку приживлюваність мікроклонів була 

достатньо високою і складала, в середньому, по сортах винограду  60 – 65  %, 

у подальшому вона знижувалась і найімовірніше через те, що така суміш для 

мікроклонів була дуже щільною та важкою і призводила до загнивання 
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кореневої системи. Тому в подальшому наші дослідження були спрямовані 

на пошук більш оптимальних субстратів для адаптації мікроклонів 

винограду, які повинні характеризуватися наступними особливостями: 

стерильність, висока водоутримуюча здатність, гідрофільність, висока 

повітроємність, стійкість до окислення, оптимальні показники рН та 

буферності. Ці параметри забезпечують розвиток кореневої системи вцілому, 

і розвиток коренів ІІ та інших порядків, зокрема. Таким вимогам 

задовольняють кокосовий субстрат,  агроперліт, вермикуліт,  торф сфагнум, 

«Щедра земля». У процесі роботи ми вивчали ряд субстратів: цеоліт 

(контроль), грунт + пісок (1:1), кокосовий субстрат (чистий), кокосовий 

субстрат + Тerrawet (3:1), кокосовий субстрат + агроперліт (1:1), кокосовий 

субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1), агроперліт + вермикуліт, 

кокосовый субстрат + вермикуліт (1:1), кокосовий субстрат + вермикуліт 

(1:1) + Тerrawet (3:1), торф сфагнум + агроперліт (1:1), торф сфагнум + 

агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1), торф сфагнум + вермикуліт (1:1),  торф 

сфагнум + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1), «Щедра земля». Контролем був 

цеоліт і суміш пісок + грунт (1:1) (Додаток М 12, 13).  

Ефективність будь-якого технологічного прийому оцінюють по виходу 

кінцевої продукції та її якості.  У нашій роботі мова йде про приживлювання 

мікроклонів винограду в нестерильних умовах та їх якість (розвиток 

вегетативної маси і кореневої системи). Тому через 30 діб після 

пересаджування рослин на субстрати в культуральні ємності ми провели 

обліки їх приживлюванності й встановили наступне –  застосування різних 

субстратів, їх суміші та додавання гідроабсорбенту сприяло збільшенню 

цього показника, порівняно з контролем (цеоліт, суміш ґрунту і піску) (Рис. 

4.34) [112]. Згідно з отриманими результатами достовірна різниця по 

приживлюваності рослин була між дослідними варіантами і контролем. 

Приживлюваність мікроклонів винограду в контрольних варіантах 

дорівнювала 58,0 – 65,0%, приживлюваність мікроклонів винограду в 
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Рис. 4.34 Приживлюваність мікроклонів винограду на різних субстратах 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

дослідних варіантах збільшувалася і знаходилася в межах 85,5 – 94,0%. 

Найкращими за цим показником були дев’ятий (кокосовий субстрат + 

вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1)), одинадцятий (торф сфагнум + агроперліт 

(1:1) + Тerrawet (3:1)), тринадцятий (торф сфагнум + вермикуліт (1:1) + 

Тerrawet (3:1)), чотирнадцятий (поживний субстрат «Щедра земля»), шостий 

(кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1)) і сьомий (агроперліт 

+ вермикуліт) дослідні варіанти [248, 107] (Додаток М 14). 

Відомо, що ріст і ступінь розвитку асиміляційного апарату впливають 

на основні процеси життєдіяльності виноградної рослини: фотосинтез, 

транспірацію, дихання та ін. У зв’язку з цим,  у процесі культивування 

необхідно створювати такі умови, які б забезпечували активний ріст і високу 

продуктивність  листкового апарату. Проведені дослідження свідчать про те, 

що в залежності від поживних субстратів, на яких культивували рослини, 

змінювалися і показники розвитку вегетативної маси та кореневої системи 

(Табл. 4.12). Вимірювання через 30 і 90 діб після висаджування висоти 
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Таблиця 4.12 

Розвиток вегетативної маси мікроклонів винограду на різних субстратах 

(середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варіан-

ти 

досліду 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

листків, 

шт. 

Площа 

листка, 

см
2
 

Площа 

листкової 

поверхні 

мікроклону, см
2
 

Облиств’я-

ність 

мікроклона, 

см
2
/м 

Через 30 діб після висаджування 

1 6,5 4,0 7,41* 29,63 455,00 

2 5,0 2,5 7,44* 18,52 308,66 

3 7,0* 3,0* 7,84* 23,52 336,00 

4 7,2* 3,0* 8,97 26,91 373,75 

5 8,5 3,0* 10,09 33,29 391,64 

6 10,0 3,8 10,58 40,03 401,30 

7 8,5 3,0* 10,55 31,65 372,35 

8 6,7* 3,3* 7,45 24,58 366,10 

9 9,0 3,8 9,11 34,33 384,66 

10 7,4 4,0 6,68* 20,72 361,08 

11 8,8 5,0 8,70 43,50 494,31 

12 8,0 5,5 7,75 42,62 532,75 

13 8,5 4,2 8,50 35,60 418,80 

14 11,5 5,4 11,52 57,60 500,86 

НІР05 0,80 0,78 1,01   

Через 90 діб після висаджування 

1 13,0 5,6 14,88 83,34 640,98 

2 11,5 5,5 14,83 81,56 709,28 

3 13,7* 6,6 13,69* 90,35 659,51 

4 13,4* 6,6 13,94* 92,00 686,55 

5 16,0 7,2 20,18 145,29 908,10 

6 20,0 9,0 21,17 190,53 952,65 

7 18,1 8,1 20,30 164,43 908,34 

8 13,7* 6,0* 16,91 101,46 740,58 

9 18,5 7,8 18,20 141,96 767,35 

10 15,6  6,5* 13,68* 88,92 570,00 

11 17,0 7,0 17,70 123,9 728,82 

12 16,5 7,0 15,75* 110,25 668,18 

13 17,6 7,5 17,50 131,25 745,73 

14 22,7 10,0 23,52 235,2 1036,12 

НІР05 0,84 0,90 1,10   
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         
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рослин показало, що найвищі мікроклони винограду з добре розвиненим 

листковим апаратом формувалися на поживних субстратах: «Щедра земля»,  

сфагновий торф + агроперліт + Тerrawet; сфагновий торф + вермикуліт + 

Тerrawet, кокосовий субстрат + вермикуліт + Тerrawet, кокосовий субстрат + 

агроперліт + Тerrawet, агроперліт + вермикуліт. Стосовно останнього слід 

відмітити, що він дуже швидко підсихав і тому потребував ретельного і 

частого поливу (Додаток М 15).  

 За розвитком кореневої системи мікроклонів винограду в дослідних і 

контрольних варіантах відзначили наступну тенденцію. Найкращий розвиток 

кореневої системи (після 90 діб культивування) був на поживному субстраті 

«Щедра земля»  (Табл. 4.13).  

Таблиця 4.13 

Розвиток кореневої системи мікроклонів винограду на різних субстратах 

після 90 діб культивування (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

Варі-

анти 

дос-

ліду 

Кількість 

коренів  

І поряд-

ку, шт. 

Довжина 

коренів  

І порядку, 

см 

Довжи- 

на одного 

кореня  

І порядку, 

см 

Кількість 

коренів  

ІІ порядку, 

шт. 

Довжи-

на 

коренів  

ІІ поряд-

ку, см 

Довжина 

одного 

кореня ІІ 

порядку, 

см 

1 7,0 186,3 26,6 17,5 87,5 5,0 

2 6,5 187,2 28,8 17,0 85,0 5,0 

3 8,5 188,7 22,2* 20,3 83,2* 4,1* 

4 9,0 185,2* 20,6* 28,5 144,5 4,0* 

5 8,5 169,1 19,9* 23,2 104,4 4,5* 

6 9,0 185,2* 20,6* 33,5 134,2 4,0* 

7 7,4* 155,4* 21,0* 17,0* 88,4* 5,2 

8 8,7 190,1 21,9* 25,0 115,0 4,6* 

9 10,7 222,3 20,8* 42,0 126,0 3,0* 

10 10,0 205,0 20,5* 27,0 135,0 5,0 

11 11,5 224,2 19,5* 42,0 176,4 4,2* 

12 11,0 239,6 21,8* 27,8 133,4 4,8* 

13 10,8 241,9 22,4* 35,0 164,0 4,7* 

14 8,5 300,9 35,3 21,6 115,5 5,5 

НІР05 0,88 1,42 0,75 1,65 1,13 0,10 

Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         
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У мікроклонів  формувалося 8,5 шт. коренів І порядку, і вони мали найбільшу 

довжину: в порівнянні з контролем (цеоліт), перевага за загальною довжиною 

коренів І порядку дорівнювала 61,5%, за довжиною одного кореня І порядку –  

33,0%. За розвитком коренів ІІ та інших порядків різниця з контрольними 

значеннями дорівнювала 23,4% (кількість коренів ІІ порядку), 32,0% 

(довжина коренів ІІ порядку) і 10,0% (довжина одного кореня ІІ порядку).  

 У мікроклонів, які культивували на поживних субстратах з додаванням 

гідроабсорбенту Тerrawet, коренева система характеризувалася великою 

кількістю мочкуватих (обростаючих) коренів ІІ та іншого порядку (Рис. 4.35).   

                

                         Кокосовий  субстрат + вермикуліт                      Земля+пісок (1:1) 

                                       + Terrawet (3:1)                                                                    

Рис. 4.35  Коренева система мікроклонів винограду після адаптації на 

різних субстратах 

 

Їх кількість перевищувала контрольні значення на 91,4 – 140,0%, значення по 

дослідних варіантах із застосуванням аналогічних субстратів, але без 

додавання гідро абсорбенту –  на 44,7 – 50,0%. Коренева система мікроклонів 

винограду, які культивували на чистому кокосовому субстраті та суміші 

агроперліту й вермикуліту, були подібними за архітектурою. Основні корені 
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мікроклонів дослідних варіантів мали потовщену, білого кольору зону росту, 

що свідчить про інтенсивні ростові процеси [110]. 

Формування більш розвиненої  кореневої системи рослин в дослідних 

варіантах можна пояснити, в першу чергу, кращими умовами зволоження 

ґрунту і, як результат, активнішим ростом та розвитком надземної  частини, 

про що йшлося вище. Чим інтенсивніше росте надземна частина, тим краще 

розвивається коренева система. Отже, регулюючи ріст кореневої системи 

певними технологічними прийомами (в нашому випадку додавання до 

ґрунтової суміші  абсорбенту Terrawet), можна стимулювати ріст пагонів та 

листкової поверхні рослин. Посилення росту вегетативної маси в свою чергу 

сприяє розвитку кореневої системи. 

Крім застосування різних поживних субстратів для адаптації 

мікроклонів винограду, ми вивчали і можливість застосування таких 

біологічно активних препаратів як Реастим-рост, Rost-концентрат, Радіфарм. 

Їх застосовували для поливу рослин після пересаджування на субстрати. Крім 

біологічно активних препаратів, рослини поливали поживним розчином, 

приготовленим за прописом МС без фітогормонів і сахарози. Для 

встановлення ступеню впливу препаратів в якості контролю частину рослин 

поливали водою. Діапазон робочих концентрацій для препаратів був 

наступним: Реастим-рост – 0,15, 0,3, 0,5%;   Rost-концентрат і Радіфарм – 

0,25, 0,5, 1,0%. Провівши низку дослідів було встановлено, що для поливу 

рослин необхідно використовувати розчини найменших робочих концентрацій. 

У протилежному разі спостерігали пожовтіння, ушкодження листкового 

апарату і загибель рослин. Тому в подальшому використовували Реастим-рост 

– 0,15% концентрації, Rost-концентрат 0,25% концентрації, Радіфарм 0,25% 

концентрації. Полив проводили по мірі підсушування субстратів. 

Через 45 діб після пересаджування провели обліки приживлюваності 

мікроклонів винограду в залежності від використаного типу субстрату та 

регулятора росту рослин. На основі отриманих експериментальних даних і 
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результатів статистичної обробки ми дійшли до висновку, що застосування 

регуляторів росту дає позитивні результати, але їх вплив на приживлюваність 

мікроклонів незначний. Достовірна різниця з контролем була тільки по 

препарату Радіфарм (Додаток М 16). Про це свідчить і величина стимулюючої 

ефективності (R, %), яку ми визначали (Рис. 4.36).    

 

Рис. 4.36 Величина стимулюючої ефективності (R,%) біологічно активних 

препаратів на приживлюваність мікроклонів винограду 

1 – Цеоліт; 2 – Кокосовий субстрат (чистий); 3 - Кокосовий субстрат + Тerrawet (3:1); 4 - 

Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1); 5 - Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + 

Тerrawet (3:1); 6 - Агроперліт + вермикуліт (1 : 1); 7 - Кокосовий субстрат + вермикуліт 

(1:1); 8 - Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1); 9 - Торф сфагнум + 

агроперліт (1:1); 10 - Торф сфагнум + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1); 11 - Торф сфагнум 

+ вермикуліт (1:1); 12 - Торф сфагнум + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1); 13 - Поживний 

субстрат «Щедра земля». 

 

Згідно з показником величини стимулюючої ефективності по впливу на 

приживлюваність мікроклонів винограду на поживних субстратах препарати, 

які вивчали можна розмістити в наступній послідовності: Радіфарм (R = 2,5 – 

6,0),   Реастім-рост (R = 0,5 – 2,5), поживний розчин по пропису МС (R = 0,5 – 
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1,7), Rost-концентрат (R = 0,2 – 1,2). Це підтверджено і результатами 

дисперсійного аналізу, які показали, що обидва фактори, що враховували в 

цьому досліді впливали на приживлюваність мікроклонів винограду в умовах 

in vivo, але в різній мірі (Табл. 4.14).  

Таблиця 4.14 

Результати дисперсійного аналізу впливу поживних субстратів та регуляторів 

росту рослин на приживлюваність мікроклонів винограду   

Джерело варіації Сума 

квадра -

тів 
С

ту
п

ен
і 

св
о

б
о
д

и
 

Дис -

персія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

Тип субстрату 9537,626 12 794,802 2252,71 0,0000 95,6 

Біологічно активні 

препарати 

322,2060 4 80,5514 228,307 0,0000 3,2 

Тип 

субстрату*Біоло -

гічно активні 

препарати 

69,1300 48 1,4402 4,082 0,0000 0,7 

Похибка 45,8670 130 0,3528   0,5 

 

Коефіцієнти Фішера для факторів впливу були більшими, ніж їх табличні 

значення. Fфакт. по фактору  – типи субстрату дорівнював 2252,71 при Fтеор. – 

1,82; Fфакт. по фактору біологічно активні препарати дорівнював 228,3 при 

Fтеор. – 2,44. Звертають на себе увагу розраховані величини частки впливу 

кожного фактору та неврахованих факторів. Основна частка впливу 

припадала на типи поживних субстратів – 95,6%. Разом з тим, біологічно 

активні препарати хоч і незначно, але впливали на приживлюваність рослин – 

3,2%. Частка факторів, що вивчали, та їх взаємодія в сумі складали 99,5% із 

загальної (100%) сукупності факторів. Доля впливу неврахованих факторів 

була мінімальною і складала менше 0,5%.  

Сьогодні є низка заперечень проти вкорінення пагонів винограду in 

vitro на агаризованому поживному середовищі, оскільки в коренів, що 
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формуються на агаризованому поживному середовищі, не утворюються 

корені ІІ та інших порядків і кореневі волоски [33, 63, 281, 212]. Тому при 

створенні умов, близьких до ідеальних та певного удосконалення процесу 

укорінення можна висаджувати одновічкові мікрочубуки безпосередньо в 

поживний субстрат, що було нами реалізовано на практиці. У цьому і була 

суть третього способу адаптації мікроклонів винограду до умов in vivo. 

Одновічкові мікрочубуки винограду живцювали і висаджували на 

автоклавовані поживні субстрати. Враховуючи те, що вищенаведені (другий 

спосіб адаптації) субстрати сприяли високій приживлюваності, їх 

застосовували і на етапі мікрочубукування, а також доповнили схему досліду 

такими субстратами як чистий річковий пісок, агроперліт, вермикуліт, їх 

суміші із Terrawet. Були виключені варіанти із сфагновим торфом, оскільки 

його структура не забезпечувала утримання мікрочубуків. Контролем був 

субстрат Біона, який у попередні роки досліджень був вивчений і 

рекомендований для застосування в технології розмноження винограду in 

vitro [339]. Проте іонообмінний субстрат Біона виготовлявся в Білорусії і 

сьогодні його придбання неможливе. Тому основним завданням було 

вивчити та виявити поживні субстрати, які б не поступалися за ефективністю 

Біоні і забезпечували поєднання ефективного і одночасного укорінення та 

адаптації мікрочубуків винограду. 

 Показано, що приживлюваність мікроклонів винограду була на рівні 

варіантів з Біоною після застосування субстрату «Щедра земля», кокосового 

торфу, агроперліту, вермикуліту або їх суміші (Табл. 4.15). Після 

висаджування  мікрочубуків на поживні субстрати, в основі яких був пісок, 

приживлюваність зменшувалась (Додаток М 17, Додаток М 18).  

Розрахунки величини стимулюючої ефективності субстратів (Рис. 4.37) 

також показали, що субстрати виготовлені з чистих мінеральних речовин 

(другий, четвертий, шостий варіанти) характеризувалися найменшим 

від’ємним її значенням (- 0,23 – (-0,43)), тобто вони за 
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 Таблиця 4.15 

Індукція регенераційних процесів мікрочубуків винограду на поживних 

субстратах (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти 

досліду  

Приживлю -

ваність,% 

Початок 

проліферації, 

діб 

Початок 

ризогенезу, 

діб 

Приживлю –

ваність в 

умовах in 

vivo, % 

1 80,2 10,0 12,8 70,0 

2 79,2 14,8 16,7 68,5 

3 75,6 16,0 18,2 65,5 

4 78,9 14,0 15,6 68,0 

5 76,8 16,0 18,0 68,5 

6 79,5 13,2 15,1 69,0 

7 75,8 15,3 17,4 65,5 

8 76,7 13,6 15,5 66,5 

9 75,5 15,4 17,0 65,5 

10 77,0 13,0 15,3 69,0 

11 77,5 14,8 16,8 67,0 

12 77,0 14,7 16,0 68,0 

13 76,7 15,3 16,6 68,0 

14 78,8 16,2 18,0 68,0 

15 76,9 17,6 18,2 69,0 

16 77,9 15,0 17,3 68,5 

17 76,8 16,0 18,0 68,5 

18 76,6 15,4 18,1 69,0 

19 75,8 16,0 17,8 71 

20 80,4 12,0 13,8 71,5 

 

показником приживлюваності найменше відрізнялись від контролю. Величина 

стимулюючої ефективності субстратів виготовлених на основі кокосового 

торфу (п’ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий та вісімнадцятий варіанти) 

знаходилася в межах – (- 0,76) – ( - 1,46), що свідчить про більшу різницю з 

контролем. І величина стимулюючої ефективності субстратів на основі 

річного піску знаходилась в межах – -0,43 –  -1,16.  

Процеси проліферації в цілому за дослідними варіантами розпочиналися 

пізніше від контролю в середньому на 2,1 – 6,2 доби, 
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Рис. 4.37 Величина стимулюючої ефективності (R,%) поживних субстратів 

відносно приживлюваності  мікрочубуків винограду  

(середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

 

ризогенезу – на 1,0 – 5,4 доби. Повільніший розвиток бокових бруньок та 

коренів був характерний для субстратів, до яких додавали гідроабсорбент 

Тerrawet. Найімовірніше це пов’язано з тим, що субстрати були занадто 

пухкими, але проведені через 45 діб обліки показали відсутність різниці між 

контролем і дослідними варіантами. Навпаки, за деякими біометричними 

показниками росту та розвитку мікроклони винограду навіть перевершували 

контрольні значення (Табл. 4.16).  

Висота рослин достовірно збільшувалась по відношенню до контролю 

тільки в варіантах із застосуванням мінеральних субстратів (агроперліт, 

вермикуліт, річковий пісок, їх суміш) та субстрату «Щедра земля». На 

мінеральних поживних субстратах із додаванням гідроабсорбенту, на 

субстратах із кокосовим торфом висота рослин або була меншою за контроль, 

або знаходилась на рівні контролю, за виключенням тільки
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Таблиця 4.16 

Біометричні показники розвитку мікрочубуків винограду на поживних 

субстратах (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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о
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1 6,6 4,8 0,4588 0,0894 4,8 5,0 0,0763 0,0118 

2 8,0 6,8 0,5882 0,1529 3,4* 4,6* 0,0886 0,0250 

3 7,1* 6,8 0,6093 0,1523 4,7* 3,8* 0,0995 0,0169* 

4 8,8 7,2 0,6412 0,1596 3,8* 5,0* 0,0921 0,0156* 

5 6,8* 5,7 0,5673 0,1372 5,1* 3,5* 0,1005 0,0173* 

6 9,4 8,2 0,5739 0,1400 3,8* 5,2* 0,1000 0,0174* 

7 7,0* 5,8 0,5873 0,1474 5,1* 3,5* 0,1019 0,0175* 

8 7,7 5,7 0,4422* 0,0880* 3,2* 5,7 0,0778* 0,0140* 

9 6,8* 5,4* 0,4815* 0,1015* 3,5* 5,5* 0,0811* 0,0137* 

10 7,9 6,8 0,5110 0,1075* 3,5* 6,0 0,0770* 0,0136* 

11 7,0* 5,9 0,5811 0,1150 3,8* 5,5* 0,0873 0,0157* 

12 7,2* 6,7 0,5534 0,1169 3,2* 6,0 0,0785* 0,0149* 

13 6,5* 5,2* 0,5612 0,1161 3,7* 5,3* 0,0798* 0,0138* 

14 6,8* 5,7 0,6155 0,1698 5,0* 5,0* 0,1310 0,0272 

15 6,0* 5,0* 0,6270 0,1799 5,2* 4,0* 0,1231 0,0244 

16 7,4* 6,2 0,6098 0,1658 4,8* 5,0* 0,1296 0,0272 

17 6,7* 5,6* 0,6352 0,1810 5,0* 4,0* 0,1258 0,0239 

18 7,0* 5,8 0,6194 0,1738 5,0* 5,3 0,1300 0,0275 

19 6,7* 5,8 0,6372 0,1784 5,0* 4,0* 0,1285 0,0478 

20 10,5 9,0 0,6515 0,1791 5,3* 4,9* 0,1338 0,0272 

НІР05 1,08 0,8 0,09 0,02 0,5 0,7 0,01 0,01 
           Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         

 

чотирьох варіантів  (дев’ятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, шістнадцятий), де 

рослини формували більшу кількість листкових пластинок, а при зменшенні 

висоти рослини характеризувалися кращою облиств’яністю.  

Застосування поживних субстратів позитивно впливало на розвиток 

кореневої системи. Достовірної різниці (за виключенням окремих варіантів) 

між кількістю утворених коренів і їх довжиною ми не відмітили. Це свідчить 
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про те, що субстрати, які застосовували для укорінення і адаптації 

(суміщаючи ці етапи), повністю можна застосовувати взаміну добре 

зарекомендованого субстрату Біона.  

При перенесенні мікроклональних рослин в умови in vivo ключовими 

моментами є загартування листкового апарату і розвиток додаткових коренів. 

Культивування мікрочубуків при суміщенні етапів укорінення та адаптації 

вирішує ці питання. Це можна оцінити за показниками визначення маси 

вологих та сухих коренів, їх обводнення. Встановлено, що тільки у варіантах, 

де використовували субстрати на основі річкового піску, маса вологого і 

сухого приросту достовірно від контролю не відрізнялась. На поживних 

субстратах із агроперліту, вермикуліту, їх суміші та з додаванням 

гідроабсорбенту Тerrawet маса вологого приросту збільшувалась відносно 

контролю на 23,6 – 39,7%, маса сухого приросту – на 53,4 – 78,5%. На 

кокосових субстратах і субстраті «Щедра земля» ці показники збільшувались 

на 34,1 – 42,0% (маса вологого приросту) і 85,4 – 100,3% (маса сухого 

приросту).  

Аналізуючи фізіологічні показники кореневої системи слід зазначити, 

що для накопичення більшої кількості сухих речовин найкраще 

використовувати поживні субстрати на основі кокосового торфу і «Щедра 

земля». У цих варіантах була достовірна різниця з контролем за масою сухих 

коренів, різницю за масою вологих коренів відмічали на всіх варіантах, крім 

річкового піску.  

При досягненні рослинами висоти 5 – 7 см культуральні ємності 

відкривали, як описано за першим способом адаптації, і витримували в 

умовах культурального боксу або адаптаційної кімнати до моменту 

висаджування в шкілку чи умови захищеного ґрунту. 

Результати наукової роботи по способах адаптації мікроклонів 

винограду представлені в 7 публікаціях, на «Спосіб адаптації мікроклонів 

винограду до умов in vivo‖ одержано Патент України на корисну модель. 
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Впровадження нових технологічних прийомів in vitro для одержання 

високоякісного садивного матеріалу винограду було проведено в ДП «ДГ 

Таїровське» (Додаток М 19). 

 

4.5. Визначення оптимальних строків висаджування адаптованих 

мікроклонів винограду в шкілку захищеного ґрунту 

 

 Для визначення оптимальних строків висаджування мікроклональних 

рослин винограду в умови захищеного ґрунту чи шкілку адаптовані 

мікроклони висаджували в теплицю в різні строки: третя декада березня, 

друга декада квітня, протягом травня та перша декада червня. І, як результат, 

встановлено, що найкраще рослин приживалися після висаджування в 

травневий період. Висаджування адаптованих мікроклонів винограду в 

березні та квітні можливе тільки за умови використання опалювальних 

теплиць. Наприклад, у сорту Шардоне 4876  приживлюваність становила:  

після посадки у березні – 80,3 %, у квітні – 90,7 %, у травні – 91,5 %, у червні 

– 76,8%.  Після літньої посадки рослин обов’язково необхідно притінювати 

та застосовувати додаткові поливи. 

Проведення агробіологічних обліків розвитку мікроклональних рослин 

у кінці періоду вегетації показав, що мікроклони, висаджені в весняний 

період, набували стандартних показників та навіть перевищували їх, 

особливо за ранніх строків посадок. Мікроклони, висаджені в літній період, 

потребували дорощування в наступному році, оскільки  діаметр їх пагонів 

був меншим за 3 мм (Табл. 4.17). Так, загальна довжина пагонів рослин, які 

були висаджені в кінці березня – квітні дорівнювала (у середньому) 222,7 см, 

довжина визрілої частини пагонів – 92,1 см; у рослин висаджених у травні – 

відповідно 163,3 см та 89,9 см; у рослин висаджених на початку червня  – 

77,8 та 55,0 см відповідно.  
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Таблиця 4.17  

Показники розвитку однорічних саджанців винограду сорту Шардоне 4876, 

одержаних методом мікроклонального розмноження  

(середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти досліду  Довжина 

пагону, 

см  

Діаметр 

пагону, см  

Визрівання 

пагону, %  

Облиств’яність 

пагону, дм²/м  

Посадка у ІІІ декаді 

березня  

245,5  0,58  94,0  7,9  

Посадка у І декаді 

квітня 

220,0 0,57 92,0 7,0 

Посадка у ІІ декаді 

квітня  

194,8  0,58  92,5  6,5  

Посадка у ІІІ декаді 

квітня 

230,5 0,57 90,0 6,5 

Посадка у І декаді 

травня  

165,0  0,55  89,8  6,2  

Посадка у ІІ декаді 

травня  

160,0 0,55 90,0 6,0 

Посадка у ІІІ декаді 

травня  

165,0 0,55 90,0 6,0 

Посадка у І декаді 

червня 

77,8 0,28 55,0 2,8 

 

 

4.6. Вихід стандартних саджанців винограду  in vitro з шкілки  

 

Для визначення технологічної та економічної ефективності розробленої 

цілісної технології вирощування винограду in vitro у 2013 – 2014 р.р. її було 

апробовано на прикладі вирощування мікроклональних саджанців винограду 

сорту Добриня.  

Результатом завершення будь-якої технології є вихід стандартних 

саджанців із шкілки, які будуть відповідати параметрам ДСТУ 4390:2005. 

 Мікроклони винограду, адаптовані за трьома способами, у другій декаді 

травня висаджували в теплицю в мінеральний цеолітовий субстрат. Протягом 

періоду вегетації догляд за рослинами здійснювали згідно загальноприйнятої 
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технології. В кінці періоду вегетації, після викопування провели обліки 

виходу стандартних саджанців із шкілки (Табл. 4.18).  

Таблиця 4.18 

Вихід стандартних мікроклональних саджанців винограду зі шкілки  

(на прикладі мікроклонів сорту Добриня, розрахунок від кількості 

висаджених рослин) 

Варіанти досліду  Вихід стандартних 

саджанців 

винограду, % 

1 2 

І спосіб адаптації 

Культивування на поживному середовищі 

МС (1/2 макросолей, хелату заліза, 6 г/л агару) + агроперліт 

Vapor Gard, 0,3% 46,0 

Vapor Gard, 0,5% 50,0 

Vapor Gard, 1,0% 47,0 

Vapor Gard, 1,5% 46,5 

ЕПАА, 0,2% 47,0 

ЕПАА, 0,3% 49,0 

ЕПАА, 0,4% 51,0 

Контроль 45,0 

Культивування на поживному середовищі МС 

Vapor Gard, 0,3% 26,0 

Vapor Gard, 0,5% 28,0 

Vapor Gard, 1,0% 26,0 

Vapor Gard, 1,5% 25,5 

ЕПАА, 0,2% 26,0 

ЕПАА, 0,3% 27,0 

ЕПАА, 0,4% 30,0 

Контроль 25,0 

ІІ спосіб адаптації 

Кокосовий субстрат (чистий) 79,0 

Кокосовий субстрат + Тerrawet (3:1) 82,0 

Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) 78,0 

Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 80,0 

Агроперліт + вермикуліт (1:1) 80,0 

Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) 79,5 

Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 83,1 
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                                                                                                           Продовження табл. 4.18 

1 2 

Торф сфагнум + агроперліт (1:1) 79,0 

Торф сфагнум + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 83,9 

Торф сфагнум + вермикуліт (1:1) 79,0 

Торф сфагнум + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 86,7 

Поживний субстрат «Щедра земля» 88,5 

Цеоліт (контроль 1) 60,0 

Грунт + пісок (1:1) (контроль 2) 53,5 

ІІІ спосіб адаптації 

Агроперліт 74,5 

Агроперліт + Тerrawet (3:1) 71,5 

Вермикуліт 71,5 

Вермикуліт + Тerrawet (3:1) 70,5 

Агроперліт + вермикуліт (1 : 1) 72,1 

Агроперліт + вермикуліт (1 : 1) + Тerrawet (3:1) 73,1 

Річковий пісок 69,0 

Річковий пісок + Тerrawet (3:1) 69,5 

Річковий пісок + вермикуліт 71,5 

Річковий пісок + вермикуліт + Тerrawet (3:1) 70,0 

Річковий пісок + агроперліт 71,5 

Річковий пісок + агроперліт + Тerrawet (3:1) 71,5 

Кокосовий субстрат (чистий) 74,7 

Кокосовий субстрат + Тerrawet (3:1) 71,5 

Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) 73,7 

Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 73,3 

Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) 73,5 

Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 71,9 

Поживний субстрат «Щедра земля» 77,6 

Іонообмінний субстрат «Біона» (контроль) 75,1 

 

На основі отриманих результатів можна відмітити, що найбільше 

стандартних саджанців було отримано після адаптації мікроклонів за другим 

способом адаптації. В середньому в дослідних варіантах було отримано 78,0 

– 88,5% стандартних саджанців, у контрольних варіантах – 53,5 – 60,0%.    

Після адаптації мікроклонів винограду шляхом суміщення етапів 

укорінення та адаптації (третій спосіб адаптації) вихід стандартних 

саджанців дорівнював у середньому 69,0 – 77,0%, на субстраті Біона – 75,1%. 
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Найменше саджанців було отримано після адаптації мікроклонів винограду 

за першим способом – 25,5 – 51,0%, при 25,0 – 45,0% в контролі. 

Таким чином, для отримання високого виходу стандартного садивного 

матеріалу з використанням методів культури тканин і органів винограду in 

vitro адаптацію мікроклональних рослин слід проводити на поживних 

субстратах (другий спосіб адаптації) або шляхом суміщення етапу укорінення 

та адаптації. 

  

4.7. Економічна ефективність розробленої технології одержання 

саджанців винограду in vitro 

 

Для економічного обґрунтування розробленої технології вирощування 

садивного матеріалу винограду з використанням методів культури тканин і 

органів in vitro протягом 2013 – 2014 р.р. було проведено її апробацію на 

прикладі вирощування мікроклональних саджанців сорту Добриня.  

Витрати на електроенергію та опалення розраховували, виходячи з 

потужності електроприладів, які були задіяні в роботі, та площі 

культуральних боксів, яка дозволяла вміщувати необхідну кількість 

мікроклонів. Трудові витрати розраховували, виходячи з заробітної плати 

співробітників, які виконували технологічну роботу. Витрати проводили в 

розрахунку на рік.   

На технологічному етапі – введення ініціальних експлантів у культуру 

in vitro – стерилізацію рекомендовано проводити з використанням препаратів 

Дезефект і Дезавід. Тому основні витрати були пов’язані з придбанням 

стерилізуючих препаратів (включаючи і Хінозол) та приготуванням 

поживного середовища МС (вихідна кількість ініціальних експлантів – 30 

шт.). На етапі власне мікроклонального розмноження витрати пов’язані 

тільки з приготуванням поживних середовищ. Після пересаджування 

ініціальних експлантів винограду на поживне середовище ІІ етапу провели 2 
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пасажування рослин, третє пасажування проводили вже на двошарове 

поживне середовище з агроперлітом для укорінення та подальшої адаптації 

рослин.  

Загальні витрати за два етапи культивування в контрольному варіанті 

(стерилізація ініціальних експлантів за участі Хінозолу) дорівнювали 260,0 

грн., після включення в схему стерилізації Дезефекту – 211,0 – 211,3 грн., 

Дезавіду – 212,5 – 219,3 грн. (Табл. 4.19) Більші витрати в контрольному 

варіанті пов’язані з вищим коефіцієнтом розмноження рослин (більший вміст 

фітогормонів).  

Таким чином, після другого пасажування в контрольному варіанті було 

отримано 1440 шт. мікроклонів, у варіантах з застосуванням Дезефекту і 

Дезавіду – по 1164,0 шт. та 1118,0 шт. мікроклонів.  

На етапі укорінення рослини з контрольного варіанту висаджували на 

стандартне МС (13680 шт.), рослини з варіанту, де застосовували препарат 

Дезефект – на двошарове середовище з агроперлітом (9312 шт.). Основні 

витрати на цьому технологічному етапі були пов’язані з приготуванням 

поживного середовища й дорівнювали 2057 грн. (стандартне поживне 

середовище МС) і 1170 грн. (двошарове поживне середовище). 

Після досягнення мікроклонами винограду необхідних параметрів 

переходили до етапу їх адаптації. При проведенні адаптації рослин в умовах 

культурального боксу застосовували препарати антитранспіранти, їх вартість 

становила 70 грн. Vapor Gard, 0,5% та  6,6 грн. ЕПАА, 0,4% (Табл. 4.20).  

Враховуючи витрати на заробітну плату співробітників за рік (60699,6 

грн.) та вартість енергетичних ресурсів (71201 грн.), собівартість 1 тис. 

саджанців in vitro в контролі була 20157,1 (вода), 18052,0 грн. (Vapor Gard, 

0,5%), 16802,0 грн. (ЕПАА, 04%). Після укорінення та адаптації мікроклонів 

винограду на двошаровому поживному середовищі собівартість 1 тис. 

отриманих рослин зменшувалась на 3952,1 грн. (дворазова обробка водою), 

3396,0 грн. (дворазова обробка Vapor Gard, 0,5%) та на 5896,0 грн. (дворазова  
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Таблиця 4.19 

Витрати на введення ініціальних експлантів винограду в культуру  in vitro та їх власне мікророзмноження 

Показник Одиниці 

вимірю-

вання 

Контроль 
Дезефект, 

2,3% 

Дезефект, 

3,8% 

Дезавід, 

3,0% 

Дезавід, 

5,0% 

Висаджено ініціальних експлантів на етапі 

введення в культуру  

шт. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Прижилося ініціальних експлантів на етапі 

введення в культуру та пересаджено на 

поживне середовище для розмноження 

шт. 19,0 25,0 25,0 24,0 24,0 

І пасажування шт. 150,0 150,0 150,0 144,0 144,0 

ІІ пасажування шт. 1440,0 1164,0 1164,0 1118,0 1118,0 

Витрати на одержання мікроклонів,   в т.ч.  грн. 260,0 211,0 211,3 212,5 219,3 

- - приготування поживного середовища грн. 259,6 210,6 210,6 207,4 210,8 

- - вартість стерилізуючих препаратів грн. 0,40 0,46 0,76 5,1 8,5 

3
9

1
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Таблиця 4.20 

Економічна ефективність розмноження винограду in vitro за розробленою технологією з урахуванням проведення 

адаптації в умовах культурального боксу 

 

Показник 

Одиниці 

вимірю-

вання 

І спосіб адаптації мікроклонів винограду 

МС агроперліт + МС + ´ макросолі + 6 г/л 

агару 

Вода 
Vapor Gard, 

0,5% 

ЕПАА, 

0,4% 
Вода 

Vapor Gard, 

0,5% 

ЕПАА, 

0,4% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Висаджено  мікроклонів 

на укорінення  

шт. 4560,0 4560,0 4560,0 3104,0 3104,0 3104,0 

Вихід стандартних 

саджанців від висаджених 

на укорінення 

% 25,0 28,0 30,0 45,0 50,0 51,0 

Вихід стандартних 

саджанців від висаджених 

на укорінення 

шт. 1140,0 1276,8 1368,0 1396,8 1552,0 1583,0 

Витрати на одержання 

саджанців,   в т.ч.  

грн. 22979,1 23049,0 22986,0 22635,0 22705,0 22641,0 

- - введення ініціальних 

експлантів та їх 

мікророзмноження 

грн. 260,0 260,0 260,0 211,0 211,0 211,0 

- - приготування поживного 

середовища 

грн. 685,6 685,6 685,6 390,0 390,0 390,0 

- - вартість препаратів грн. - 70,0 6,6 - 70,0 6,6 

3
9

2
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Продовження табл. 4.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- енергоресурси грн. 11867,0 11867,0 11867,0 11867,0 11867,0 11867,0 

- трудові витрати грн. 10167,0 10167,0 10167,0 10167,0 10167,0 10167,0 

Собівартість 1 тис. 

саджанців  

грн. 20157,1 18052,0 16802,0 16205,0 14629,0 14302,0 

Ціна реалізації  саджанця  грн. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Прибуток  з 1 га саджанців  грн. 5520,9 8870,9 11214,0 12286,0 16096,0 16935,0 

у т.ч. додатковий прибуток  грн. - 3350,0 2343,4 - 3810,0 4649,4 

Рівень рентабельності  % 24,0 38,4 48,7 54,2 70,8 74,7 

 
3
9

3
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обробка ЕПАА, 04%). Найбільший рівень рентабельності 70,8 – 74,7% був 

після проведення укорінення рослин та їх адаптації на двошаровому 

поживному середовищі МС, дворазовою обробкою розчинами 

антитранспірантів. Чистий прибуток дорівнював 3810,0 – 4649,4 грн (Табл. 

4.20). 

Після укорінення мікроклонів винограду на двошаровому поживному 

середовищі та адаптації на поживних субстратах – цеоліт (еталон), субстрати 

на основі кокосового і сфагнового торфу та субстраті «Щедра земля» вихід 

стандартних саджанців із шкілки дорівнював 60,0 (еталон) та 78,0 – 88,5% 

(дослідні варіанти). При реалізаційній ціні вихідного матеріалу – 25,0 грн. 

найбільший прибуток на 1 тис. саджанців було отримано після адаптації на 

суміші сфагновий торф + вермикуліт + Тerrawet і готовому субстраті «Щедра 

земля» – 16494,0 – 18193,0 грн. Після адаптації мікроклонів винограду на 

субстратах, створених на основі кокосового торфу, найбільший прибуток був 

у варіантах: кокосовий субстрат + агроперліт + Тerrawet, агроперліт + 

вермикуліт – 14956,0 – 15076,0 грн. У цих варіантах був і найбільший рівень 

рентабельності, який знаходився у межах 128,2 – 161,6%. При порівнянні 

базового зразка вирощування саджанців in vitro та розробленого рівень 

рентабельності був більшим у 4,5 – 6,7 разів (Табл. 4.21). 

Після культивування мікроклонів винограду шляхом суміщення етапів 

укорінення й адаптації та використання в якості поживного середовища 

поживних субстратів за кращими варіантами досліду було отримано вихід 

стандартних саджанців у середньому 73,8%, при 75,0% в еталонному 

варіанті, собівартість 1 тис. шт. саджанців за кращими варіантами досліду 

дорівнювала 11,0 – 12,0 тис. грн., у еталонному варіанті (Біона) – 11,9 грн. 

(Табл. 4. 22). Рівень рентабельності виробництва дорівнював по найкращих 

дослідних варіантах у середньому 114,5%, у варіанті з застосуванням Біони – 

108,9%.  

3
9
3
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Таблиця 4.21 

Економічна ефективність розмноження винограду in vitro за розробленою технологією з урахуванням проведення 

адаптації на поживних субстратах 

 

Показники 

О
д

и
н

и
ц

і 
в
и

м
ір

ю
ва

н
н

я
 

ІІ спосіб адаптації мікроклонів винограду 

МС + ´ макросолі + 6 г/л агару 

ц
ео

л
іт

 

ко
ко

со
в
и

й
 с

у
б

ст
р
ат

 

+
 а

гр
о
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л
іт

 (
1
:1

) 
+

 

Т
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w
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 (

3
:1

) 
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р
о
п
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л
іт

 +
 

в
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м
и

к
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іт
 (

1
:1

) 
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со
в
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й
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у
б
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 +
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м

и
к
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іт
 (

1
:1

) 

+
 Т
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w
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 (
3
:1

) 
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р
ф
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ф
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н

у
м

 +
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р
о
п
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л
іт

 (
1
:1

) 
+

 

Т
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w

et
 (

3
:1

) 

то
р
ф

 с
ф
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н

у
м

 +
 

в
ер

м
и

к
ул

іт
 (

1
:1

) 
+

 

Т
er

ra
w

et
 (

3
:1

) 

су
б

ст
р
ат

 «
Щ

ед
р
а 

зе
м

л
я
»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Висаджено  мікроклонів на укорінення  шт. 1331,0 1331,0 1331,0 1331,0 1331,0 1331,0 1331,0 

Вихід стандартних саджанців від 

висаджених на укорінення 

% 60,0 80,0 80,0 83,1 83,9 86,7 88,5 

Вихід стандартних саджанців від 

висаджених на укорінення 

шт. 798,6 1064,8 1064,8 972,9 1116,7 1154 1177,9 

Витрати на одержання саджанців,   в т.ч.  грн. 11131,3 11544,0 11664,0 11690,0 12223,0 12355,0 11256,0 

- введення ініціальних експлантів та їх 

мікророзмноження 

грн. 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 

- приготування поживного середовища грн. - 412,6 532,4 559,0 1091,4 1224,0 124,2 

- енергоресурси грн. 4776,2 4776,2 4776,2 4776,2 4776,2 4776,2 4776,2 

3
9

5
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Продовження табл. 4.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- трудові витрати грн. 6144,1 6144,1 6144,1 6144,1 6144,1 6144,1 6144,1 

Собівартість 1 тис. саджанців  грн. 13938,5 10841,0 10954,0 12015,0 10945,0 10707,0 9555,3 

Ціна реалізації  саджанця  грн. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Прибуток  з 1 га саджанців  грн. 8833,7 15076,0 14956,0 12634,0 15695,0 16494,0 18193,0 

Рівень рентабельності  % 79,3 130,6 128,2 108,0 128,4 133,5 161,6 

3
9

6
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Таблиця  4.22 

Економічна ефективність розмноження винограду in vitro за розробленою технологією з урахуванням суміщення 

етапів укорінення та адаптації 

  

Показники 

ІІІ спосіб адаптації мікроклонів винограду 

О
д
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н

и
ц

і 
в
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Висаджено  

мікроклонів на 

укорінення  

шт. 

930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 

Вихід стандартних 

саджанців від 

висаджених на 

укорінення 

% 75,1 74,5 72,1 73,1 74,7 73,7 73,3 73,5 71,9 77,6 

  

3
9
7
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Продовження табл. 4.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вихід стандартних 

саджанців від 

висаджених на 

укорінення 

шт. 698,43 692,85 670,53 679,83 694,71 685,41 681,69 683,55 668,67 721,68 

Витрати на 

одержання 

саджанців,   в т.ч.  

грн. 8355,1 7921,1 8255,9 8075,5 7914,6 7917,4 7935 7960,1 8139,7 7920,2 

-         введення 

ініціальних 

експлантів та їх 

мікророзмноження 

грн. 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 

- приготуван-

ня поживного 

середовища 

грн. 

500,0 66,0 400,8 220,4 59,5 62,3 79,9 105 284,6 65,1 

- енергоресурси грн. 3343,3 3343,3 3343,3 3343,3 3343,3 3343,3 3343,3 3343,3 3343,3 3343,3 

- трудові витрати грн. 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 4300,8 

Собівартість 1 тис. 

саджанців  

грн. 11962,6 11433,0 12312,0 11879,0 11393,0 11551,0 11640,0 11645,0 12173,0 10975,0 

Ціна реалізації  

саджанця  

грн. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Прибуток  з 1 га 

саджанців  

грн. 9105,6 9400,2 8507,4 8920,3 9453,2 9217,9 9107,3 9128,7 8577,1 10122,0 

Рівень 

рентабельності  

% 108,9 118,6 103,0 110,4 119,4 116,4 114,7 114,6 105,3 127,8 

3
9

8
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При порівнянні базового зразка вирощування саджанців in vitro та 

розробленого рівень рентабельності був більшим у 4,3 – 5,3 рази. 

Таким чином, з економічної точки зору для впровадження в 

виробництво технологію вирощування саджанців винограду in vitro 

рекомендовано застосовувати дезінфікуючий препарат Дезефект (2,3% 

концентрації), препарат ЕПАА (0,4% концентрації), для укорінення, 

культивування з подальшою адаптацією застосовувати двошарове поживне 

середовище МС (МС + агроперліт (1,0:0,5) + 6 г/л агару), адаптацію 

проводити на поживних субстратах (кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + 

Тerrawet (3:1), субстрат «Щедра земля», кокосовий субстрат  + вермикуліт 

(1:1) + Тerrawet (3:1), торф сфагнум + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1), торф 

сфагнум + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1), агроперліт + вермикуліт (1:1) або 

суміщати етапи укорінення мікроклонів винограду і адаптації (субстрат 

«Щедра земля»,  кокосовий субстрат, кокосовий субстрат + агроперліт (1:1), 

кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1), кокосовий субстрат + 

вермикуліт (1:1), агроперліт. 
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ВИСНОВКИ 

1.    Аналіз сучасного стану виноградного розсадництва в Україні 

переконливо свідчить про неспроможність задовольнити кількісно щорічні 

потреби галузі в сертифікованому вітчизняному садивному матеріалі 

винограду. Перш за все, це пов’язано з використанням застарілої технології 

виробництва садивного матеріалу винограду, яка була розроблена в середині 

минулого століття і не зазнала суттєвих змін до сьогодні. Тому питання 

наукового обґрунтування, розробки і включення в базову технологію нових 

та вдосконалення, оптимізації існуючих прийомів виробництва садивного 

матеріалу винограду, в тому числі і прискореного розмноження, для 

створення сучасної цілісної технологічної схеми, є надзвичайно актуальними. 

Вирішення цього питання і було метою даної роботи. 

В результаті виконаних наукових досліджень були обґрунтовані, 

розроблені, перевірені в виробництві нові та вдосконалені існуючі традиційні 

технологічні прийоми для кожного етапу технології виробництва саджанців 

винограду. Тому для їх практичного використання в технологію слід внести 

зміни. 

2. На етапі підготовки компонентів для виробництва щеп винограду 

необхідно проводити їх калібрування за об’ємом деревини та станом 

розвитку вузлової діафрагми. Оптимальним для щеп винограду є об’єм 

деревини 25,12 – 46,63 см
3 

з повним розвитком діафрагми у вузлах 

підщепних і прищепних компонентів. Такі щепи відрізнялися інтенсивними 

процесами калусо- і ризогенезу, кращою приживлюваністю в шкілці (73,0 – 

78,0% при 69,5% у контролі), виходом стандартних саджанців із шкілки (45,0 

– 50,0% при 30,0% у контролі) та агробіологічними показниками розвитку 

саджанців.  

3. Вимочування компонентів щеп винограду рекомендовано проводити у 

розчинах біологічно активних препаратів типу Rost-концентрат (0,5%), 

Біоглобін (0,5%), Гумат калію Екоорганіка (0,5%), Радіфарм (0,5%), Ель-1 
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(0,04%). Порівняно з вимочуванням у воді, такі препарати стимулювали 

утворення кругового калусу на копуляційних зрізах компонентів щеп, 

формування більшої кількості коренів із одночасним зменшенням їх 

довжини. 

4. Стратифікацію щеп винограду доцільно проводити з використанням 

сучасних, високоефективних водоутримуючих субстратів закритим або 

відкритим способом. 

Для проведення стратифікації закритим способом рекомендовано 

використовувати субстрати типу кокосовий торф, його суміш з агроперлітом, 

вермикулітом, гідроабсорбентом, кокосове волокно, камку, сфагновий мох, 

субстрат для вирощування орхідей. Такі субстрати сприяли утворенню 

майже у 80,0% щеп кругового калусу, набуханню або початку розпускання 

вічок прищепи і утворенню великої кількості кореневих горбиків. Відповідно 

приживлюваність щеп у шкілці була більшою на 26,3 – 32,5%, порівняно з 

загальноприйнятим способом стратифікації на воді.  

Для проведення стратифікації відкритим способом рекомендовано 

використовувати субстрати типу кокосовий торф, його суміш з агроперлітом, 

вермикулітом, гідроабсорбентом, Поліський субстрат, субстрат для 

вирощування орхідей. У порівнянні з контролем, на цих субстратах висота 

молодих пагонів зменшувалась майже в 3 рази, кількість коренів 

перевищувала контрольні значення в 1,5 – 1,7 разів при одночасному 

зменшенні їх довжини. Приживлюваність щеп у шкілці була більшою на 17,1 

– 24,6%, порівняно з загальноприйнятим відкритим способом стратифікації 

на воді.  

5. При великих об’ємах виробництва щеп винограду в технологію 

доцільно включати такий прийом як консервація. Згідно з результатами 

наших досліджень, її необхідно проводити перед процесом стратифікації 

закритим способом на водоутримуючих субстратах на основі кокосового 

торфу: кокосовий торф чистий, кокосовий торф + агроперліт (1:1), кокосовий 
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торф + вермикуліт (1:1). За показниками регенераційної здатності щеп – 

кількість щеп із круговим калусом, маса сухого калусу однієї щепи, 

приживлюваність щеп у шкілці – ці варіанти не поступалися контрольним 

(проведення стратифікації в оптимальні строки).  

6. На етапі стратифікації основну увагу приділяють збереженню вологи в 

тканинах компонентів щеп. Проведений нами пошук, вивчення ефективних 

матеріалів для ізоляції апікальних частин щеп винограду показали, що високу 

водоутримуючу здатність забезпечували воски для щеплення, які слід 

наносити на сухі чубуки чи щепи. Найбільшою водоутримуючою здатністю 

характеризувалися воски типу Проагрівакс Оранжевий, Проагрівакс 

Середземномор’я, Ант-002-7. Саме їх рекомендується використовувати  перед 

висаджуванням чубуків і щеп винограду в шкілку для запобігання 

зневодненню тканин підщепи, прищепи і калусу. Меншим показником 

водоутримуючої здатності характеризувалися воски Проагрівакс Гормон, 

Проагрівакс Білий, Ант-002-7С та Ант-001-6, які доцільно використовувати 

перед стратифікацією щеп чи чубуків винограду для стимуляції розвитку 

калусної тканини.  

Встановлено, що воски Проагрівакс Гормон + Проагрівакс Білий, 

Проагрівакс Гормон, Ант-002-7С + Ант-00-6, Ант-002-7С, які наносили на 

сухі щепи винограду перед закритою стратифікацією та повторно 

парафінували восками Проагрівакс Оранжевий чи Ант-001-7 після 

стратифікації забезпечували збереження води в апікальних частинах щеп 

перед висаджуванням їх у шкілку на рівні 54,2 – 58,1%, при 50,8% у 

контролі, та на рівні 51,6 – 54,2% при 47,2% у контролі через 30 днів після 

висаджування щеп у шкілку. Це забезпечувало високий вихід щеп із 

круговим калусом – 90,0 – 95,0% (при 63,3 – 71,6% у контролі) та високий 

рівень приживлюваності щеп винограду в шкілці (різниця між дослідними і 

контрольними варіантами за цим показником складала 10,0 – 30,0% на 

користь дослідних варіантів). 
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7. Вірогідно відмінним від контролю показником водоутримуючої 

здатності характеризувалися всі досліджувані фоторуйнівні плівки. З точки 

зору їх технологічності, рекомендується застосовувати плівки типу «Buddy 

Tapе», «Medifilm», «Professional Grafting Tape», оскільки вони є 

самоклейкими і не потребують додаткової фіксації. Застосування цих плівок 

для ізолювання апікальної частини щеп забезпечувало збереження більшої 

кількості води в тканинах, що в свою чергу супроводжувалось збільшенням 

виходу щеп із круговим калусом, їх кращою приживлюваністю в шкілці. 

Калус, який формувався, мав більш щільну структуру. Про це свідчать 

показники маси калусу, загального обводнення та анатомічної структури 

(після застосування вказаних плівок кількість клітин на 1 мм
2
 калусної 

тканини збільшувалась до 111,0 шт., після парафінування – до 85 шт., розміри 

клітин, порівняно з контролем зменшувались).   

 Застосування сучасних полімерних матеріалів – восків для щеплення та 

фоторуйнівних плівок для захисту щеп і чубуків винограду від підсушування 

– сприяло в кінцевому рахунку і збільшенню виходу стандартних саджанців 

із шкілки на 4,6 – 27,8% залежно від виду, типу воску чи плівки та способу 

ізоляції.  

8. Для підвищення ризогенної активності щеп, чубуків, саджанців 

винограду перед висаджуванням у шкілку доцільно застосовувати біологічно 

активні препарати типу Радіфарм, Кореневін, Чаркор, Укорінювач, Ель-1. 

Обробку слід проводити шляхом вимочування базальних частин підщепних 

компонентів у водних розчинах препаратів. Приживлюваність оброблених 

препаратами щеп винограду в шкілці відкритого ґрунту перевищувала 

контрольний показник на 10,0 – 15,5%. 

9. Нами вперше досліджено вплив мульчування ґрунту відкритої шкілки 

полімерними матеріалами різного кольору, товщини на параметри 

температурно-вологісного режиму ґрунту. Встановлено, що температура 

ґрунту під мульчею перед висаджуванням щеп у шкілку підвищувалась в 2,0 
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рази, а випаровування води через 3,5 доби після поливу зменшувалось в 3,0 

рази, порівняно з відкритим ґрунтом без мульчування.   

Оптимізація умов ґрунту суттєво позначилась на показниках росту 

надземної частини саджанців та їх кореневої системи: загальний об'єм 

приросту саджанців при мульчуванні збільшувався в 4,0 рази, площа 

листкової поверхні – в 1,7 рази, довжина та діаметр пагону – відповідно в 1,9 

та 1,3 рази. Кількість коренів діаметром більше 2,0 мм після застосування 

мульчі перевищувала контрольний показник у 3,0 рази, кількість коренів 

менше 2,0 мм – у 2,0 рази. 

Застосування мульчматеріалів у шкілці відкритого ґрунту забезпечувало 

збільшення виходу стандартних саджанців із шкілки (відносно контролю) на 

21,7 – 23,0%, що дає змогу цілком обґрунтовано рекомендувати цей прийом у 

виробництво. Визначено найбільш ефективний з точки зору впливу на 

агробіологічні показники саджанців та економічної складової вид полімерних 

мульчматеріалів для відкритого ґрунту шкілки – комбінована чорно-біла 

плівка товщиною 30 мкм.  

10. На етапі осінньо-зимового зберігання щеплених саджанців винограду 

доцільно застосовувати препарати групи гідроабсорбентів, а в технологію 

зберігання впроваджувати прийом обробки кореневої системи рослин 

гелевими розчинами гідроабсорбентів замість використання піску. Обробка 

кореневої системи цими препаратами створювала захисну плівку і 

забезпечувала підтримання на оптимальному рівні показників водного 

режиму і вуглеводного комплексу в тканинах коренів. Зберігання садивного 

матеріалу винограду згідно з розробленим способом знижувало економічні 

витрати в порівнянні з загальноприйнятою технологією, на 21,0%. 

11. Аналіз показників економічної ефективності підтвердив, що 

виробництво сертифікованих щеплених саджанців винограду за 

рекомендованою нами технологією, яка включає сортування лози за об’ємом 

однорічної деревини та станом розвитку вузлової діафрагми, застосування 
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біологічно активних препаратів для вимочування компонентів щеп, 

підвищення їх ризогенезу, проведення стратифікації щеп закритим способом 

з використанням нових водоутримуючих субстратів, застосування 

спеціальних восків для щеплення, гідроабсорбентів для зберігання саджанців 

в осінньо-зимовий період є економічно доцільним. Рівень рентабельності 

такої технології дорівнював 203,2 – 224,6%. 

У разі застосування технології, яка передбачає проведення 

стратифікації щеп винограду на воді, рекомендовано застосовувати 

сортування лози за об’ємом однорічної деревини та станом розвитку вузлової 

діафрагми, біологічно активні препарати для вимочування компонентів щеп 

та замочування «п’яток» щеп перед висаджуванням у шкілку, апікальні 

частини щеп обгортати фоторуйнівними плівками, на заміну парафінуванню. 

Рівень рентабельності такої технології дорівнював 106,3 – 144,8%. 

12. Вивчення та аналіз наукових розробок щодо прискореного 

розмноження нових та особливо цінних сортів винограду (категорії вихідні) 

дійшли висновку про перспективність застосування методу культури тканин і 

органів in vitro. За результатами наших досліджень для практичного 

використання методу в технологію розмноження винограду in vitro слід 

внести зміни. 

 Оптимальним способом стерилізації ініціальних експлантів винограду 

в культурі тканин і органів in vitro є ступінчаста обробка експлантів, яка 

включала послідовне промивання розчином господарського мила, проточної 

водопровідної води, дезінфікуючого препарату Дезефект 2,3% концентрації 

протягом 30 хв. чи 3,8% концентрації протягом 20 хв., етилового спирту та 

автоклавованої дистильованої води. Застосування такого способу стерилізації 

дозволяло зменшувати відсоток інфікованих ініціальних експлантів до 13,3 і 

забезпечувало їх приживлюваність на рівні 92,0 – 100%. 

13. На етапах введення ініціальних експлантів винограду в культуру 

тканин і органів in vitro та власне їх мікророзмноження доцільно 
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застосовувати поживне середовище Мурасіге і Скуга з мінімальним вмістом 

фітогормонів 6-БАП та ІОК.  

Для введення ініціальних експлантів винограду в культуру in vitro 

поживне середовище доповнюють 6-БАП у кількості 0,2 мг/л і ІОК у 

кількості 0,05 мг/л. Порівняно з контролем, у представленому поживному 

середовищі вміст 6-БАП зменшено в 10 разів.   

Для власне мікророзмноження винограду в культурі in vitro поживне 

середовище доповнюють 6-БАП у кількості 0,1 мг/л і ІОК у кількості 0,3 

мг/л.   

14. Для успішного укорінення мікроклонів винограду з одночасним 

активним ростом і розвитком рослин рекомендовано використовувати 

поживне середовище Мурасіге і Скуга з половинним вмістом макросолей та 

хелату заліза. Зміна мінеральної основи середовища забезпечувала вищий 

рівень укорінюваності мікрочубуків, сприяла кращому розвитку коренів та 

вегетативної маси.  

На етапі укорінення мікрочубуків винограду найбільш ефективним і 

технологічним є прийом обробки базальних чубуків винограду ІОК-вмісною 

тальковою пудрою (0,25% по д.р.) з подальшим їх культивуванням на 

безгормональному поживному середовищі МС, яке містило 1/2 кількість 

макросолей і хелату заліза. Такий технологічний прийом сприяв збільшенню 

кількості мікрочубуків, що успішно укорінювалися протягом 30 діб 

культивування (82,0%, при 68,0% на повному ростовому середовищі МС). У 

мікроклонів збільшувалася кількість коренів, у вегетативній масі та 

кореневій системі накопичувалося більше сухих речовин, зменшувалося їх 

загальне обводнення. 

Внесення ауксинів до складу поживного середовища на етапі 

укорінення мікроклонів винограду можна замінити біологічно активними 

препаратами широкого спектру дії типу Гумат калію Екоорганіка, Rost – 

концентрат, Біоглобін. Ці препарати сприяли індукції процесів 
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приживлюваності, ризогенезу, в тканинах листків посилювався перебіг 

основних фізіологічних процесів, що проявлялося у збільшенні кількості 

листкових пігментів, водоутримуючій здатності листків.   

15. Нами вперше створено структуроване двошарове поживне середовище 

шляхом додавання до поживного середовища Мурасіге і Скуга природних 

мінералів агроперліту і вермикуліту. За показниками приживлюваності 

експлантів, інтенсивності проліферації пазушних бруньок, ризогенезу та 

подальшого розвитку мікроклонів найбільш придатним для практичного 

застосування було поживне середовище, виготовлене на основі агроперліту в 

співвідношенні поживне середовище:агроперліт як 1,0:0,5 і кількістю агару – 

6 г/л. Модифікація двошарового поживного середовища з агроперлітом у 

напрямку зменшення наполовину вмісту макросолей, хелату заліза основного 

складу середовища сприяла кращій підготовці мікроклонів винограду до 

переведення в неконтрольовані умови ex vitro.   

Культивування мікроклональних рослин винограду на такому 

структурованому поживному середовищі сприяло зменшенню інтенсивності 

транспірації, вмісту легкоутримуючої води, загального обводнення тканин 

листків і накопиченню більшої кількості сухих речовин. 

Листкові пластинки мікроклонів винограду вищевказаних варіантів 

характеризувалися інтенсивнішим зеленим забарвленням, що 

супроводжувалось збільшенням кількості листкових пігментів. 

16. На основі багаторічних експериментальних результатів показано, що 

для досягнення високої приживлюваності мікроклонів винограду в умовах in 

vivo адаптацію рекомендовано проводити за такими способами: 

- адаптація в умовах культурального боксу з подальшим 

висаджуванням рослин в умови in vivo. Мікроклони винограду культивують 

на двошаровому поживному середовищі МС з половинним вмістом 

макросолей, хелату заліза та агроперлітом. Вегетативну масу мікроклонів 

двічі (перед відкриванням культуральних ємностей і за 5 діб до 
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висаджування) обприскують препаратами антитранспірантами – Vapor Gard 

(0,5%) чи ЕПАА (0,4%). Застосування антитранспірантів сприяло зменшенню 

інтенсивності транспірації тканин листків та збільшенню їх водоутримуючої 

здатності. Після такого способу адаптації приживлюваність мікроклональних 

рослин в умовах захищеного ґрунту дорівнювала 75,5 – 77,0% при 53,0 – 

55,0% у контролі. Вихід стандартних саджанців із шкілки дорівнював 50,0 – 

51,0% при 45,0% у контролі;   

- адаптація мікроклонів винограду з застосуванням поживних 

субстратів дозволяє адаптувати рослини до нестерильних і неконтрольованих 

умов протягом року. Поживні субстрати типу «Щедра земля», агроперліт + 

вермикуліт (1:1), кокосовий торф + Тerrawet (3:1), кокосовий торф + 

вермикуліт + Тerrawet (3:1), кокосовий торф + агроперліт + Тerrawet (3:1), 

сфагновий торф + агроперліт + Тerrawet (3:1) та сфагновий торф + вермикуліт 

+ Тerrawet (3:1) сприяли найбільшій приживлюваності рослин – 85,5 – 94,0% 

при 58,0 – 65,0% у контролі. Висота рослин, кількість листків, облиств’яність 

мікроклонів збільшувались по відношенню до контролю в 1,4 – 1,9 рази. 

Коренева система формувалась по типу мочкуватої з великою кількістю 

обростаючих коренів. Вихід стандартних саджанців із шкілки дорівнював 

80,0 – 88,5% при 53,5 – 60,0% у контролі; 

- адаптацію мікроклонів винограду шляхом поєднання етапів 

укорінення та адаптації проводять шляхом висаджування одновічкових 

мікрочубуків винограду на стерильні поживні субстрати. Найвищі результати 

за приживлюваністю експлантів (75,6 – 80,4% при 80,2% у контролі), 

біометричними показниками розвитку вегетативної маси і кореневої системи 

отримали після застосування готового субстрату типу «Щедра земля», 

мінеральних субстратів та субстратів на основі кокосового торфу. 

Приживлюваність рослин в умовах in vivo в цих варіантах дорівнювала 68,0  

– 71,0% при 71,5% у контролі, вихід стандартних саджанців із шкілки – 72,1 – 

77,0% при 75,1% у контролі. 
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17. Економічна ефективність застосування розробленої технології 

розмноження винограду in vitro була зумовлена одержанням адаптованих 

мікроклонів винограду з оптимальними параметрами розвитку вегетативної 

маси і кореневої системи, підвищенням рівня їх приживлюваності в умовах 

ex vitro та виходом стандартних саджанців із шкілки. Рівень рентабельності 

такої технології збільшувався до 161,6%, що у порівнянні з базовим зразком 

більше в 4,3 – 5,3 рази. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОБНИЦТВУ САДИВНОГО 

МАТЕРІАЛУ ВИНОГРАДУ 

 

Результати наукових досліджень по створенню сучасної цілісної 

технологічної системи розмноження винограду, в т.ч. із застосуванням 

методів культури тканин і органів in vitro, дозволяють зробити наступні 

рекомендації для виробництва, практичного використання науково-

дослідними, біотехнологічними центрами, що спеціалізуються на 

виробництві садивного матеріалу.  

І. Розмноження винограду щепленням. 

1. У процесі підготовки підщепних і прищепних компонентів їх доцільно 

сортувати за об’ємом деревини та станом розвитку вузлової діафрагми у 

розрахунку, щоб об’єм готових щеп був у межах 25,12 – 46,63 см
2
, а в 

апікальних і базальних вузлах підщеп та прищеп була повна діафрагма. 

2. Вимочувати чубуки підщепи і прищепи рекомендовано в розчинах 

біологічно активних препаратів – Rost-концентрат (0,5%), Біоглобін (0,5%), 

Гумат калію Екоорганіка (0,5%), Радіфарм (0,5%), Ель-1 (0,04%).  

3. Стратифікацію щеп винограду проводити закритим чи відкритим способом 

на водоутримуючих субстратах – кокосовий торф, його суміш з агроперлітом, 

вермикулітом, гідроабсорбентом, кокосове волокно, камка, сфагновий мох, 

субстрат для вирощування орхідей (закрита стратифікація щеп), кокосовий 

торф, його суміш з агроперлітом, вермикулітом, гідроабсорбентом, Поліський 

субстрат, субстрат для вирощування орхідей (відкрита стратифікація). 

4. При великих об’ємах виробництва щеп винограду в технологію доцільно 

включати такий прийом як консервація. Згідно з отриманими результатами 

його необхідно проводити перед процесом стратифікації закритим способом 

на водоутримуючих субстратах на основі кокосового торфу: кокосовий торф 

чистий, кокосовий торф + агроперліт (1:1), кокосовий торф + вермикуліт (1:1) 

при температурі 0  -  + 4
о
С. 
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5. Для ізоляції апікальних частин щеп винограду використовувати спеціальні 

воски для щеплення, які наносять на сухі щепи і застосовують двічі – до- та 

після стратифікації. Воски Проагрівакс Гормон + Проагрівакс Білий, 

Проагрівакс Гормон, Ант-002-7С + Ант-001-6, Ант-002-7С застосовують до 

стратифікації, Проагрівакс Оранжевий та Ант-001-7 – після стратифікації. 

6.  У разі проведення стратифікації щеп на воді ізоляцію апікальних частин 

щеп можна здійснювати фоторуйнівними плівками – «Buddy Tapе», 

«Medifilm», «Professional Grafting Tape». 

7. Перед висаджуванням щеп у шкілку рекомендовано застосовувати 

біологічно активні препарати типу Радіфарм, Кореневін, Чаркор, Укорінювач, 

Ель-1. Найефективнішим і технологічно простим у виконанні  способом є 

вимочування базальних частин підщепних компонентів у водних розчинах 

препаратів. 

8. Для покращення умов приживлюваності в перші дні після висаджування 

щеп у шкілку застосовувати прийом мульчування поверхні ґрунту  

полімерними плівками. Оптимальною є поліетиленова комбінована чорно-

біла плівка (чорна сторона до грунту) товщиною 30 мкм. 

9. Для кращого зберігання саджанців винограду в осінньо-зимовий період 

використовувати гідроабсорбенти. При цьому корені вкорочують до 20 – 25 

см, обробляють гелевим розчином препаратів, складають у штабелі і 

вкривають поліетиленовою плівкою.  

ІІ. Розмноження винограду in vitro.  

Процес клонального мікророзмноження слід здійснювати наступним 

чином: 

1. Стерилізацію ініціальних експлантів винограду в культурі тканин in 

vitro проводять шляхом послідовного промивання в розчинах господарського 

мила, проточної води, дезінфікуючого препарату Дезефект (2,3% – 30 хв. чи 

3,8% – 20 хв.), етилового спирту та автоклавованої дистильованої води.  

2. Для введення ініціальних експлантів в культуру in vitro 
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використовують поживне середовище Мурасіге і Скуга з вмістом 

фітогормонів 0,2 мг/л 6-БАП,  0,05 мг/л ІОК. 

3. Для власне мікророзмноження винограду in vitro використовують 

поживне середовище Мурасіге і Скуга з вмістом фітогормонів 0,1 мг/л 6-

БАП,  0,3 мг/л ІОК. 

4. Укорінення мікроклонів винограду слід проводити (на вибір):  

- на двошаровому структурованому  поживному середовищі Мурасіге і Скуга 

(МС:агроперліт 1:0,5) із половинним вмістом макросолей, хелату заліза та 

вмістом агару 6 мг/л;  

- використовувати прийом обробки базальних чубуків винограду ІОК-

вмісною тальковою пудрою (0,25% по д.р.) з подальшим їх культивуванням 

на безгормональному поживному середовищі МС, яке містить 1/2 кількість 

макросолей, хелату заліза; 

- використовувати один із біологічно активних препаратів вказаних 

концентрацій – 0,1% розчин Гумат калію Екоорганіка, Rost – концентрату, 

0,05% розчин Біоглобіну. 

5. Адаптацію мікроклонів винограду рекомендовано проводити у декілька 

способів (на вибір):  

- безпосередньо перед адаптацією в культуральних ємностях мікроклонів  

знижують вологість повітря шляхом поступового відкривання ємностей та 

проведення позакореневої обробки пагонів рослин одним із розчинів 

антитранспірантів – Vapor Gard (0,5%) чи ЕПАА (0,4%). Після попередньої 

передадаптації рослин у культуральному боксі їх висаджують на стерильні 

поживні субстрати «Щедра земля», агроперліт + вермикуліт (1:1), кокосовий 

торф + агроперліт (1:1), кокосовий торф + вермикуліт + Тerrawet (3:1), 

кокосовий торф + агропеліт + Тerrawet (3:1) (тип субстрату на вибір). 

- шляхом поєднання мікрочубукування, вирощування і адаптації на поживних 

субстратах – агроперліт, агроперліт + вермикуліт (1:1), агроперліт + 

вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1), кокосовий субстрат (чистий), кокосовий 
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субстрат + агроперліт (1:1), кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet 

(3:1), кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1), кокосовий субстрат + 

вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1), поживний субстрат «Щедра земля» (тип 

субстрату на вибір).  

6. Адаптовані мікроклони винограду висаджувати у шкілку захищеного 

ґрунту рекомендується протягом березня-квітня (ІІІ декада березня – ІІ 

декада квітня) за умови наявності опалюваних теплиць або протягом травня 

за умови їх відсутності. 
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Додаток  А 

Метеорологічні умови 2008 – 2014 років 

Найменування 

метеорологічних 

складових 

Рік 

досліджень 

Місяць За рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Середня 

температура 

повітря, 
0
С 

2008 -0,7 1,5 6,8 10,5 15,3 21,6 22,6 24,1 16,3 12,8 6,9 2,8 11,7 

2009 -0,1 2,0 4,1 11,1 16,7 22,0 24,6 22,2 18,8 13,0 7,5 1,1 11,9 

2010 -2,9 0,0 4,0 10,7 17,2 22,0 24,7 26,4 17,8 9,2 11,8 1,0 11,8 

2011 -4,0 -2,4 3,2 10,1 16,9 21,0 24,1 22,4 19,1 10,1 3,7 3,9 11,0 

2012 -1,2 -5,5 4,4 11,7 20,0 23,1 26,6 24,1 19,5 14,8 7,8 0,2 12,1 

2013 -0,1 3,0 3,5 11,9 19,6 22,3 23,0 23,8 15,6 10,8 9,0 0,9 12,0 

2014 0,3 0,6 7,8 11,7 17,7 21,0 24,8 24,6 19,3 10,7 4,9 0,6 12,0 

Середні багаторічні значення -1,9 -1,0 2,7 9,4 15,6 19,8 21,8 21,3 16,7 10,7 5,5 1,2 10,2 

Максимальна 

температура 

повітря, 
0
С 

2008 10,4 14,3 16,2 23,8 25,7 31,7 31,3 37,0 31,2 21,6 16,8 15,9 37,0 

2009 9,6 12,3 13,7 22,7 28,2 32,7 37,7 32,2 30,8 24,5 16,6 13,6 37,7 

2010 11,1 9,3 21,5 20,6 26,3 31,8 34,7 39,3 27,3 19,6 22,4 13,2 39,3 

2011 8,2 11,8 18,7 22,7 29,2 30,7 35,6 34,3 31,2 27,6 13,6 13,8 35,6 

2012 8,3 8,8 24,2 30,8 31,9 35,7 36,4 37,8 29,1 25,1 18,8 13,9 37,5 

2013 12,8 10,8 16,0 27,1 28,7 32,6 32,6 37,8 29,1 25,1 18,8 13,9 37,5 

2014 13,1 10,9 19,1 22,4 31,2 34,2 34,0 36,5 32,2 22,8 16,0 14,0 23,8 

Середні багаторічні значення 9,6 10,0 15,7 22,1 27,4 31,4 32,9 32,6 28,4 22,4 16,9 11,7 32,9 
  

4
8

0
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мінімальна 

температура 

повітря, 
0
С 

2008 -13,3 -10,0 -0,5 3,5 4,2 9,9 14,3 9,5 4,2 2,4 -5,6 -11,6 -13,3 

2009 -11,3 -5,3 -5,9 -0,8 7,5 10,7 14,0 12,5 8,2 0,5 -2,9 -16,0 -16,0 

2010 -21,1 -8,5 -6,5 2,1 8,2 12,3 15,2 12,9 7,0 -1,5 0,8 -13,0 -21,1 

2011 -13,9 -12,0 -12,8 -1,1 4,3 11,8 12,5 13,1 7,1 -4,0 -6,5 -6,7 -13,9 

2012 -15,0 -20,9 -7,4 -0,7 10,7 13,5 16,4 11,6 9,1 5,2 -2,4 -14,6 -20,9 

2013 -13,7 -3,5 -8,1 3,0 10,6 13,0 13,2 12,2 4,3 -0,8 -4,9 -12,0 -15,0 

2014 -15,7 -14,5 -2,0 -1,6 2,8 11,2 15,1 11,3 4,0 0 -3,9 -13,7 -7,0 

Середні багаторічні значення -15,3 -12,6 -7,8 -0,8 4,4 9,3 11,4 10,0 4,2 -2,3 -5,7 -11,5 -17,2 

Сума опадів, мм 2008 19,0 3,2 43,3 37,5 11,1 39,4 92,1 3,5 89,0 9,3 16,7 34,6 398,7 

2009 17,8 52,1 25,2 0,0 32,9 18,4 56,6 7,6 13,4 46,1 8,4 86,4 364,9 

2010 68,0 66,4 19,0 44,3 84,4 62,7 59,5 18,9 54,8 95,6 29,5 70,6 673,7 

2011 50,5 16,6 5,6 26,8 14,2 103,9 15,4 1,9 6,8 12,7 0,0 55,5 309,9 

2012 59,6 14,6 28,1 8,6 47,3 25,9 50,6 52,1 3,3 67,6 33,0 63,3 454,0 

2013 68,3 29,2 14,8 13,2 4,8 86,3 103,8 8,4 40,1 37,4 12,2 1,8 420,3 

2014 72,6 18,1 0,4 7,2 33,1 40,5 63,1 12,0 9,9 17,5 80,0 53,4 407,8 

Середні багаторічні значення 36,1 33,6 27,1 30,5 36,2 48,6 50,6 35,3 38,5 25,2 38,2 44,3 444,2 

 

 

 

  

4
8

1
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Додаток Б. 1 

 

Рис. Б. 1 Формування кругового калусу щеп винограду, виготовлених на 

різному об’ємі деревини (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 

 

Додаток Б. 2 

Таблиця для розрахунку об’єму деревини щеп винограду 
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3
 

0,50 9,81 0,67 17,61 0,84 27,69 1,01 40,03 1,18 54,65 

0,51 10,20 0,68 18,14 0,85 28,35 1,02 40,83 1,19 55,58 

0,52 10,61 0,69 18,68 0,86 29,02 1,03 41,64 1,20 56,52 

0,53 11,02 0,70 19,23 0,87 29,70 1,04 42,45 1,21 57,46 

0,54 11,44 0,71 19,78 0,88 30,39 1,05 43,27 1,22 58,41 

0,55 11,87 0,72 20,34 0,89 31,08 1,06 44,10 1,23 59,38 

0,56 12,30 0,73 20,91 0,90 31,79 1,07 44,93 1,24 60,35 

0,57 12,75 0,74 21,49 0,91 32,50 1,08 45,78 1,25 61,35 

0,58 13,20 0,75 22,07 0,92 33,22 1,09 46,63 1,26 62,31 

0,59 13,66 0,76 22,67 0,93 33,94 1,10 47,49 1,27 63,30 

0,60 14,13 0,77 23,27 0,94 34,68 1,11 48,35 1,28 64,30 

0,61 14,60 0,78 23,87 0,95 35,42 1,12 49,23 1,29 65,31 

0,62 15,00 0,79 24,49 0,96 36,17 1,13 50,11 1,30 66,33 

0,63 15,57 0,80 25,12 0,97 36,93 1,14 51,00   

0,64 16,07 0,81 25,75 0,98 37,69 1,15 51,90   

0,65 16,58 0,82 26,39 0,99 38,46 1,16 52,81   

0,66 17,09 0,83 27,03 0,100 39,25 1,17 53,72   
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Додаток Б. 3 

Розвиток кореневої системи щеплених саджанців винограду, з щеп 

виготовлених на різному об’ємі деревини (середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Кількість коренів, шт. Довжина коренів, см 

всіх Діаметром   

понад 2,0 мм 

всіх діаметром 

понад 2,0 мм 

1 9,0±1,09* 4,5±0,11* 156,0±7,5* 80,5±4,8* 

2 13,0±1,10 6,0±0,14 295,0±9,0 150,5±7,0 

3 12,5±1,06 6,0±0,12 270,0±10,0 145,5±6,2 

4 10,5±1,06 5,0±0,10 160,0±8,5 95,0±8,6 

НІР05 0,9 0,5 11,5 10,0 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;     

 

Додаток Б. 4 

Стан розвитку діафрагми вузлів прищепних компонентів  

  

Вузли без вусика 

                        
Вузли з вусиком 
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Продовження додатку Б. 4 

 

Стан розвитку діафрагми вузлів підщепних компонентів  

 

         
 

Вузли без вусика 

 

 
 

Вузли з вусиком 
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Додаток Б. 5 

Розвиток листкового апарату щеплених саджанців винограду, в залежності від 

стану розвитку діафрагми вузлів компонентів щеп  

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Кількість 

листків, шт. 

Площа 

листка, см
2
 

Площа листкової 

поверхні саджанця, 

см
2
 

Облиств’яність 

саджанця, дм/м
2
 

1 16,9* 73,93 1249,41 11,11 

2 17,3 70,00 1211,00 11,54 

3 20,0 74,72 1494,44 12,94 

4 15,8* 66,57* 1051,80* 11,81 

5 17,1 70,17 1201,31 12,46 

6 17,0* 67,63 1149,71 12,77 

7 18,8 70,94 1333,67 12,06 

8 16,0* 64,00* 1024,00* 11,02 

9 16,0 63,20 1011,20 9,16 

НІР05 1,0 3,62 128,00 1,07 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;      

 

Додаток Б. 6 

Біометричні показники розвитку приросту щеплених саджанців винограду, в 

залежності від стану розвитку діафрагми вузлів компонентів щеп 

(середнє за 2011 – 2013 р.р.) 
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1 112,4* 5,8 69,5 61,8 29,68 18,35 48,7 

2 104,9* 5,7 52,4 50,0 26,75* 13,36 40,9 

3 115,7* 6,5 92,8 80,2 38,37 31,30 58,5 

4 89,0* 5,3* 50,1* 56,2 19,62* 10,47* 36,4 

5 96,4* 5,9 52,5* 54,5 26,34* 14,34 44,0 

6 90,0* 5,8 45,0* 50,0 23,76* 11,88* 37,6 

7 110,5* 6,0 72,3 65,5 31,22 20,43 50,5 

8 86,6* 5,0* 41,5* 48,0 16,99* 8,14* 35,5 

9 110,3 5,3 49,6 45,0 24,64 10,94 35,0 

НІР05 28,3 0,19 3,61  2,29 1,72  
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;  
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Додаток Б. 7 

Результати множинного кореляційно-регресійного аналізу залежності 

розвитку асиміляційного апарату щеплених саджанців винограду та 

визріванням однорічних пагонів  

(пошагова регресія з включенням предикторів, n = 36) 

R = 0,91394939; R
2
 = 0 ,83530349; Скорег. R

2
 = 0 ,82532188 

F (2,33) = 83,684; p < 0,0000; Станд. похибка оцінки: 6,7888 

Незалежні змінні β -коеф. Станд. 

пох. β 

B-коеф. Станд. 

пох. B-

коеф. 

t (27) р-знач. 

Вільн. член - - -10,9147 12,2363 - 0,8920 0,3788 

Площа листкової 

поверхні 

саджанця 

1,0310 0,0804 11,0121 0,8592 12,8160 0,0000 

Облиств’яність 

саджанця 
-0,3685 0,0804 -5,2817 1,1529 - 4,5811 0,0000 

   

Додаток Б. 8 

Результати дисперсійного аналізу впливу об’єму деревини і стану розвитку 

діафрагми вузлів компонентів щеп на біохімічні, агробіологічні показники 

розвитку та вихід щеплених саджанців винограду з шкілки 

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о
б

о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р
ів

,%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Сума вуглеводів у щепах до стратифікації 

Об'єм деревини щеп 12,3728 1 12,3728 501,6426 0,0000 64,3 

Стан розвитку 

діафрагми 

6,2125 1 6,2125 251,8817 0,0000 32,3 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

0,3630 1 0,3630 14,7177 0,0023 1, 9 

Похибка 0,2959 12 0,0246   1,5 

Сума вуглеводів у щепах після стратифікації 

Об'єм деревини щеп 7,7924 1 7,7924 891,0987 0,0000 80,4 

Стан розвитку 

діафрагми 

1,1979 1 1,1979 136,9879 0,0000 12,4 
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Продовження додатку Б. 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

0,6021 1 0,6021 68,8611 0,0000 6,2 

Похибка 0,1049 12 0,0087   1,1 

Кількість щеп із круговим калусом 

Об'єм деревини щеп 399,0006 1 399,0006 91,8871 0,0000 48,1 

Стан розвитку 

діафрагми 

288,1506 1 288,1506 66,3591 0,0000 34,8 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

89,7756 1 89,7756 20,6747 0,0006 10,8 

Похибка 52,1075 12 4,3423   6,3 

Маса сухого калусу 

Об'єм деревини щеп 0,0324 1 0,032400 1442,6720 0,0000 93,9 

Стан розвитку 

діафрагми 

0,0018 1 0,001892 84,2560 0,0000 5,5 

 Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

0,0001 1 0,0001 0,9020 0,3610 0,1 

Похибка 0,0002 12 0,0001   0,8 

Приживлюваність щеп у шкілці 

Об'єм деревини щеп 277,8889 1 277,8889 55,4873 0,0000 54,8 

Стан розвитку 

діафрагми 

138,7684 1 138,7684 27,7085 0,0002 27,4 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

30,0304 1 30,0304 5,9963 0,0306 5,9 

Похибка 60,0978 12 5,0082   11,9 

Облиств’яність саджанця 

Об'єм деревини щеп 41,0711 1 41,0711 1400,1540 0,0000 95,6 

Стан розвитку 

діафрагми 

1,0026 1 1,0026 34,1810 0,0000 2,3 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

0,5203 1 0,5203 17,7380 0,0012 1,2 

Похибка 0,3520 12 0,0293   0,8 

Вміст крохмалю у пагонах саджанців 

Об'єм деревини щеп 6,0885 1 6,0885 71,4217 0,0000 74,8 

Стан розвитку 

діафрагми 

1,0050 1 1,0050 11,7892 0,0049 12,3 
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Продовження додатку Б. 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

0,0217 1 0,0217 0,2552 0,6225 0,3 

Похибка 1,0229 12 0,0852   12,6 

Кількість коренів 

Об'єм деревини щеп 351,5625 1 351,5625 750,0000 0,0000 90,0 

Стан розвитку 

діафрагми 

33,0625 1 33,0625 70,5333 0,0000 8,5 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

0,2500 1 0,2500 0,5333 0,4792 0,1 

Похибка 5,6250 12 0,4688   1,4 

Кількість коренів діаметром понад 2 мм 

Об'єм деревини щеп 78,7656 1 78,7656 351,6977 0,0000 87,9 

Стан розвитку 

діафрагми 

6,8906 1 6,8906 30,7674 0,0001 7, 7 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

1,2656 1 1,2656 5,6512 0,0349 1,4 

Похибка 2,6875 12 0,2239   3,0 

Вихід стандартних саджанців із шкілки 

Об'єм деревини щеп 406,0225 1 406,0225 367,1643 0,0000 75,0 

Стан розвитку 

діафрагми 
107,1225 1 107,1225 96,8704 0,0000 

19,8 

Об'єм деревини 

щеп* Стан розвитку 

діафрагми 

14,8225 1 14,8225 13,4039 0,0032 2,7 

Похибка 13,2700 12 1,1058   2,5 
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Додаток Б. 9
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Продовження додатку Б. 9
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Додаток В. 1 

Вплив водоутримуючих субстратів у процесі закритої стратифікації на 

калусогенез щеп винограду, виготовлених на різних підщепах 

(середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Утворення 

калусу, % 

Маса калусу, г Обводнення 

калусу, % 

кру-

гове 

¾ кола 

зрізу 

вологого сухого 

1 2 3 4 5 6 

підщепа Б х Р СО4 

1 62,0 23,0 0,5368 ± 0,0104 0,0644 ± 0,0012 88,0 

2 62,0 23,0 0,5390 ± 0,0114 0,0646 ± 0,0013 88,0 

3 70,2 16,8 0,6557 ± 0,0062 0,0653 ± 0,0016 89,7 

4 73,0 17,0 0,6088 ± 0,0102 0,0669 ± 0,0011 89,0 

5 72,0 18,2 0,6066 ± 0,0127 0,0655 ± 0,0013 89,2 

6 73,8 16,2 0,6131 ± 0,0124 0,0668 ± 0,0013 89,1 

7 68,0 22,0 0,6344 ± 0,0048 0,0716 ± 0,0015 88,7 

8 73,7 12,3 0,6314 ± 0,0047 0,0726 ± 0,0015 88,5 

9 60,5 22,5 0,5399 ± 0,0114 0,0539 ± 0,0011 90,0 

10 60,7 22,3 0,5509 ± 0,0020 0,0066 ± 0,0013 98,8 

11 73,0 16,0 0,6464 ± 0,0015 0,0678 ± 0,0011 89,5 

12 72,9 17,1 0,6379 ± 0,0021 0,0657 ± 0,0012 89,7 

13 73,2 16,8 0,6281 ± 0,0010 0,0628 ± 0,0011 90,0 

14 73,7 16,3 0,6260 ± 0,0130 0,0626 ± 0,0013 90,0 

15 73,4 18,6 0,5368 ± 0,0104 0,0580 ± 0,0011 89,0 

16 55,0 25,0 0,3634 ± 0,0133 0,0723 ± 0,0026 80,1 

НІР05   0,0228 0,0028  

підщепа Р х Р 101-14 

1 64,0 30,0 0,7775 ± 0,0090 0,1166 ± 0,0013 85,0 

2 64,7 28,3 0,7685 ± 0,0115 0,1060 ± 0,0015 86,2 

3 75,7 20,3 0,9115 ± 0,0179 0,0911 ± 0,0017 90,0 

4 76,5 23,5 0,8224 ± 0,0164 0,0945 ± 0,0018 88,5 

5 76,0 24,0 0,8284 ± 0,0192 0,0994 ± 0,0023 88,0 

6 78,0 22,0 0,7705 ± 0,0129 0,0955 ± 0,0016 87,6 

7 72,5 22,5 0,8656 ± 0,0149 0,1133 ± 0,0019 86,9 

8 74,0 26,0 0,7708 ± 0,0057 0,0978 ± 0,0017 87,3 

9 70,2 19,8 0,6852 ± 0,0170 0,0979 ± 0,0024 85,7 

10 70,0 20,0 0,6785 ± 0,0103 0,0949 ± 0,0014 86,0 
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Продовження додатку В. 1 

1 2 3 4 5 6 

11 74,4 25,6 0,8191 ± 0,0144 0,0925 ± 0,0016 88,7 

12 75,0 25,0 0,8207 ± 0,0146 0,0155 ± 0,0012 98,1 

13 74,8 21,2 0,8342 ± 0,0222 0,0834 ± 0,0022 90,0 

14 76,3 23,7 0,8318 ± 0,0219 0,0881 ± 0,0023 89,4 

15 71,4 20,6 0,6594 ± 0,0173 0,0844 ± 0,0022 87,2 

16 63,4 22,6 0,4522 ± 0,0101 0,0940 ± 0,0021 79,2 

НІР05   0,0442 0,0053  

підщепа Б х Р Кобер 5 ББ 

1 65,1 27,9 0,7347 ± 0,0171 0,0955 ± 0,0022 87,0 

2 64,8 27,2 0,7192 ± 0,0147 0,0899 ± 0,0018 87,5 

3 76,9 19,1 0,8617 ± 0,0171 0,0896 ± 0,0017 89,6 

4 77,2 19,8 0,8193 ± 0,0154 0,0950 ± 0,0017 88,4 

5 77,4 19,6 0,8260 ± 0,0120 0,1015 ± 0,0014 87,7 

6 78,6 18,4 0,7677 ± 0,0116 0,0928 ± 0,0014 87,9 

7 73,3 22,7 0,8173 ± 0,0152 0,1725 ± 0,0016 89,0 

8 76,1 19,9 0,7690 ± 0,0147 0,0845 ± 0,0016 89,0 

9 70,0 10,0 0,6928 ± 0,0143 0,0886 ± 0,0018 87,2 

10 69,5 10,5 0,6863 ± 0,0089 0,0878 ± 0,0011 87,2 

11 75,6 24,4 0,8040 ± 0,0042 0,0916 ± 0,0014 88,6 

12 75,4 24,6 0,8126 ± 0,0134 0,0934 ± 0,0015 88,5 

13 77,2 22,8 0,7584 ± 0,0101 0,0925 ± 0,0012 87,8 

14 77,0 23,0 0,7620 ± 0,0065 0,0945 ± 0,0013 87,6 

15 74,0 20,0 0,6830 ± 0,0102 0,0887 ± 0,0013 87,0 

16 61,8 18,2 0,4251 ± 0,0149 0,0850 ± 0,0029 80,0 

НІР05   0,0355 0,0045  
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Додаток В. 2 

Вплив водоутримуючих субстратів у процесі відкритої стратифікації на 

калусогенез щеп винограду, виготовлених на різних підщепах  

(середнє за 2008 – 2010 р.р.) 

Варіанти 

досліду 

Утворення 

калусу, % 

Маса калусу, г Обводнення 

калусу, % 

кру-

гове 

¾ кола 

зрізу 

вологого сухого 

1 2 3 4 5 6 

підщепа Р х Р 101-14 

1 59,0 25,0 0,5541 ± 0,0190 0,1438 ± 0,0020 74,0 

2 59,2 23,8 0,5451 ± 0,0120 0,1406 ± 0,0029 74,2 

3 70,7 20,3 0,6880 ± 0,0279 0,1750 ± 0,0050 75,0 

4 66,0 21,0 0,5590 ± 0,0174 0,1397 ± 0,0049 75,0 

5 67,0 20,0 0,5650 ± 0,0180 0,1469 ± 0,0058 74,0 

6 67,0 19,0 0,5471 ± 0,0134 0,1482 ± 0,0031 73,0 

7 66,0 19,0 0,6422 ± 0,0130 0,1551 ± 0,0026 75,0 

8 67,0 23,0 0,5474 ± 0,0046 0,1352 ± 0,0014 75,6 

9 62,0 18,0 0,4618 ± 0,0163 0,1178 ± 0,0040 75,0 

10 62,0 18,0 0,4551 ± 0,0105 0,1182 ± 0,0013 75,1 

11 70,6 19,4 0,5957 ± 0,0129 0,1422 ± 0,0036 75,8 

12 70,9 20,0 0,5973 ± 0,0138 0,1419 ± 0,0017 76,0 

13 70,8 19,2 0,6108 ± 0,0214 0,1461 ± 0,0081 75,3 

14 71,0 18,7 0,6084 ± 0,0221 0,1466 ± 0,0068 75,9 

15 70,0 12,0 0,5955 ± 0,0156 0,1453 ± 0,0016 75,6 

16 63,4 19,6 0,4522 ± 0,0107 0,0935 ± 0,0006 79,2 

НІР05   0,0442 0,0115  

підщепа Б х Р СО4 

1 57,4 26,6 0,2734 ± 0,0093 0,0656 ± 0,0022 74,0 

2 57,0 27,0 0,2764 ± 0,0117 0,0635 ± 0,0027 74,0 

3 65,6 22,4 0,3927 ± 0,0085 0,0926 ± 0,0020 76,4 

4 64,4 21,6 0,3335 ± 0,0115 0,0757 ± 0,0026 77,3 

5 64,2 22,8 0,3341 ± 0,0139 0,0738 ± 0,0033 76,1 

6 65,2 21,8 0,3393 ± 0,0126 0,0821 ± 0,0030 75,8 

7 61,4 27,6 0,3702 ± 0,0020 0,0914 ± 0,0005 75,3 

8 66,1 23,5 0,3669 ± 0,0063 0,0909 ± 0,0015 75,2 

9 53,9 28,1 0,2772 ± 0,0102 0,0598 ± 0,0022 78,4 

10 56,1 27,9 0,2883 ± 0,0009 0,0663 ± 0,0002 77,0 
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Продовження додатку В. 2 

1 2 3 4 5 6 

11 68,4 20,6 0,3833 ± 0,0049 0,0896 ± 0,0011 76,6 

12 69,3 18,7 0,3743 ± 0,0049 0,0902 ± 0,0011 75,9 

13 69,6 18,4 0,3658 ± 0,0013 0,0790 ± 0,0002 78,4 

14 68,8 20,2 0,3628 ± 0,0152 0,0780 ±0,0032 78,5 

15 69,0 21,0 0,3738 ± 0,0095 0,0822 ± 0,0021 78,0 

16 55,0 15,0 0,3640 ± 0,0131 0,0724 ± 0,0026 80,1 

НІР05   0,0234 0,0052  

підщепа Б х Р Кобер 5 ББ 

1 60,5 22,5 0,4517 ± 0,0058 0,1084 ± 0,0014 76,0 

2 59,8 22,2 0,4242 ± 0,0120 0,0975 ± 0,0027 77,0 

3 70,9 14,1 0,5646 ± 0,0164 0,1185 ± 0,0034 79,0 

4 65,5 14,5 0,4528 ± 0,0164 0,1018 ± 0,0037 77,5 

5 65,4 14,6 0,4618 ± 0,0140 0,1029 ± 0,0031 77,7 

6 67,6 13,4 0,4675 ± 0,0143 0,1028 ± 0,0031 78,0 

7 68,3 17,7 0,5185 ± 0,0125 0,1088 ± 0,0026 79,0 

8 71,0 15,0 0,4691 ± 0,0152 0,0985 ± 0,0032 79,0 

9 65,0 21,0 0,3970 ± 0,0165 0,0913 ± 0,0038 77,0 

10 64,5 15,5 0,3910 ± 0,0081 0,0891 ± 0,0018 77,2 

11 72,6 14,4 0,5075 ± 0,0053 0,1101 ± 0,0011 78,3 

12 73,4 20,6 0,5179 ± 0,0149 0,1113 ± 0,0032 78,5 

13 73,0 22,0 0,5282 ± 0,0137 0,1162 ± 0,0030 78,0 

14 72,0 20,0 0,5166 ± 0,0054 0,1157 ± 0,0012 77,6 

15 73,0 25,0 0,5340 ± 0,0097 0,1228 ± 0,0022 77,0 

16 61,8 18,2 0,4256 ± 0,0167 0,0851 ± 0,0033 80,0 

НІР05   0,0341 0,0074  
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Додаток В. 3 

 

 

 

Рис. В. 3 Ризогенна активність щеп винограду після стратифікації відкритим 

способом на водоутримуючих субстратах (середнє за 2008 – 2010 р.р.) 
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Додаток В. 4 
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Додаток В. 5 

Результати дисперсійного аналізу по впливу способів стратифікації, 

водоутримуючих субстратів на показники регенераційної здатності щеп та їх 

приживлюваності в шкілці 

Джерело 

варіації 

Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Диспер-

сія 

F факт. р-знач. 

 

Вплив 

факто-

рів, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість щеп із круговим калусом, % 

Спосіб 

стратифікації 

2804,784 1 2804,784 1522,735 0,0000 17,2 

Сорт підщепи 1984,239 4 496,060 269,314 0,0000 12,2 

Тип субстрату 8523,513 15 568,234 308,498 0,0000 52,4 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт підщепи 

45,317 4 11,329 6,151 0,0001 0,3 

Спосіб 

стратифікації*

Тип субстрату 

1124,251 15 74,950 40,691 0,0000 6,9 

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

856,771 60 14,280 7,752 0,0000 5,3 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

342,311 60 5,705 3,097 0,0000 2,1 

Похибка 589,420 320 1,842   3,6 

Маса вологого калусу, г 

Спосіб 

стратифікації 

3,1580 1 3,158 7797,160 0,0000 32,9 

Сорт підщепи 4,1784 4 1,0446 2579,090 0,0000 41,8 

Тип субстрату 2,0255 15 0,1350 333,394 0,0000 20,3 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт підщепи 

0,0797 4 0,0199 49,250 0,0000 0, 8 

Спосіб 

стратифікації*

Тип субстрату 

0,1290 15 0,0086 21,238 0,0000 1,3 
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Продовження додатку В. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

0,2481 60 0,0041 10,213 0,0000 2,5 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

0,0399 60 0,0006 1,645 0,0036 0,4 

Похибка 0,1296 320 0,0004    

Маса сухого калусу, г 

Спосіб 

стратифікації 

0,1485 1 0,1485 10239,68 0,0000 37,5 

Сорт підщепи 0,1382 4 0,0345 2382,58 0,0000 35,0 

Тип субстрату 0,0213 15 0,0014 98,26 0,0000 5,4 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт підщепи 

0,0220 4 0,0055 380,61 0,0000 5,6 

Спосіб 

стратифікації*

Тип субстрату 

0,0263 15 0,0017 121,03 0,0000 6,7 

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

0,0214 60 0,0003 24,64 0,0000 5,4 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

0,0127 60 0,0002 14,60 0,0000 3,2 

Похибка 0,0046 320 0,00001   1,2 

Приживлюваність щеп винограду в шкілці, % 

Спосіб 

стратифікації 

3993,42 1 3993,417 2804,735 0,0000 12,6 

Сорт підщепи 6400,04 4 1600,009 1123,750 0,0000 18,6 

Тип субстрату 21772,08 15 1451,472 1019,426 0,0000 63,3 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт підщепи 

115,72 4 28,930 20,318 0,0000 0,7 

Спосіб 

стратифікації*

Тип субстрату 

303,20 15 20,213 14,197 0,0000 0,9 
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Продовження додатку В. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

1208,35 60 20,139 14,144 0,0000 3,5 

Спосіб 

стратифікації*

Сорт 

підщепи*Тип 

субстрату 

152,79 60 2,547 1,789 0,0008 0,4 

Похибка 455,62 320 1,424    
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Додаток В. 6

 

  



502 

 

Продовження додатку В. 6
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Продовження додатку В. 6 
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Продовження додатку В. 6 
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Додаток Д. 1 

Якісні показники восків для щеплення, 2013 р. 

 

Варіанти 

досліду 

Темпера-

тура 

краплепа-

діння, 
о
С 

Висота піднімання по 

фільтрувальному папері 

після розігрівання, мм 

Товщина покриття, мкм 

фанерні 

пластини 

двовічкові 

чубуки 

при 

темпера-

турі 95 
о
С 

при 

темпера-

турі 110 
о
С 

Воски для щеплення фірми «Norsk Wax» (Норвегія) 

1 65 – 70 7,2 ± 0,01 17,1 ± 0,07 795,0±21,83 367,5±18,00 

2 65 – 70 7,5 ± 0,04 14,4 ± 0,05 807,5±35,48 315,0±17,06 

3 65 – 70 6,1 ± 0,06 13,9 ± 0,06 660,0±27,74 340,0±12,14 

4 77 – 82  2,6 ± 0,03 8,4 ± 0,05 878,0±30,67 494,0±11,48 

5 70 – 78  4,0 ± 0,02 10,2 ± 0,06 840,0±37,87 402,5±21,95 

Воски для щеплення НВФ «Шар» (Росія) 

6 65 – 75  5,2 ± 0,06 11,7 ± 0,05 1030,0±48,31 800,0±25,70 

7 65 – 75  6,3 ± 0,06 12,5 ± 0,07 1012,5±23,89 702,0±27,67 

8 60 – 65  8,4 ± 0,02 13,2 ± 0,04 920,0±33,40 630,0±22,08 

9 70 – 75  4,6 ± 0,04 10,1 ± 0,08 1070,0±27,08 910,0±28,81 

10 42 – 50  14,3± 0,05 41,2 ± 0,05 253,0±11,23 126,0±10,96 

НІР05  0,14 0,16 123,68 81,74 

Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05);         
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Додаток Д. 2 

Водоутримуюча здатність восків для щеплення, після парафінування двовічкових чубуків винограду, 2013 р.  

Варіанти 

досліду 

Кількість випаруваної води, % Водоутримуюча здатність, % 

без обробки водою обробка водою без обробки водою обробка водою 

на чубук у 

розрахунку 

на 10 см
2
 

на  чубук у 

розрахунку 

на 10 см
2
 

на  чубук у 

розрахунк

у на 10 см
2
 

на  чубук у 

розрахунку 

на 10 см
2
 

Воски для щеплення фірми «Norsk Wax» (Норвегія) 

1 12,00±0,55 11,33±0,18 21,33±0,73 19,88±0,91 88,00±0,55 88,67±0,18 78,67±0,73 80,12±0,91 

2 14,83±0,78 11,64±0,17 19,65±0,75 18,49±0,71 85,17±0,78 88,36±0,54 80,35±0,75 81,51±0,71 

3 14,94±0,65 11,76±0,63 18,51±0,57 18,59±0,44 85,06±0,65 88,24±0,70 81,49±0,81 81,41±0,44 

4 10,85±0,50 9,90±0,70 16,00±0,44 12,46±0,61 89,15±0,49 90,10±0,82 93,96±0,90 87,53±0,83 

5 11,97±0,18 10,67±0,38 17,14±0,71 10,16±0,25 88,03±0,18 88,90±0,90 82,86±0,26 89,84±0,45 

Воски для щеплення НВФ «Шар» (Росія) 

6 13,62±0,63 16,22±0,28 20,08±0,29 20,34±1,00 86,38±0,63 83,78±0,28 79,92±0,29 79,65±1,01 

7 12,51±0,46 15,73±0,35 21,3±0,79 19,64±0,30 87,49±0,46 84,27±0,32 78,63±1,18 80,36±0,40 

8 12,76±0,98 16,80±0,81 20,77±0,74 19,41±1,23 87,24±0,98 83,20±0,81 79,23±0,74 80,58±0,93 

9 12,48±0,95 14,73±0,91 15,00±0,32 13,40±0,75 87,52±0,95 85,20±0,98 85,00±0,32 83,93±0,91 

10 18,58±0,81 18,83±0,51 27,31±1,12 40,56±1,14 81,42±0,81 81,67±0,51 72,69±1,10 59,44±1,01 

НІР05 1,81 1,40 1,97 2,02 1,83 1,84 2,45 1,79 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05);         

 

5
0

6
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Додаток Д. 3 

Результати кореляційно-регресійного аналізу основних властивостей восків 

для щеплення (сухі чубуки винограду) 

R= 0,74434306; R
2
 = 0,55404659; Скорег. R

2
 = 0,52101300 

F (2,27) = 16,77244;  p < 0,00002; Станд. похибка оцінки: 1,7081 

Незалежні 

змінні 

β Станд. 

пох. β 

B Станд. 

пох. B 

t (27) р-рів. 

Вільн.член - - 88,11013 1,381120 63,79615 0,000000 

ЕВ 0,619467 0,155917 -0,17956 0,045194 -3,97306 0,000475 

ТВП 0,190856 0,155917 0,00195 0,001593 1,22409 0,231493 

Примітка. N=30; ЕВ – Еластичність восків;  ТВП – Товщина воскової плівки; АД  – 

Адгезія восків. 

 

Результати кореляційно-регресійного аналізу основних властивостей восків 

для щеплення (зволожені чубуки винограду) 

R = 0,84140104;  R
2 
= 0,70795570; Скорег. R

2 
= 0,67425828 

F(3,26) = 21,009; p < 0,00000; Станд. похибка оцінки: 1,9485 

Незалежні 

змінні 

β Станд. 

пох. β 

B Станд. 

пох. B 

t (27) р-рів. 

Вільн.член - - 81,58546 2,045556 39,88424 0,000000 

ЕВ 1 -1,34183 0,298930 -0,53802 0,119858 -4,48877 0,000130 

ТВП 1 0,77156 0,358312 0,15234 0,070748 2,15331 0,040746 

АД 1 0,31297 0,167500 0,00442 0,002368 1,86845 0,073007 

Примітка. N=30; ЕВ 1 – Еластичність восків;  ТВП 1– Товщина воскової плівки; АД  – 

Адгезія восків. 

 

Результати кореляційно-регресійного аналізу основних властивостей восків 

для щеплення (пластинки) 

R = 0,92549742; R
2 

= 0,85654547; Скорег. R
2  

= 0,84591921  

F(2,27) = 80,606; p < 0,00000; Станд. похибка оцінки: 2,4316 

Незалежні 

змінні 

β Станд. 

пох. β 

B Станд. 

пох. B 

t (27) р-рів. 

Вільн.член - - 109,8701 4,029350 27,2674 0,000000 

ЕВ 2 -0,886567 0,075665 - 0,6450 0,055047 -11,7171 0,000000 

АД 2 -0,594350 0,075665 - 0,3187 0,040574 -7,8551 0,000000 

Примітка. N = 30; ЕВ 2 – Еластичність восків;  АД  – Адгезія восків. 
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Додаток Д. 4 

 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на водоутримуючу 

здатність восків для щеплення  

Джерело 

варіації 

Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Диспер-

сія 

Fфакт. Fтеор. Вплив 

факто-

рів, % 

Двовічкові чубуки (без обробки водою) 

Фактор A 230,7500 2 115,3750 105,1639 3,4 70,7480 

Фактор B 20,2291 3 6,7430 6,1462 3,0 6,20227 

Взаємодія AB 49,1580 6 8,1930 7,4679 2,6 15,0719 
Точність досліду – 0,71% 

У перерахунку на 10 см
2 

(без обробки водою) 

Фактор A 240,8437 2 120,4218 134,5416 3,4 66,9484 

Фактор B 55,5312 3 18,5104 20,6808 3,0 15,4362 

Взаємодія AB 42,7637 6 7,127283 7,9629 2,6 11,8872 
Точність досліду – 0,63% 

Двовічкові чубуки (обробка водою) 

Фактор A 195,3593 2 97,6796 111,4169 3,4 30,7232 

Фактор B 125,6996 3 41,8998 47,7925 3,0 19,7681 

Взаємодія AB 290,9320 6 48,4886 55,3079 2,6 45,7534 
Точність досліду – 0,70% 

У перерахунку на 10 см
2 

(обробка водою) 
Точність досліду – 0,68% 

Фактор A 2271,1094 2 1135,5546 1050,5206 3,4 56,8795 

Фактор B 774,9149 3 258,3049 238,9622 3,0 19,4076 

Взаємодія AB 914,3912 6 152,3985 140,9864 2,6 22,9007 
Точність досліду – 0,78% 

Фактор A 1425,0365 2 712,5182 3254,1054 3,4 74,6217 

Фактор B 49,0260 3 16,3420 74,6347 3,0 2,5672 

Взаємодія AB 429,6744 6 71,6124 327,0573 2,6 22,4998 
Точність досліду – 0,39% 

Примітка. Фактор А – Виробник воску; Фактор В – Тип воску. 
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Додаток Д. 5 

Водоутримуюча здатність фоторуйнівних плівок, 2013 р.  

 

Варіанти 

досліду 

Кількість 

випаруваної 

води 

чубуків, % 

Кількість 

випаруваної 

води у 

розрахунку 

на 10 см
2
, % 

Обводнення 

чубуків, % 

Обводнення 

чубуків у 

розрахунку на 

10 см
2
, % 

«Buddy Tape» 10,79 ± 0,37 11,68 ± 0,29 89,21 ± 0,37 88,30 ± 0,40 

«Medifilm» 10,50± 0,28 11,00 ± 0,21 89,50 ± 0,31 89,00 ± 0,37 

«Черенок», 80 

мкм 

14,79 ±  0,11 15,87 ± 0,33 85,21 ± 0,11 84,13 ± 0,50 

«Черенок», 60 

мкм 

13,82 ± 0,23 16,43 ± 0,31 86,18 ± 0,23 83,50 ± 0,48 

«Professional 

Grafting Tape» 

10,28 ± 0,39 10,91 ± 0,27 89,72 ± 0,39 89,09 ± 0,45 

Парафінування  18,39 ± 0,43 18,83 ± 0,30 81,61 ± 0,43 81,17 ± 0,52 

НІР05 0,92  1,00  

 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05);         

 

 

Додаток Д. 6 

Результати дисперсійного аналізу водоутримуючої здатності фоторуйнівних 

плівок 

 

Джерело 

варіації 

Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Диспер-

сія 

Fфакт. Fтеор. Вплив 

факторів, 

% 

Загальне 258,7128 29    100 

Повторень 0,7617 4    0,29 

Варіантів 249,0171 5 49,8034 111,4924 2,7 96,25 

Випадкове 8,9339 20 0,4466   3,45 

Примітка. Пох. серед. = 0,2988; Точн. досліду = 0,3441%; Пох. різниці = 

0,4214; Кр.Стюдента = 2,0999;  НСР = 0,8850. 
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Додаток Д. 7 

Вплив восків для щеплення на вміст води в тканинах компонентів та 

щеп винограду сорту Загадка на різних технологічних етапах 

(середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

Варіанти досліду Вміст води, % 

прищепа підщепа 

апікальна частина базальна 

частина 

1 2 3 4 

Закрита стратифікація щеп винограду 

Підщепа Б х Р Кобер 5 ББ 

До вимочування 46,9 48,5 50,0 

Після вимочування 51,7 54,5 52,0 

Після стратифікації щеп 

1 62,1 61,0  59,6* 

2 62,4 59,8* 59,0* 

3 60,3* 58,2* 59,2* 

4 62,7 61,0 61,0 

5 60,0* 59,4* 58,8* 

6 58,9* 61,3 60,8 

7 60,8* 60,0 60,0* 

8 60,0* 59,6* 60,0* 

9 60,0* 59,7* 59,5* 

10 60,5* 60,7 60,0* 

11 59,2* 59,0* 58,5* 

12 59,5* 59,2* 59,0* 

13 59,8 58,5 59,2 

НІР05 1,7 1,5 1,5 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 60,0 59,0 59,8 

2 57,6 56,0 58,1* 

3 58,0 57,0 58,0* 

4 60,4 59,4 59,5 

5 57,9 56,8 57,2* 

6 58,5 58,8 59,1* 

7 58,0 56,8 58,7* 

8 56,0 55,7 58,7* 
  



511 

 

Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

9 56,0 55,9 58,2* 

10 58,4 57,0 58,8* 

11 55,6 55,8 57,7* 

12 55,8 55,5 58,0* 

13 52,2 52,8 57,3 

НІР05 1,0 1,0 2,0 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 55,8 55,4 58,4 

2 56,2 54,7 57,0* 

3 55,4 53,8 57,7 

4 57,6 56,1 58,6 

5 54,7 54,2 56,5* 

6 55,2 55,5 57,9 

7 53,0 53,0 58,1 

8 51,4 50,6 58,0 

9 51,8 51,8 57,1* 

10 53,0 53,7 58,0 

11 51,3 51,5 57,0* 

12 51,2 52,0 57,0* 

13 49,4 48,5 55,3 

НІР05 1,2 1,1 2,0 

Підщепа Б х Р СО 4 

До вимочування 47,2 46,9 47,3 

Після вимочування 51,9 53,0 52,7 

Після стратифікації щеп 

1 59,7 59,6 58,0* 

2 57,3* 57,5* 57,4* 

3 57,0* 56,2* 57,0* 

4 59,0 59,1 58,6* 

5 57,0* 59,0 58,4* 

6 58,6 58,4 59,0* 

7 57,2* 57,0* 57,6* 

8 56,5 55,8* 56,3* 

9 57,0* 56,7* 53,2* 

10 58,4* 58,5 56,8* 

11 57,1* 57,7* 57,3* 

12 57,3* 57,5* 57,8* 

13 56,2 56,8 58,2 

НІР05 1,2 1,2 1,8 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 55,5 55,0 57,1 

2 53,2 53,0 55,4* 

3 54,5 53,4 56,0* 

4 56,4 55,8 56,9 

5 53,8 55,5 57,3 

6 56,0 54,6 57,8 

7 54,0 53,8 55,1* 

8 51,1* 51,0* 53,5* 

9 51,7 52,0* 54,5* 

10 55,6 54,0 55,0* 

11 51,7 51,5* 54,8* 

12 52,4 51,9* 54,6* 

13 50,2 50,8 54,2 

НІР05 1,4 1,5 2,1 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 53,3 52,0 56,2* 

2 50,7 49,4 53,8* 

3 51,4 50,2 54,4* 

4 53,0 52,0 55,0* 

5 50,1 52,4 55,5* 

6 52,6 50,8 56,1* 

7 51,5 50,0 55,8* 

8 50,0 47,4* 54,4* 

9 50,6 48,0 55,0* 

10 51,8 50,0 56,2* 

11 50,0 48,2 53,9* 

12 50,0 48,7 54,0* 

13 46,5 46,0 54,5 

НІР05 1,8 1,7 2,0 

Підщепа Добриня 

До вимочування 47,7 49,0 48,9 

Після вимочування 52,6 53,0 53,8 

Після стратифікації щеп 

1 60,3 60,8 60,2 

2 58,7* 58,0* 57,2* 

3 59,1* 58,5* 57,5* 

4 60,9 60,0* 60,9 

5 59,8* 58,4* 56,8* 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

6 58,0* 59,3* 58,3* 

7 58,0* 59,2* 61,0 

8 56,7* 58,3* 58,0* 

9 57,1* 58,8* 58,6* 

10 59,3* 61,5 61,1 

11 57,0* 58,4* 57,4* 

12 57,6* 57,0* 57,8* 

13 58,2 57,0 58,0 

НІР05 2,1 2,0 2,2 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 58,6 58,0 57,0 

2 56,8* 56,2 55,8* 

3 56,5* 56,4 56,5* 

4 58,7 57,9 58,1 

5 56,2 56,1 55,3* 

6 56,8 55,7 55,0* 

7 55,7 57,6 56,5* 

8 53,2 55,4 54,4* 

9 54,4 55,8 55,0* 

10 55,8 57,8 57,0* 

11 54,2 56,5 54,1* 

12 55,5 56,4 53,5* 

13 50,0 50,5 55,0 

НІР05 1,6 1,7 2,0 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 55,2 54,9 54,0 

2 52,2 52,0 52,6* 

3 52,0 53,1 53,8 

4 56,0 57,4 54,6 

5 52,5 51,5 51,7* 

6 53,4 53,2 52,8* 

7 51,4 52,0 53,2* 

8 49,3 50,0 51,0* 

9 49,6 50,1 51,7* 

10 52,0 53,0 54,0 

11 49,5 50,0 51,6* 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

12 50,0 50,8 52,0* 

13 47,0 46,5 51,6 

НІР05 1,5 1,8 2,1 

Підщепа Гарант 

До вимочування 48,0 48,0 48,6 

Після вимочування 52,0 52,3 51,4 

Після стратифікації щеп 

1 59,3* 60,2 59,0 

2 58,2* 57,3* 57,4* 

3 57,8* 57,1* 56,9* 

4 60,5 60,6 58,8 

5 58,6* 57,5* 57,3* 

6 59,1* 57,9* 56,9* 

7 57,0* 58,4* 58,0* 

8 56,0* 55,1* 58,0* 

9 56,7* 55,6* 58,0*  

10 57,2* 57,8* 59,0 

11 57,0* 56,0* 58,2* 

12 57,4* 56,5* 58,0* 

13 58,0 57,7 56,7 

НІР05 1,8 1,7 1,6 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 57,5 58,7 57,7 

2 53,0 55,0 55,4* 

3 52,1* 55,0 54,8* 

4 54,8 58,5 58,0 

5 53,6 54,9 54,0* 

6 53,2 54,7 54,0* 

7 55,2 56,0 58,0 

8 54,0 53,9 56,0* 

9 54,0 54,0 55,7* 

10 56,0 56,0 57,5 

11 53,7 54,0 55,0* 

12 53,8 54,0 55,5* 

13 50,9 51,0 54,0 

НІР05 2,0 2,0 2,0 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 53,2 53,7 54,0 

2 51,5 51,0 52,7 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

3 51,0 51,6 52,0* 

4 53,0 53,8 53,9 

5 51,6 51,2 52,4* 

6 51,6 51,3 51,8* 

7 51,0 50,0 54,0 

8 48,7 47,5* 53,6* 

9 50,0 47,0* 53,9* 

10 51,0 50,3 54,0 

11 50,0 48,5 53,1* 

12 50,6 49,4 53,5* 

13 46,1 46,0 51,4 

НІР05 1,7 1,8 2,5 

Відкрита стратифікація щеп винограду 

Підщепа Б х Р Кобер 5 ББ 

До вимочування 46,9 48,5 50,0 

Після вимочування 51,7 54,5 52,0 

Після стратифікації щеп 

1 57,1 60,3 60,0* 

2 56,0 54,8 60,0* 

3 56,8 56,2 60,2* 

4 57,9 58,0 60,7* 

5 55,8 55,4 59,8* 

6 53,9 54,0 60,0* 

7 55,8 54,6 59,0* 

8 54,0 53,7 60,0* 

9 57,4 55,5 59,7* 

10 55,5 57,7 60,0* 

11 53,0 53,9 58,1* 

12 54,6 55,0 59,2* 

13 50,0 50,0 59,2 

НІР05 1,3 1,2 1,4 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 54,4 54,2 59,3 

2 52,0 52,7 59,0* 

3 53,5 51,5 58,8* 

4 54,9 55,4 59,0* 

5 52,8 54,2 57,6* 

6 53,0 54,4 58,7* 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

7 52,7 51,6 57,4* 

8 51,0 50,7* 58,6* 

9 52,7 50,9* 58,0* 

10 53,0 52,8 58,0* 

11 51,0 50,7* 57,3* 

12 51,8 50,0* 57,1* 

13 49,4 49,8 57,0 

НІР 05 1,1 1,1 2,0 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 53,6 50,7 58,0 

2 51,1 51,7 57,2* 

3 52,3 51,8 57,5 

4 54,5 53,8 57,4 

5 52,2 51,8 55,7* 

6 52,5 52,5 56,2* 

7 50,2 49,7 56,5* 

8 48,5 47,6 56,2* 

9 49,5 48,5 55,8* 

10 49,7 50,3 57,3 

11 47,7 48,0 56,3* 

12 48,8 50,0 55,6* 

13 47,2 46,5 55,0 

НІР 05 1,1 1,0 2,0 

Підщепа Б х Р СО 4 

До вимочування 47,2 46,9 47,3 

Після вимочування 51,9 53,0 52,7 

Після стратифікації щеп 

1 54,7 54,6 57,2* 

2 51,3* 52,0 56,0* 

3 52,2 52,2 56,3* 

4 55,4 56,0 57,5* 

5 52,8 53,3 57,5* 

6 53,7 54,3 58,2 

7 53,0 52,0 56,1* 

8 50,5* 50,6* 55,2* 

9 52,1 51,8 52,0* 

10 54,4 54,7 55,5* 

11 52,6 52,5 56,5* 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

12 53,7 53,5 56,3* 

13 50,2 50,0 56,0 

НІР 05 1,3 1,0 1,9 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 50,5 50,4 56,3 

2 49,0 49,5 54,7* 

3 48,0 48,2* 55,8* 

4 50,4 51,4 56,6 

5 48,8 46,6* 56,5 

6 49,3 48,5 56,6 

7 48,5 47,9* 54,4* 

8 46,1* 46,0* 54,2* 

9 46,7* 47,1* 53,3* 

10 50,0 49,4 54,4* 

11 47,7 46,5* 53,6* 

12 48,0 46,9* 53,2* 

13 46,4 47,0 53,0 

НІР 05 1,2 1,3 1,7 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 49,0 49,6 53,8 

2 47,0 48,4 50,0* 

3 48,0 47,2 50,7* 

4 49,0 48,5 54,4 

5 46,1* 47,4 53,5 

6 46,0* 47,8 52,6* 

7 47,0 47,7 52,4* 

8 45,0* 46,0 50,3* 

9 47,0 48,0 53,4 

10 46,0* 45,0* 51,3* 

11 46,0* 46,0 52,0* 

12 45,5 45,0 51,0 

НІР 05 0,8 0,8 1,7 

Підщепа Добриня 

До вимочування 47,7 49,0 48,9 

Після вимочування 52,6 52,3 53,8 

Після стратифікації щеп 

1 56,0 54,8 59,0 

2 52,5 52,0 56,4* 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

3 52,0 53,5 55,0* 

4 55,9 57,1 58,8 

5 52,7 53,0 55,5* 

6 54,0 53,3 57,0* 

7 53,4 53,2 57,0* 

8 50,0* 52,0 55,7* 

9 52,1 53,4 56,0* 

10 53,3 52,0 57,5* 

11 52,5 52,4 55,7* 

12 52,0 53,9 56,5* 

13 49,6 50,0 55,8 

НІР 05 1,3 1,4 2,0 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 53,8 53,3 58,1 

2 51,0 51,0 55,0* 

3 51,0 52,7 55,5* 

4 54,7 53,4 56,6* 

5 51,8 52,1 54,6* 

6 52,2 51,7 54,7* 

7 50,7 51,6 55,4* 

8 49,0 50,4 53,5* 

9 50,0 50,0 54,0* 

10 49,0 52,0 56,0* 

11 48,0* 50,0 54,7* 

12 47,5* 48,4* 53,0* 

13 47,0 47,5 55,0 

НІР 05 1,1 1,0 1,9 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 51,6 51,6 55,5* 

2 49,2 46,4 53,2* 

3 50,5 49,2 52,0* 

4 52,0 50,8 53,0* 

5 49,0 50,6 50,0* 

6 50,7 50,8 51,0* 

7 49,4 48,3 52,5* 

8 46,3* 44,9* 50,5* 

9 47,6 45,9 50,5* 

10 48,8 47,9 55,0* 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

11 46,5 45,8 52,0* 

12 47,2 45,7 51,0* 

13 45,3 43,9 51,5 

НІР 05 1,1 1,2 2,0 

Підщепа Гарант 

До вимочування 48,0 48,0 48,6 

Після вимочування 52,0 52,3 51,4 

Після стратифікації щеп 

1 51,5 52,7 58,0 

2 48,8* 50,0 56,3* 

3 48,1* 50,0 55,8* 

4 52,8 54,0 57,5* 

5 48,2* 48,9* 56,5* 

6 50,0 51,0 55,7* 

7 49,0 50,0 57,3* 

8 47,4* 48,9* 57,1* 

9 48,6* 49,0 57,1*  

10 49,4 51,9 58,3 

11 49,7 48,5* 57,5* 

12 49,8 50,0 57,5* 

13 47,9 48,0 56,0 

НІР05 1,0 1,0 1,9 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

1 51,5 52,7 56,3 

2 48,8* 50,0 54,3* 

3 48,1* 50,0 53,5* 

4 52,8 54,0 57,1 

5 48,2* 48,9* 54,2* 

6 50,0 51,0 54,1* 

7 49,0* 50,0 57,4 

8 49,0* 48,9* 55,4 

9 50,0 49,0* 54,0* 

10 51,5 51,9 56,4 

11 49,7* 48,5* 54,5* 

12 49,8 50,0 54,5* 

13 47,9 48,0 53,2 

НІР05 1,8 1,6 2,0 
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Продовження додатку Д. 7 

1 2 3 4 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

1 48,8 48,2 54,0 

2 47,5 48,0 52,0* 

3 46,2 47,5 52,5* 

4 50,0 48,9 53,5 

5 48,7 47,0 51,0* 

6 47,1 47,8 52,5* 

7 48,5 46,9 54,5 

8 45,7* 44,4* 53,0 

9 46,0 45,8 53,0* 

10 47,5 47,2 54,5 

11 46,4 45,7 52,0* 

12 48,0 48,7 53,5 

13 44,3 43,4 51,0 

НІР 05 1,6 1,6 1,9 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;         
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Додаток Д. 8 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на водоутримуючу 

здатність восків для щеплення  

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Після стратифікації щеп 

{1} Спосіб 

стратифікації  

3795,472 1 3795,472 9253,17 0,0000 47,5 

{2} Сорт підщепи 1023,313 4 255,828 623,696 0,0000 12,8 

{3} Виробник воску 1208,468 2 604,234 1473,09 0,0000 15,1 

{4}Тип воску 230,985 5 46,197 112,626 0,0000 2, 9 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи 

791,251 4 197,813 482,258 0,0000 9,9 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник воску 

106,473 2 53,236 129,787 0,0000 1,3 

Сорт підщепи* 

Виробник воску 

31,475 8 3,9 34 9,592 0,0000 0,5 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

38,068 5 7,614 18,561 0,0000 0,6 

Сорт підщепи*Тип 

воску 

66,173 20 3,309 8,066 0,0000 0,8 

Виробник воску*Тип 

воску 

149,061 10 14,906 36,340 0,0000 1,9 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

188,913 8 23,614 57,570 0,0000 2,4 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Тип воску 

33,478 20 1,674 4,081 0,0000 0,4 
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Продовження додатку Д. 8 

1 2 3 4 5 6 7 
Спосіб 

стратифікації*Ви-

робник воску*Тип воску 

23,969 10 2,397 5,844 0,0000 0,4 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску*Тип воску 

47,810 40 1,195 2,914 0,0000 1,6 

1*2*3*4 47,443 40 1,186 2,892 0,0000 1,0 

Похибка 221,497 540 0,410   3,8 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

{1} Спосіб 

стратифікації 

2092,035 1 2092,035 4608,618 0,0000 24,5 

{2} Сорт підщепи 1811,209 4 452,802 997,494 0,0000 21,2 

{3} Виробник воску 2924,421 2 1462,210 3221,155 0,0000 34,2 

{4} Тип воску 285,094 5 57,019 125,609 0,0000 3,3 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи 

576,937 4 144,234 317,739 0,0000 6,6 

Спосіб 

стратифікації*Ви-

робник воску 

169,661 2 84,830 186,876 0,0000 2,0 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

159,731 8 19,966 43,985 0,0000 1,9 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

4,253 5 0,851 1,874 0,0970 0,1 

Сорт підщепи*Тип 

воску 

11,521 20 0,576 1,269 0,1931 0,1 

Виробник воску*Тип 

воску 

152,168 10 15,217 33,522 0,0000 1,8 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

32,900 8 4,112 9,059 0,0000 0,4 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Тип воску 

11,729 20 0,586 1,292 0,1770 0,1 
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Продовження додатку Д. 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску*Тип 

воску 

5,940 10 0,594 1,309 0,2221 0,1 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску*Тип воску 

32,833 40 0,821 1,808 0,0020 0,4 

1*2*3*4 39,372 40 0,984 2,168 0,0000 0,5 

Похибка 245,127 540 0,454   2,8 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

{1} Спосіб 

стратифікації 

2249,320 1 2249,320 4209,437 0,0000 25,8 

{2} Сорт підщепи 1504,706 4 376,177 703,987 0,0000 17,2 

{3} Виробник воску 3556,786 2 1778,393 3328,131 0,0000 40,7 

{4}Тип воску 255,175 5 51,035 95,508 0,0000 3,0 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи 

341,259 4 85,315 159,660 0,0000 4,0 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску 

126,057 2 63,029 117,953 0,0000 1,4 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

125,077 8 15,635 29,259 0,0000 1,4 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

6,425 5 1,285 2,405 0,0358 0,1 

Сорт підщепи*Тип 

воску 

19,736 20 0,987 1,847 0,0141 0,3 

Виробник воску*Тип 

воску 

132,085 10 13,209 24,719 0,0000 1,5 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

33,184 8 4,148 7,763 0,0000 0,4 
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Продовження додатку Д. 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Тип воску 

18,624 20 0,931 1,743 0,0239 0,2 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску*Тип 

воску 

10,661 10 1,066 1,995 0,0318 0,1 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску*Тип воску 

37,565 40 0,939 1,758 0,0034 0,4 

1*2*3*4 25,325 40 0,633 1,185 0,2074 0,3 

Похибка 288,550 540 0,534   3,2 
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Додаток Д. 9 

 Варіант 1   Варіант 2   Варіант 3   Варіант 4   Варіант 5  
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Рис. Д. 9 Вплив восків для щеплення на вихід щеп із круговим калусом, після 

проведення відкритої стратифікації (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

1 – виробництво фірми «Norsk Wax»; 2 – виробництво НВФ «Шар» 
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Додаток Д. 10 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на вихід щеп 

винограду з круговим калусом 

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 Дис-

персія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
,

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

{1} Спосіб 

стратифікації 

40922,60 1 40922,60 22556,84 0,0000 27,9 

{2} Сорт підщепи 22676,06 4 5669,02 3124,80 0,0000 15,5 

{3} Виробник воску 24479,37 2 12239,69 6746,61 0,0000 16,7 

{4}Тип воску 26826,11 5 5365,22 2957,35 0,0000 18,3 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи 

1981,18 4 495,30 273,01 0,0000 1,4 

Спосіб 

стратифікації*Ви-

робник воску 

366,80 2 183,40 101,09 0,0000 0, 3 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

1280,31 8 160,04 88,21 0,0000 0,9 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

2223,69 5 444,74 245,14 0,0000 1,5 

Сорт підщепи*Тип 

воску 

2329,55 20 116,48 64,20 0,0000 1,6 

Виробник 

воску*Тип воску 

13981,77 10 1398,18 770,69 0,0000 9,5 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

1473,12 8 184,14 101,50 0,0000 1,0 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Тип воску 

2347,33 20 117,37 64,69 0,0000 1,6 
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Продовження додатку Д. 10 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб 

стратифікації*Ви-

робник воску*Тип 

воску 

1208,36 10 120,84 66,61 0,0000 0,8 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску*Тип воску 

1798,60 40 44,96 24,78 0,0000 1,2 

1*2*3*4 1706,28 40 42,66 23,51 0,0000 1,1 

Похибка 979,67 540 1,81   0,7 
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Додаток Д. 11 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на вихід щеп 

винограду з круговим калусом, у межах одного підщепного сорту 

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Дис-

персія 

Fфакт. р-рів. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
,%

 

1 2 3 4 5 6 7 

Р х Р 101-14 

{1} Спосіб 

стратифікації 

2589,962 1 2589,962 783,787 0,0000 10,6 

{2} Виробник 

воску 

8700,377 2 4350,188 1316,475 0,0000 35,8 

{3} Тип воску 8030,884 5 1606,177 486,069 0,0000 33,0 

 Спосіб 

стратифікації* 

Виробник воску 

291,627 2 145,813 44,127 0,0000 1,2 

Спосіб 

стратифікації* 

Тип воску 

169,817 5 33,963 10,278 0,0000 0,7 

Виробник 

воску*Тип воску 

4059,384 10 405,938 122,847 0,0000 16,7 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник 

воску*Тип воску 

128,851 10 12,885 3,899 0,0002 0,6 

Похибка 356,878 108 3,304   1,4 

Б х Р Кобер 5 ББ 

{1} Спосіб 

стратифікації 

9738,400 1 9738,400 9325,654 0, 0000 39,1 

{2} Виробник 

воску 

3296,869 2 1648,434 1578,568 0, 0000 13,2 

{3} Тип воску 6210,092 5 1242,018 1189,377 0, 0000 25,0 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник воску 

302,544 2 151,272 144,861 0, 0000 1,2 
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Продовження додатку Д. 11 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб 

стратифікації* 

Тип воску 

1099,696 5 219,939 210,618 0, 0000 4,4 

Виробник 

воску*Тип воску 

3495,416 10 349,542 334,727 0, 0000 14,1 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник 

воску*Тип воску 

628,174 10 62,817 60,155 0, 0000 2,5 

Похибка 112,780 108 1,044   0,5 

Б х Р СО4 

{1} Спосіб 

стратифікації 

10390,40 1 10390,40 5984,554 0,00000 44,9 

{2} Виробник 

воску 

4392,38 2 2196,19 1264,939 0,0000 19,0 

{3} Тип воску 4221,01 5 844,20 486,234 0,0000 18,3 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник воску 

255,47 2 127,73 73,571 0,0000 1,1 

Спосіб 

стратифікації* 

Тип воску 

893,27 5 178,65 102,899 0,0000 3,9 

Виробник 

воску*Тип воску 

2202,04 10 220,20 126,831 0,0000 9,5 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник 

воску*Тип воску 

577,14 10 57,71 33,241 0,0000 2,5 

Похибка 187,51 108 1,74   0,8 

Добриня 

{1} Спосіб 

стратифікації 

9490,007 1 9490,007 5118,206 0,0000 33,8 

{2} Виробник 

воску 

6323,431 2 3161,715 1705,195 0,0000 22,5 

{3} Тип воску 5796,785 5 1159,357 625,271 0,0000 20,7 
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Продовження додатку Д. 11 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник воску 

925,264 2 462,632 249,509 0,0000 3,3 

Спосіб 

стратифікації* 

Тип воску 

955,285 5 191,057 103,042 0,0000 3,4 

Виробник 

воску*Тип воску 

3554,986 10 355,499 191,730 0,0000 12,7 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник 

воску*Тип воску 

815,319 10 81,532 43,972 0,0000 2,9 

Похибка 200,250 108 1,854   0,7 

Гарант 

{1} Спосіб 

стратифікації 

10695,01 1 10695,01 9448,350 0,0000 45,5 

{2} Виробник 

воску 

3046,63 2 1523,31 1345,748 0,0000 13,0 

{3} Тип воску 4896,90 5 979,38 865,218 0,0000 20,8 

{4} Спосіб 

стратифікації* 

Виробник воску 

65,01 2 32,51 28,718 0,0000 0,3 

Спосіб 

стратифікації* 

Тип воску 

1452,95 5 290,59 256,718 0,0000 6,2 

Виробник 

воску*Тип воску 

2468,54 10 246,85 218,080 0,0000 10,5 

Спосіб 

стратифікації* 

Виробник 

воску*Тип воску 

765,15 10 76,52 67,596 0,0000 3,3 

Похибка 122,25 108 1,13   0,5 
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Додаток Д. 12 

Вплив восків для щеплення НВФ «Шар» на ризогенез щеп винограду 

(середнє за 2009 – 2012 р.р.) 

Варіанти досліду Кількість коренів, шт. Довжина коренів, см 

1 2 3 

Відкрита стратифікація щеп 

Р х Р 101-14 

7 7,5 ± 0,44 5,5 ± 0,15 

8 12,6 ± 0,51 8,0 ± 0,18 

9 8,2 ± 0,40 10,4 ± 0,22 

10 8,4 ± 0,32 5,0 ± 0,17 

11 13,4 ± 0,50* 12,7 ± 0,13* 

12 7,0 ± 0,41 7,7 ± 0,27 

13 14,0 ± 0,53 11,9 ± 0,25 

НІР 05 0,87 0,55 

Закрита стратифікація щеп 

Р х Р 101-14 

7 6,3 ± 0,55 3,5 ± 0,29 

8 9,3 ± 0,55 4,3 ± 0,32 

9 5,7 ± 0,29 3,5 ± 0,20 

10 7,3 ± 0,55 2,6 ± 0,19 

11 14,7 ± 0,73* 5,7 ± 0,24* 

12 6,1 ± 0,36 4,1 ± 0,19 

13 15,3 ± 0,29 6,1 ± 0,40 

НІР 05 1,32 0,73 

Б х Р Кобер 5 ББ 

7 3,3 ± 0,29 3,3 ± 0,24 

8 4,3 ± 0,14* 5,5 ± 0,26* 

9 3,4 ± 0,29 2,9 ± 0,07 

10 3,0 ± 0,37 2, 7 ± 0,14 

11 5,1 ± 0,28* 4,9 ± 0,17* 

12 3,2 ± 0,33 2,1 ± 0,17 

13 4,8 ± 0,55 4,6 ± 0,17 

НІР 05 0,77 0,45 

Б х Р СО4 

7 1,5  ± 0,58 0,6 ± 0,06* 

8 1,0 ± 0,82 0,7 ± 0,07* 

9 1,0 ± 0,82 0,6 ± 0,06* 
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Продовження додатку Д. 12 

1 2 3 

10 3,5 ± 0,33* 0,9 ± 0,03* 

11 2,3 ± 0,17* 0,8 ± 0,03* 

12 2,0 ± 0,24* 0,6 ± 0,06* 

13 2,3 ± 0,30 0,5 ± 0,03 

НІР 05 0,65 0,12 

Добриня 

7 9,6 ± 0,28 5,9 ± 0,17 

8 12,5 ± 0,75 7,0 ± 0,17* 

9 10,0 ± 0,41 6,3 ± 0,33 

10 7,7 ± 0,28 5,5 ± 0,24 

11 16,0 ± 0,24 11,2 ± 0,53* 

12 8,3  ± 0,29 5,6 ± 0,27 

13 11,9 ± 0,14 7,68 ±0,27 

НІР 05 1,06 0,83  

Гарант 

7 5,0 ± 0,24 4,5 ± 0,29 

8 10,1 ± 0,28 7,5 ± 0,22 

9 7,1 ± 0,68 5,1 ± 0,21 

10 6,0 ± 0,47* 4,8 ± 0,14 

11 11,4 ± 0,28* 7,6 ± 0,15* 

12 7,3 ± 0,17 5,5 ± 0,30 

13 8,5 ± 0,32 7,6 ± 0,22 

НІР 05 1,05 0,57 
Примітка. Дані вірогідні по відношенню до контролю (Р<0,05), крім позначених  *;      
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Додаток Д. 13 

 - Р х Р 101-14   - БхР Кобер 5ББ   -  БхР СО4   -  Добриня  

 - Гарант

7 8 9 10 11 12 13

                                         Варіанти досліду
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                            Маса сухого калусу, г 

Рис. Д. 13 Вплив восків для щеплення НВФ «Шар» на масу калусної тканини 

спайки щеп винограду (середнє за 2009 – 2012 р.р.) 
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Додаток Д. 14 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на 

приживлюваність щеп винограду в шкілці 

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Дис-

персія 

Fфакт. р-

знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
,%

 

1 2 3 4 5 6 7 

{1} Спосіб стратифікації 40267,0 1 40267 2916,7 0,0000 18,1 

{2} Сорт підщепи 41179,0 4 10295 745,7 0,0000 18,6 

{3}Температура повітря 0 1 0 0,0 1,0000 0 

{4} Виробник воску 68240,0 2 34120 2471,4 0,0000 30,7 

{5}Тип воску 17673,0 5 3535 256,0 0,0000 8,0 

Спосіб стратифікації*Сорт 

підщепи 

13002,0 4 3250 235,4 0,0000 5,9 

Спосіб стратифікації*Тем-

пература повітря 

0 1 0 0,0 1,0000 0 

Сорт 

підщепи*Температура 

повітря 

0 4 0 0,0 1,0000 0 

Спосіб 

стратифікації*Виробник 

воску 

2309,0 2 1154 83,6 0,0000 1,0 

Сорт підщепи*Виробник 

воску 

2980,0 8 373 27,0 0,0000 1,3 

Температура 

повітря*Виробник воску 

0 2 0 0,0 1,0000 0 

Спосіб стратифікації*Тип 

воску 

821,0 5 164 11,9 0,0000 0,4 

Сорт підщепи*Тип воску 1890,0 20 94 6,8 0,0000 0,9 

Температура повітря*Тип 

воску 

0 5 0 0,0 1,0000 0 

Виробник воску*Тип воску 10701,0 10 1070 77,5 0,0000 4,8 
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Продовження додатку Д. 14 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб стратифікації*Сорт 

підщепи*Температура 

повітря 

0 4 0 0,0 1,0000 0 

Спосіб стратифікації*Сорт 

підщепи*Виробник воску 

2430,0 8 304 22,0 0,0000 1,1 

Спосіб 

стратифікації*Температура 

повітря*Виробник воску 

0 2 0 0,0 1,0000 0 

Сорт підщепи*Температура 

повітря*Виробник воску 

0 8 0 0,0 1,0000 0 

Спосіб стратифікації*Сорт 

підщепи*Тип воску 

671,0 20 34 2,4 0,0004 0,3 

Спосіб 

стратифікації*Температура 

повітря*Тип воску 

0 5 0 0,0 1,0000 0 

Сорт підщепи*Температура 

повітря*Тип воску 

0 20 0 0,0 1,0000 0 

Спосіб 

стратифікації*Виробник 

воску*Тип воску 

682,0 10 68 4,9 0,0000 0,3 

Сорт підщепи*Виробник 

воску*Тип воску 

3381,0 40 85 6,1 0,0000 1,5 

Температура 

повітря*Виробник 

воску*Тип воску 

0 10 0 0,0 1,0000 0 

1*2*3*4 0 8 0 0,0 1,0000 0 

1*2*3*5 0 20 0 0,0 1,0000 0 

1*2*4*5 796,0 40 20 1,4 0,0384 0,4 

1*3*4*5 0 10 0 0,0 1,0000 0 

2*3*4*5 0 40 0 0,0 1,0000 0 

1*2*3*4*5 0 40 0 0,0 1,0000 0 

Похибка 14910,0 1080 14   6,7 
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Додаток Д. 15 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на 

приживлюваність щеп винограду в шкілці, в межах одного підщепного сорту 

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Дис-

персія 

Fфакт. р-

знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
,%

 

1 2 3 4 5 6 7 

Р х Р 101-14 

{1} Спосіб 

стратифікації 

5130,141 1 5130,141 488,504 0,0000 27,4 

{2} Виробник воску 7303,295 2 3651,648 347,718 0,0000 39,0 

{3} Тип воску 2611,988 5 522,398 49,743 0,0000 13,9 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску 

530,635 2 265,318 25,264 0,0000 2,8 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

235,766 5 47,153 4,490 0,0009 1,3 

Виробник воску*Тип 

воску 

1594,163 10 159,416 15,180 0,0000 8,5 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску*Тип 

воску 

196,865 10 19,686 1,874 0,0564 1,1 

Похибка 1134,188 108 10,502   6,1 

Б х Р Кобер 5 ББ 

Спосіб стратифікації 4188,247 1 4188,247 323,464 0,0000 31,7 

Виробник воску 3082,944 2 1541,472 119,050 0,0000 23,3 

Тип воску 2094,068 5 418,814 32,345 0,0000 15,8 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску 

455,344 2 227,672 17,583 0,0000 3,4 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

345,006 5 69,001 5,329 0,0002 2,6 

Виробник воску*Тип 

воску 

1407,811 10 140,781 10,872 0,0000 10,7 
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Продовження додатку Д. 15 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску*Тип 

воску 

243,261 10 24,326 1,878 0,0558 1,8 

Похибка  1398,395 108 12,948   10,6 

Б х Р СО4 

Спосіб стратифікації 5757,016 1 5757,016 651,012 0,0000 35, 9 

Виробник воску 5692,774 2 2846,387 321,874 0,0000 35,5 

Тип воску 1635,696 5 327,139 36,993 0,0000 10,2 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску 

935,385 2 467,693 52,887 0,0000 5,8 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

97,432 5 19,486 2,203 0,0591 0,6 

Виробник воску*Тип 

воску 

853,747 10 85,375 9,654 0,0000 5,3 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску*Тип 

воску 

116,885 10 11,689 1,321 0,2280 0,7 

Похибка 955,062 108 8,843   6,0 

Добриня 

Спосіб стратифікації 12302,51 1 12302,51 1212,844 0,0000 50,4 

Виробник воску 7867,130 2 3933,560 387,791 0,0000 32,2 

Тип воску 1474,85 5 294,970 29,080 0,0000 6,0 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску 

90,510 2 45,260 4,462 0,0137 0,4 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

68,080 5 13,620 1,342 0,2520 0,3 

Виробник воску*Тип 

воску 

1317,580 10 131,760 12,989 0,0000 5,4 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску*Тип 

воску 

181,780 10 18,180 1,792 0,0704 0,7 

Похибка 1095,50 108 10,140   4,5 
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Продовження додатку Д. 15 

1 2 3 4 5 6 7 

Гарант 

Спосіб стратифікації 5637,500 1 5637,500 281,11 0,0000 28,4 

Виробник воску 8144,700 2 4072,300 203,06 0,0000 41,0 

Тип воску 2023,100 5 404,600 20,18 0,0000 10,2 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску 

244,8000 2 122,400 6,10 0,0030 1,2 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

65,800 5 13,200 0,66 0,6573 0,3 

Виробник воску*Тип 

воску 

1352,400 10 135,240 6,74 0,0000 6,8 

Спосіб 

стратифікації*Виро-

бник воску*Тип 

воску 

216,100 10 21,610 1,08 0,3857 1, 1 

Похибка 2165,900 108 20,054   10,9 
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Додаток Д. 16 

Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу різних факторів на 

приживлюваність щеп винограду в шкілці   

(пошагова регресія з включенням предикторів) 

Р х Р 101-14 

R = 0,81391515; R
2
 = 0,66245788; Скорег. R

2
 = 0,65914864 

F (1,102) = 200,18;  p < 0,0000; Станд. похибка оцінки: 6,4847 

Незалежні змінні β -

коеф. 

Станд. пох. 

β 

B-

коеф. 

Станд. 

пох. B-

коеф. 

t (27) р-

знач. 

1 2 3 4 5 6 7 

Вільн. член - - 85,4528 10,5550 8,0959 0,0000 

Обводнення 

тканин щеп 

0,8139 0,0575 2,7856 0,1968 14,1486 0,0000 

Вологість повітря 0,0877 0,0434 0,3970 0,1967 2,0191 0,0453 

Б х Р Кобер 5 ББ 

R = 0,82606055;  R
2 
= 0,68237603; Скорег. R

2 
= 0,67608645 

F (2,101) =108,49; p < 0,0000; Станд. похибка оцінки: 5,8084 

Незалежні змінні β -коеф. Станд. 

пох. β 

B-коеф. Станд. 

пох. B-

коеф. 

t (27) р-

знач. 

Вільн. член - - 112,508 12,4967 9,0030 0,0000 

Обводнення 

тканин щеп 

0,7668 0,0622 2,749 0,2229 12,3287 0,0000 

Водоутримуюча 

здатність восків 

0,1202 0,0622 0,262 0,1354 1,9332 0,0560 

Б х Р СО4 

R = 0,89952112; R
2  

= 0,80913825; Скорег. R
2  

= 0,80341240 

F (3,100) = 141,31; p < 0,0000; Станд. похибка оцінки: 4,7570 

Незалежні змінні β -коеф. Станд. 

пох. β 

B-коеф. Станд. 

пох. B-

коеф. 

t (27) р-

знач. 

Вільн. член - - 138,659 16,253 -8,5311 0,0000 

Обводнення 

тканин щеп 

0,8091 0,0471 2,8050 0,1634 17,1663 0,0000 

Водоутримуюча 

здатність восків 

0,1917 0,0473 0,4390 0,1084 4,0488 0,0001 

Максимальна 

температура 

повітря 

0,0578 0,0439 0,5540 0,4210 1,3162 0,1910 
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Продовження додатку Д. 16 

1 2 3 4 5 6 7 

Добриня 

R = 0,85856242;  R
2 
= 0,73712944;  Скорег. R

2  
= 0 ,73455227 

F (1,102) = 286,02; p < 0,0000; Станд. похибка оцінки: 6,4289 

Незалежні змінні β -коеф. Станд. 

пох. β 

B-коеф. Станд. 

пох. B-

коеф. 

t (27) р-

знач. 

Вільн. член - - -109,333 10,2938 10,6212 0,0000 

Обводнення 

тканин щеп 
0,8585 0,0507 3,259 0,1927 16,9122 0,0000 

Гарант 

R = 0,73775993;  R
2
 = 0,54428971; Скорег. R

2  
= 0,53526575 

F (2,101) = 60,316; p < 0,0000; Станд. похибка оцінки: 8,0267 

Незалежні змінні β -коеф. Станд. 

пох. β 

B-коеф. Станд. 

пох. B-

коеф. 

t (27) р-

знач. 

Вільн. член - - -185,401 27,7036 -6,6922 0,0000 

Обводнення 

тканин щеп 
0,7313 0,0671 4,460 0,4096 10,8869 0,0000 

Вологість повітря 0,1037 0,0671 0,481 0,3115 1,5442 0,1256 
Примітка. Факторіальні ознаки – обводнення тканин щеп, водоутримувана здатність 

восків, середньодобова температура повітря, максимальна температура повітря, вологість 

повітря. 
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Додаток Д. 17 

 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на обводнення 

тканин апікальних частини щеп винограду, після ізоляції фоторуйнівними 

плівками  

Джерело варіації Сума 

квадратів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

Після стратифікації щеп на воді 

Тип плівки 20,2500 5 4,0500 8,1361 0,0000 25,5 

Спосіб ізоляції щеп 32,6700 1 32,6700 65,6317 0,0000 41,2 

Тип плівки*Спосіб 

ізоляції щеп 

8,5200 5 1,7040 3,4232 0,0124 10,7 

Похибка 17,9200 36 0,4977   22,6 

Перед висаджуванням щеп у шкілку 

Тип плівки 73,4167 5 14,6833 11,9701 0,0000 24,4 

Спосіб ізоляції щеп 124,1633 1 124,1633 101,2201 0,0000 41,2 

Тип плівки*Спосіб 

ізоляції щеп 

59,6867 5 11,9373 9,7315 0,0000 19,8 

Похибка 44,1600 36 1,2267   14,7 

Через 30 днів після висаджування щеп у шкілку 

Тип плівки 45,7741 5 9,1548 65,0047 0,0000 56,2 

Спосіб ізоляції щеп 24,9408 1 24,9408 177,0947 0,0000 30,6 

Тип плівки*Спосіб 

ізоляції щеп 

5,6141 5 1,1228 7,9728 0,0000 7,0 

Похибка 5,0700 36 0,1408   6,2 
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Додаток Д. 18 

 

 

1 

 

2                                  3 

Ізоляція щеп винограду фоторуйнівними плівками 

1,2  – загальний вигляд щеп після ізоляції спайки 

3 – загальний вигляд щеп після ізоляції спайки та вічка прищепи 
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Додаток Д. 19 

Вплив фоторуйнівних плівок  на вихід щеп із круговим калусом 

  (середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

Додаток Д. 20 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на вихід щеп 

винограду з круговим калусом, після ізоляції фоторуйнівними плівками  

Джерело варіації Сума 

квадратів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

Тип плівки 2279,814 5 455,9629 624,1910 0,0000 97,4 

Спосіб ізоляції щеп 12,100 1 12,1002 16,5646 0,0002 0,5 

Тип плівки*Спосіб 

ізоляції щеп 

23,421 5 4,6842 6,4125 0,0002 1,0 

Похибка 26,297 36 0,7305   1,1 

Варіанти досліду 

 

Кількість щеп з 

круговим калусом, % 

Обгортання спайки щеп плівкою «Buddy Tape» 87,5 ± 0,69 

Обгортання спайки щеп плівкою «Medifilm» 88,0 ± 0,73 

Обгортання спайки щеп плівкою «Черенок», 80 

мкм 

80,4 ± 0,76 

Обгортання спайки щеп плівкою «Черенок», 60 

мкм 

88,5 ± 0,78  

Обгортання спайки щеп плівкою «Professional 

Grafting Tape» 

90,2 ± 0,81 

Обгортання спайки щеп та вічка прищепи 

плівкою «Buddy Tape» 

89,0 ± 0,42 

Обгортання спайки щеп та вічка прищепи 

плівкою «Medifilm» 

88,0 ± 0,66 

Обгортання спайки щеп та вічка прищепи 

плівкою «Черенок»,  80 мкм 

87,4 ± 0,19 

Обгортання спайки щеп та вічка прищепи 

плівкою «Черенок», 60 мкм 

80,8 ± 0,49 

Обгортання спайки щеп  та вічка прищепи 

плівкою «Professional Grafting Tape» 

92,4 ± 0,75 

Парафінування щеп винограду (контроль) 71,0 ± 0,33 

НІР05 1,41 
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Додаток Д. 21 

Вплив фоторуйнівних плівок  на структуру калусної тканини щеп винограду 

(середнє за 2010 – 2013 р.р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти 

досліду 

Кількість клітин, шт. Висота клітин, мкм Ширина клітин, мкм 

1  107,00 ± 1,49 

 

22,13 ± 0,28 

 

22,75 ± 0,24 

2 104,75 ± 0,55 

 

20,90 ± 0,42 

 

21,63 ± 0,28 

3 115,50 ± 0,75 

 

18,50 ± 0,24 

 

18,98 ± 0,12 

4 110,25 ± 0,73 

 

19,13 ± 0,36  

 

19,18 ± 0,31 

5 109,00 ± 1,49 

 

20,63 ± 0,43 

 

21,13 ± 0,43 

6 107,50 ± 1,67 

 

20,65 ± 0,27 

 

21,38 ± 0,14 

7 107,25 ± 0,55 

 

20,00 ± 0,33 

 

20,30 ± 0,33 

8 118,50 ± 0,58 

 

18,25 ± 0,29 

 

18,98 ± 0,12 

9 112,00 ± 1,63 

 

18,50 ± 0,41 

 

19,05 ± 0,38 

10 111,00 ± 1,05 

 

19,75 ± 0,37 

 

20,00 ± 0,53 

11 83,50 ± 1,97 

 

28,25 ± 0,37 

 

29,13 ± 0,28 

НІР05 2,91 0,91 0,79 
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Додаток Д. 22 

Фоторуйнівна плівка на щепах винограду в шкілці відкритого ґрунту 
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Додаток Д. 23 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на 

приживлюваність щеп у шкілці, після застосування фоторуйнівних плівок 

Джерело варіації Сума 

квадратів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

Тип плівки 2686,764 5 537,3527 200,5307 0,0000 92,7 

Спосіб ізоляції щеп 90,475 1 90,4752 33,7638 0,0000 3,1 

Тип плівки*Спосіб 

ізоляції щеп 
26,164 5 5,2327 1,9528 0,1096 

0,9 

Похибка 96,467 36 2,6797   3,3 
 

 

 

Додаток Д. 24  

Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу різних факторів на 

приживлюваність щеп винограду в шкілці  

(пошагова регресія з включенням предикторів) 

Р х Р 101-14 

R = 0,96820383; R
2
 = 0,93741866; Скорег. R

2
 = 0,93315175 

F(3,44) = 219,69; p < 0,0000; Станд. похибка оцінки: 2,0309 

Незалежні змінні β -

коеф. 

Станд. 

пох. β 

B-коеф. Станд. 

пох. B-

коеф. 

t (27) р-знач. 

Вільн. член - - -202,887 12,6758 -16,0058 0,0000 

Водоутримуюча 

здатність плівок 

0,7496 0,0541 1,945 0,1406 13,8360 0,0000 

Обводнення 

тканин щеп 

0,2610 0,0542 1,558 0,3235 4,8161 0,0001 

Вологість 

повітря 

0,1626 0,0377 0,500 0,1161 4,3078 0,0001 

Примітка. Факторіальні ознаки – обводнення тканин щеп, водоутримуюча здатність 

плівок, середньодобова температура повітря, максимальна температура повітря, вологість 

повітря. 
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Додаток Д. 25 

Вплив восків для щеплення на розвиток кореневої системи щеплених саджанців винограду (закрита стратифікація щеп)  

(середнє за 2010 – 2013  р.р.) 

Варіан-

ти 

досліду 

Маса вологих коренів, г Маса сухих  коренів, г   Кількість коренів, шт. Довжина коренів, см 

    всіх діаметром 

понад 2,0 мм 

  всіх діаметром 

понад 2,0 мм 

всіх діаметром 

   понад 2,0     

   мм 

всіх діаметром 

понад 2,0  

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підщепа Б х Р Кобер 5 ББ 

1 30,2016±0,30 13,5907±0,73 18,1209±0,50 6,4362±0,12 35,7±1,77 12,5±0,73 780,1±35,7 362,5±14,5 

2 26,0183±0,28 11,8123±0,59 15,0906±0,39 5,5849±0,18 30,2±1,64 10,0±0,55 654,4±27,3 290,8±11,3 

3 26,5483±0,20 11,6812±0,63 15,6634±0,44 5,6721±0,16 31,0±1,83 10,6±0,61 672,4±30,1 305,2±12,0 

4 33,5271±0,40 15,0871±0,80 19,4457±0,63 7,0315±0,11 38,0±1,90 14,4±0,78 886,5±40,5 437,7±15,1 

5 29,6073±0,38 12,4350±0,71 17,6163±0,44 5,7004±0,11 33,0±1,72 11,3±0,66  729,0±37,4 325,4±13,2 

6 30,0101±0,22 12,0040±0,68 17,7059±0,38 5,6215±0,13 33,5±1,68 11,8±0,59 715,4±39,2 329,2±10,8 

7 28,5321±0,30 12,6967±0,72 16,8339±0,29 6,0786±0,14 33,5±1,56 11,5±0,60 729,0±35,0 339,2±10,0 

8 28,0153±0,25 11,2061±0,55 16,3889±0,40 5,3703±0,13* 31,8±1,71 10,6±0,49 687,9±29,8 302,1±14,4 

9 28,5812±0,22 11,4324±0,49 17,0915±0,54 5,2443±0,16* 32,5±1,56 10,8±0,53 714,6±31,3 324,0±15,3 

10 31,5481±0,33 13,8180±0,64 18,9288±0,68 6,5272±0,15 36,0±1,78 13,7±0,64 810,3±41,8 400,0±16,6 

11 27,0603±0,29 10,8293±0,56 15,6949±0,40 5,1909±0,14* 30,0±1,62 11, ±0,70 671,1±28,6 336,3±12,4 

12 28,0197±0,20 11,2078±0,48 16,6717±0,51 5,3710±0,12* 32,4±1,70 12,6±0,67 701,4±30,2 352,8±13,5 

13 24,0793±0,22 9,6317±0,45 14,4475±0,39 4,7563±0,13 27,3±1,63 8,5±0,55 612,7±26,7 255,5±11,7 

НІР05 1,20 1,01 0,86 0,67 2,5 1,4 24,5 11,6 
 

5
4
7

 



548 

 

 

Продовження додатку Д. 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підщепа Б х Р СО4 

1 25,6632±0,21 10,3544±0,46 15,3979±0,48 6,2126±0,11 28,5±1,21 11,5±0,70 554,0±24,2 299,0±10,8 

2 23,1342±0,24 9,0223±0,38 12,9088±0,37 5,0073±0,15 26,6±1,40 9,0±0,60 494,5±23,0 230,5±14,4 

3 23,4831±0,18 9,3938±0,40 13,6201±0,42 5,1665±0,09 27,0±1,35 10,6±0,54 530,0±23,3 284,0±15,2 

4 29,3156±0,13 11,4330±0,55 17,5893±0,54 6,8598±0,13 32,0±1,24 12,5±0,88 624,5±22,8 321,5±10,2 

5 27,1345±0,24 10,8538±0,60 15,8736±0,50 6,0347±0,10 30,4±1,30 10,2±0,51 563,5±22,7 260,111,5 

6 28,0084± 0,28 10,0633±0,46 16,1882±0,60 5,7360±0,18 30,0±1,50 10,8±0,57 569,0±23,3 280,8±18,0 

7 25,0083±0,16 10,0033±0,52 15,0049±0,66 6,0019±0,16 27,9±1,31 10,5±0,44 538,2±33,8 277,2±16,4 

8 21,8872± 0,25 8,7454±0,40 12,9134±0,51 1,8799±0,11 24,0±0,98 9,0±0,56 468,7±24,1* 234,0±13,3 

9 22,4516±0,19 8,9806±0,43 13,0219±0,58 4,9303±0,11 25,0±1,20 9,0±0,68 481,2±30,0* 241,2±13,7 

10 25,1010±0,12 10,0404±0,59 15,0606±0,70 6,0242±0,10 28,0±0,86 11,0±0,68 541,3±27,6 286,3±16,0 

11 23,1137±0,18 9,2465±0,44 13,6370±0,48 5,1780±0,13 26,1±0,92 8,8±0,49 488,3±25,8* 228,8±12,0 

12 23,8513±0,26 9,4451±0,51 13,8337±0,44 5,6670±0,14 27,7±1,35 9,0±0,51 518,5±33,0 237,0±11,2 

13 19,9873±0,30 7,9949±0,50 11,7925±0,33 4,7942±0,15 22,5±1,52 6,6±0,74 440,2±25,0 184,8±10,7 

НІР05 1,10 0,72 0,93 0,58 2,0 1,0 26,7 10,2 

Підщепа Добриня 

1 40,0012±0,24 20,443±060 23,8005±0,30 8,5850±0,14 44,0±1,74 10,0±0,77 881,9±39,2 473,9±14,7 

2 34,1233±0,20 17,0616±0,54 20,6493±0,42 6,8246±0,16 38,5±1,34 10,2±0,62 785,4±40,8 445,8±19,1 

3 35,6067±0,26 17,4477±0,52 21,5279±0,52 6,9301±0,17 39,2±1,67 10,0±0,61 760,0±41,8 409,6±19,4 

4 42,8215±0,22 21,7533±0,61 26,0354±0,59 9,7889±0,18 46,5±1,71 12,8±0,52 901,4±41,4 576,2±16,5 

5 35,7758±0,27 17,3154±0,49 20,5710±0,71 6,7530±0,15 39,0±1,83 10,5±0,64 783,0±42,4 441,3±12,9 

6 35,8975±0,26 17,5128±0,68 20,8937±0,72 6,9731±0,12 39,5±1,69 11,0±0,68 923,8±41,7 500,5±17,5 

5
4

8
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Продовження додатку Д. 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 36,8178±0,28 17,6725±0,51 21,3542±0,73 7,2457±0,12 40,5±1,62 9,5±0,65 797,6±39,6 425,6±16,2 

8 33,1045±0,21 14,7646±0,72 20,2006±0,68 5,8763±0,16 37,0±1,62 9,7±0,60 764,4±44,1 436,7±18,0 

9 34,1230±0,33 15,6942±0,38 18,4264±0,55 5,8088±0,16 38,0±1,65 10,0±0,63 796,0±38,8 488,0±15,4 

10 37,1112±0,31 18,0360±0,70 21,8965±0,67 9,1961±0,16 40,0±1,64 10,0±0,73 860,7±41,5 500,2±16,8 

11 32,4056±0,23 14,5825±0,69 16,8509±0,69* 6,1218±0,14 36,0±1,49 8,50±0,75* 694,3±39,6 391,1±18,3 

12 32,8076±0,27 15,4195±0,66 18,0023±0,69 6,8408±0,15 37,5±1,68 9,6±0,69 735,7±39,5 428,2±16,8 

13 29,7864±0,27 13,9996±0,64 15,9782±0,75 6,0717±0,15 32,5±1,59 8,0±0,68 636,8±38,7 367,4±16,5 

НІР05 1,10 0,97 0,78 0,80 2,0 1,0 30,0 16,0 

Підщепа Гарант 

1 37,8511±0,33 18,1685±0,71 21,9536±0,66 7,6307±0,22 40,0±1,44 12,0±0,66 889,0±40,1 552,0±15,1 

2 32,7053±0,40 14,7173±0,66 18,3149±0,57 5,5042±0,38* 36,0±1,32 10,0±0,60 749,3±36,9 463,8±11,0 

3 33,9371±0,42 18,8644±0,74 19,6156±0,59 7,2711±0,27 37,0±1,28 10,5±0,68 792,5±32,8 474,6±13,3 

4 39,9472±0,39 19,9736±0,69 23,9683±0,62 8,3889±0,36 44,0±0,32 12,5±0,70 939,6±39,5 561,3±12,7 

5 32,8101±0,41 14,9942±0,73 18,5048±0,64 5,6947±0,23* 36,3±1,26 10,0±0,68 764,2±36,2 448,5±13,0 

6 34,0020±0,36 15,9809±0,63 19,7211±0,79 5,9768±0,30 37,5±1,30 11,8±0,58 827,4±40,0 519,2±15,5 

7 33,5164±0,45 16,2219±0,69 19,4395±0,88 6,2454±0,30 37,5±1,28 12,0±0,63 827,5±37,1 547,2±15,9 

8 32,1146±0,46 14,3873±0,57 18,4476±0,72 5,9832±0,29 35,4±1,35 9,80±0,70 714,8±33,1 433,3±14,2 

9 32,9490±0,51 15,6507±0,73 19,2751±0,68 6,1037±0,32 35,8±1,37 10,0±0,66 769,6±39,2 460,0±15,2 

10 35,9480±0,37 17,7942±0,72 21,5688±0,83 10,6765±0,28 38,5±1,29 12,0±0,64 867,6±38,8 549,6±13,8 

11 32,4512±0,46 14,4732±0,74 17,5236±0,79 8,10110±0,31* 36,6±1,27 10,0±0,64 742,4±38,1 430,4±14,2 

12 33,6013±0,44 16,1286±0,53 19,3543±0,72 9,5158±0,33 36,2±1,32 10,0±0,57 731,741,0 443,5±12,9 

13 29,8971±0,42 13,4536±0,58 16,7334±0,73 7,9914±0,32 33,0±1,36 8,5±0,71 609,5±39,3 340,0±15,3 

НІР05 1,17 0,85 0,88 0,74 1,72 0,9 20,2 18.2 

5
4

9
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Додаток Д. 26 

Результати дисперсійного аналізу впливу різних факторів на вихід 

стандартних саджанців із шкілки 

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Дис-

персія 

Fфакт. р-

знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

{1} Спосіб 

стратифікації 

45725,48 1 45725,48 9469,207 0,0000 50,5 

{2} Сорт підщепи 8768,86 4 2192,21 453,982 0,0000 9,7 

{3} Виробник воску 16524,75 2 8262,37 1711,040 0,0000 18,2 

{4} Тип воску 4779,50 5 955,90 197,956 0,0000 5,3 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи 

2604,01 4 651,00 134,815 0,0000 2,9 

Спосіб 

стратифікації*Вироб-

ник воску 

1576,97 2 788,48 163,286 0,0000 1,7 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

1622,45 8 202,81 41,999 0,0000 1,8 

Спосіб 

стратифікації*Тип 

воску 

1455,17 5 291,03 60,270 0,0000 1,6 

Сорт підщепи*Тип 

воску 

183,29 20 9,16 1,898 0,0108 0,2 

Виробник воску*Тип 

воску 

2457,11 10 245,71 50,884 0,0000 2,7 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Виробник 

воску 

816,55 8 102,07 21,137 0,0000 0,9 

Спосіб 

стратифікації*Сорт 

підщепи*Тип воску 

193,51 20 9,68 2,004 0,0061 0,2 
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Продовження додатку Д. 26 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб 

стратифікації*Вироб-

ник воску*Тип воску 

777,22 10 77,72 16,095 0,0000 0,9 

Сорт 

підщепи*Виробник 

воску*Тип воску 

233,08 40 5,83 1,207 0,1845 0,3 

1*2*3*4 268,28 40 6,71 1,389 0,0604 0,3 

Похибка 2607,58 540 4,83   2,9 
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Додаток Д. 27 

 



553 

 

Продовження додатка Д. 27 
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Продовження додатка Д. 27 
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Додаток Д. 28
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Продовження додатку Д. 28
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Продовження додатку Д. 28

 
  



558 

 

Продовження додатку Д. 28 
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Додаток Д. 29
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Продовження додатку Д. 29 
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Продовження додатку Д. 29
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Продовження додатку Д. 29 
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Продовження додатку Д. 29 
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Додаток Ж. 1 

Вплив препарату Укорінювач на ризогенез підщепних чубуків винограду 

(середнє за 2010 – 2012 р.р.) 

Сорт підщепи 

В
ар

іа
н

ти
 

д
о

сл
ід

у
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ко
р

ен
ів

, 
ш

т.
  

Д
о

вж
и

н
а 

ко
р

ен
ів

, 
см

 

М
ас

а 
в
о
л
о

ги
х

 

ко
р

ен
ів

, 
г 

М
ас

а 
су

х
и

х
 

ко
р

ен
ів

, 
г 

О
б

в
о
д

н
ен

н
я
 

ко
р

ен
ів

, 
%

 

Р х Р 101-14 1 12,0 4,0 3,6698 0,2269 93,8 

2 18,8 3,3 6,4010 0,3490 94,5 

3 18,0 3,5 4,6276 0,2801 93,9 

контроль 9,0 5,2 2,1063 0,1298 93,8 

Б х Р Кобер 5ББ 1 1,5 5,2 0,8823 0,0547 93,8 

2 1,5 3,0 0,7784 0,0462 94,0 

3 10,0 2,0 4,1111 0,2466 94,0 

контроль 3,0 3,7 0,3000 0,0180 94,0 

Б х Р Кречунел 2 1 0,7 3,7 0,3998 0,0199 95,0 

2 5,0 2,6 1,9004 0,1140 94,0 

3 6,0 2,0 1,9253 0,1236 93,5 

контроль 1,5 3,0 0,4931 0,0345 93,0 

Б х Р СО4 1 1,5 3,0 0,5835 0,0311 94,6 

2 0,8 3,5 0,6254 0,0500 92,0 

3 3,1 2,0 0,8412 0,0588 93,0 

контроль 0,8 2,0 0,2653 0,0185 93,0 

Добриня 1 0,2 1,0 0,2878 0,0147 94,8 

2 2,2 2,0 0,6524 0,0391 94,0 

3 2,8 2,0 0,5561 0,0278 95,0 

контроль 2,0 1,5 0,3395 0,0204 93,9 

Гарант 1 1,5 1,2 0,3718 0,0185 95,0 

2 2,5 2,0 0,7711 0,0480 93,7 

3 2,0 1,5 0,3909 0,0195 95,0 

контроль 2,5 2,0 0,2719 0,0009 95,0 
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Додаток Ж. 2 
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Продовження додатку Ж. 2 
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Продовження додатку Ж. 2 
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Продовження додатку Ж. 2 

 

 
 

 

 
 

Ель – 1 

 

Рис. Ж. 2 Вплив біологічно активних препаратів на ризогенез підщепних 

чубуків винограду (середнє за 2010 – 2012 р.р.) 
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Додаток Ж. 3 

Результати дисперсійного аналізу по впливу біологічно активних препаратів 

на ризогенез підщепних чубуків винограду 

 

Джерело 

варіації 

Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Диспер-

сія 

F факт. р-знач. 

 

Вплив 

факто-

рів, % 

Кількість коренів, шт. 

Сорт підщепи 4917,987 5 983,5973 2234,389 0,00 71,8 

Концентрація 

препарату 

638,684 12 53,2237 120,906 0,00 9,4 

Сорт підщепи* 

Концентрація 

препарату 

1220,089 60 20,3348 46,194 0,00 17,8 

Похибка 68,673 156 0,4402   1,0 

Довжина коренів, см 

Сорт підщепи 171,0356 5 34,20712 169,3128 0,00 44,7 

Концентрація 

препарату 

56,2155 12 4,68463 23,1872 0,00 14,7 

Сорт підщепи* 

Концентрація 

препарату 

123,8786 60 2,06464 10,2192 0,00 32,4 

Похибка 31,5175 156 0,20204   8,2 
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Додаток Ж. 4 
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Продовження додатку Ж. 4 
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Продовження додатку Ж. 4 
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Продовження додатку Ж. 4 
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Додаток Ж. 5 
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Продовження додатку Ж. 5 
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Продовження додатку Ж. 5 
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Додаток З. 1 
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Продовження додатку З. 1
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Додаток К. 1 
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Продовження додатку К. 1 
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Продовження додатку К. 1 
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Продовження додатку К. 1 
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Додаток Л. 1 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду закритим способом на водоутримуючих 

субстратах, сорт Загадка на підщепі Добриня (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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су
б
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ат

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців з га % 32,0 57,0 57,5 63,5 62,0 62,5 63,0 61,0 

Вихід саджанців з га шт. 35200,0 62700,0 63250,0 69850,0 68200,0 68750,0 69300,0 67100,0 

Витрати на 1 га шкілки, в 

т.ч. додаткові витрати на: 

грн. 

 

204960 225864,2 242302,6 224279,0 219235,0 251995,2 217686,6 228054,1 

вимочування компонентів 

щеп у препараті Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

вартість субстрату грн. 

 

- 12286,0 28632,0 9500,0 10275,0 37401,0 3000,0 13700,0 

викопування і подальші 

роботи з додатково 

отриманими саджанцями 

грн. 

 

- 4618,2 4710,5 5818,9 5541,8 5634,2 5726,5 5394,0 
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Продовження додатку Л. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 

5822,7 3602,3 3830,8 3210,8 3214,5 3665,3 3141,2 3398,7 

Ціна реалізації  саджанця грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га шкілки грн. 147040,0 401135,8 390197,4 474221,0 462765,0 435504,8 475313,4 442945,9 

у т.ч. додатковий прибуток грн. - 254095,8 243157,4 327181,0 315725,0 288464,8 328273,4 295905,9 

Рівень рентабельності % 71,7 177,6 161,0 211,4 211,0 172,8 218,3 194,2 
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Додаток Л. 2 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду закритим способом на водоутримуючих 

субстратах, сорт Загадка на підщепі Добриня (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 

Собівартість 1 тис. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вихід саджанців з га % 32,0 62,0 57,0 57,0 64,0 65,0 64,0 65,0 64,0 

Вихід саджанців з га шт. 35200,0 68200,0 62700,0 62700,0 70400,0 71500,0 70400,0 71500,0 70400,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати на: 

грн. 

 

204960,0 269301,9 231388,2 232578,2 225809,3 228216,1 233945,2 233702 234871,3 

вимочування 

компонентів щеп у 

препараті Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 
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Продовження додатку Л. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вартість субстрату грн. 

 

- 54800,0 17810,0 19000,0 10938,0 13197,0 19000,0 18646,0 20000,0 

викопування і 

подальші роботи з 

додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5541,8 4618,2 4618,2 5911,3 6059,1 5985,2 6096,0 5911,3 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 5822,7 3948,7 3690,4 3709,3 3207,5 3191,8 3323,0 3268,5 3336,2 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 147040,0 412698,1 395611,8 394421,8 478190,7 486783,9 470054,8 481298 469128,7 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн. - 265658,1 248571,8 247381,8 331150,7 339743,9 323014,8 334258 322088,7 

Рівень 

рентабельності 

% 71,7 153,2 170,9 169,5 211,7 213,2 200,9 205,9 199,7 
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Додаток Л. 3 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду відкритим способом на водоутримуючих 

субстратах, сорт Загадка на підщепі Добриня (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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Стратифікація щеп на водоутримуючих субстратах відкритим способом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців з га % 28,0 51,5 52,0 58,0 56,5 57,0 57,5 55,7 

Вихід саджанців з га шт. 30800,0 56650,0 57200,0 63800,0 62150,0 62700,0 63250,0 61270,0 

Витрати на 1 га шкілки, в 

т.ч. додаткові витрати на: 

грн. 

 204960 217908,1 224130,5 218063,9 218077,8 228342,1 215440,5 219214 

вимочування компонентів 

щеп у препараті Радіфарм 

грн. 

 - 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

вартість субстрату грн. 

 - 4607,0 10737,0 3562,0 3853,0 14025,0 1031,0 5137,0 

викопування і подальші 

роботи з додатково 

отриманими саджанцями 

грн. 

 

- 4341,1 4433,4 5541,8 5264,7 5357,1 5449,4 5116,9 
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Продовження додатку Л. 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 6654,5 3846,5 3918,3 3417,9 3508,8 3641,8 3406,1 3577,8 

Ціна реалізації  саджанця грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га шкілки грн. 103040,0 348591,9 347869,5 419936,1 403422,2 398657,9 417059,5 393486,0 

у т.ч. додатковий прибуток грн. - 245551,9 244829,5 316896,1 300382,2 295617,9 314019,5 290446,0 

Рівень рентабельності % 50,2 159,9 155,2 192,5 184,9 174,5 193,5 179,4 
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Додаток Л. 4 

Показники економічної ефективності проведення стратифікації щеп винограду відкритим способом на водоутримуючих 

субстратах, сорт Загадка на підщепі Добриня (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вихід саджанців з 

га 

% 

28,0 56,5 51,5 51,5 58,5 59,0 59,0 59,5 58,5 

Вихід саджанців з 

га 

шт. 

30800,0 62150,0 56650,0 56650,0 64350,0 64900,0 64900,0 65450,0 64350,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати 

на: 

грн. 

 

204960,0 234774,8 219979,1 220301,1 218695,2 219634,6 221811,6 221771,0 222094,2 

вимочування 

компонентів щеп у 

препараті 

Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 
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Продовження додатку Л. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вартість субстрату грн. 

 

- 20550,0 6678,0 7000,0 4101,0 4948,0 7125,0 6992,0 7500,0 

викопування і 

подальші роботи з 

додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5264,7 4341,1 4341,1 5634,2 5726,5 5726,5 5818,9 5634,2 

Собівартість 1 тис. 

саджанців 

грн. 6654,5 3777,5 3883,1 3888,8 3398,5 3384,2 3417,7 3388,4 3451,3 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 103040,0 386725,2 346520,9 346198,9 424804,8 429365,4 427188,4 432729,0 421405,8 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн. - 283685,2 243480,9 243158,9 321764,8 326325,4 324148,4 329689,0 318365,8 

Рівень 

рентабельності 

% 50,2 164,7 157,5 157,1 194,2 195,4 192,5 195,1 189,7 
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Додаток Л. 5 

Показники економічної ефективності цілісної технології виробництва щеплених саджанців винограду, сорт Загадка на 

підщепі Добриня (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців 

з га 

% 30,0 58,0 71,0 56,0 57,0 73,5 57,5 58,5 

Вихід саджанців 

з га 

шт. 33000,0 63800,0 78100,0 61600,0 62700,0 80850,0 63250,0 64350,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати 

на: 

грн. 

 

204960,0 223632,4 250529,4 249310,2 249568,9 251102,1 249421,1 249753,6 

вимочування 

компонентів щеп 

у препараті 

Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

5
9
1
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Продовження додатку Л. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вартість 

субстрату 

грн. 

 

- 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 

вартість воску грн. 

 

- - 7869,4 6650,2 6908,8 8442,1 6761,0 7093,5 

викопування і 

подальші роботи 

з додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5172,4 24200,0 24200,0 24200,0 24200,0 24200,0 24200,0 

Собівартість 1 

тис. саджанців 

грн. 6210,9 3505,2 3207,8 4047,2 3980,3 3105,7 3943,4 3881,1 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 125040,0 414367,6 530470,6 366689,8 377431,1 557397,9 383078,9 393746,4 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн. - 289327,6 427430,6 263649,8 274391,1 454357,9 280038,9 290706,4 

Рівень 

рентабельності 

% 61,0 185,2 211,7398 147,0817 151,2333 221,9806 153,5872 157,654 
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Додаток Л. 6 

Показники економічної ефективності цілісної технології виробництва щеплених саджанців винограду, сорт Загадка на 

підщепі Добриня (середнє за 2012 – 2013 р.р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вихід саджанців з 

га 

% 30,0 58,0 69,0 53,5 55,5 69,0 54,0 55,0 

Вихід саджанців з 

га 

шт. 33000,0 63800,0 75900,0 58850,0 60500,0 75900,0 59400,0 60500,0 

Витрати на 1 га 

шкілки, в т.ч. 

додаткові витрати 

на: 

грн. 

 

204960,0 223632,4 244610,2 244056 244203,8 244850,4 244129,9 244462,4 

вимочування 

компонентів щеп 

у препараті 

Радіфарм 

грн. 

 

- 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

5
9
3
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Продовження додатку  Л. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вартість 

субстрату 

грн. 

 

- 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 

вартість воску  - - 6650,2 6096,0 6243,8 6890,3 6169,9 6502,4 

викопування і 

подальші роботи 

з додатково 

отриманими 

саджанцями 

грн. 

 

- 5172,4 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 19500,0 

Собівартість 1 

тис. саджанців 

грн. 6210,9 3505,2 3222,7 4147,0 4036,4 3225,9 4109,9 4040,7 

Ціна реалізації  

саджанця 

грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прибуток  з 1 га 

шкілки 

грн. 125040,0 414367,6 514389,8 344444,0 360796,2 514149,6 349870,1 360537,6 

у т.ч. додатковий 

прибуток 

грн. - 289327,6 411349,8 241404,0 257756,2 411109,6 246830,1 257497,6 

Рівень 

рентабельності 

% 61,0 185,2 210,2896 141,1 147,7 209,9 143,3 147,4 
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Додаток Л. 7 
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Продовження додатку Л. 7 
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Продовження додатку Л. 7 
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 Продовження додатку Л. 7 
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Продовження додатку Л. 7 
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Продовження додатку Л. 7 
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Додаток М. 1 

Стандартне поживне середовище Мурасіге і Скуга (МС) для культивування 

ізольованих клітин і тканин винограду в умовах in vitro 

Компоненти середовища Вміст, (мг/дм
3
) 

Макроелементи 

KNO3 1900,0 

NH4NO3 1650,0 

КН2РО4 170,0 

MgSO4 ·7H2O 370,0 

СаС12··2Н2О 440,0 

Fe2SO4 ·7H2O 27,8 

Na2 ЕДТА 37,3 

Мікроелементи 

Н3ВО3 6,2 

MnSO4 · 4Н2О 22,3 

ZnSO4 ·7Н2О 8,6 

KJ 0,83 

Na2MoО4 · 2H2O 0,25 

CuSO4 · 5Н2О 0,025 

СаС12 · 6Н2О 0,025 

Вітаміни 

Мезоінозит 100 

Нікотинова кислота 0,5 

Піридоксин - НС1 0,5 

Тіамін-НС1 0,1 

Гліцин 2,0 

Гідролізат казеїну 1000,0 

Регулятори росту  

ІОК 2,0 

6-БАП 2,0 

Джерело вуглеводів 

Сахароза 30000 
Агар 7000,0 
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Додаток М. 2 

Склад модифікованого поживного середовища Мурасіге і Скуга першого 

етапу культивування винограду in vitro (для проліферації пазушних бруньок) 

Компоненти середовища Вміст, (мг/дм
3
) 

Макроелементи 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

MgSO4·7H 2O 370 

KH2PO4  170 

FeSO4 ·7H2O 27,8 

Na2-ЭДТА 37,3 

СаCl2 440 

Мікроелементи 

H3BO3 6,2 

MnSO4·4H2O 22,3 

ZnSO4·7H2O 8,6 

KJ 0,83 

Na2MoO4·2H2O 0,25 

CuSO4·5H2O 0,025 

CoCl2·6H2O 0,025 

Вітаміни 

Тіамін- НСl 1/0,1 

Пірідоксин-НСl 1/0,5 

Нікотинова кислота 1/0,5 

Мезоінозит 100 

Фітогормони 

6-БАП 0,2 

ІОК 0,05 

Інші речовини 

Сахароза 15000,0-20000,0/30000,0 

Агар 7000,0-8000,0 
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Додаток М. 3 

Склад модифікованого поживного середовища Мурасіге і Скуга другого 

етапу культивування винограду in vitro (для мікрочубукування) 

Компоненти середовища Вміст, (мг/дм
3
) 

Макроелементи 

NH4NO3 1650 

KNO3 1900 

MgSO4·7H 2O 370 

KH2PO4  170 

FeSO4 ·7H2O 27,8 

Na2-ЭДТА 37,3 

СаCl2 440 

Мікроелементи 

H3BO3 6,2 

MnSO4·4H2O 22,3 

ZnSO4·7H2O 8,6 

KJ 0,83 

Na2MoO4·2H2O 0,25 

CuSO4·5H2O 0,025 

CoCl2·6H2O 0,025 

Вітаміни 

Тіамін-НСl 1/0,1 

Пірідоксин-НСl 1/0,5 

Нікотинова кислота 1/0,5 

Мезоінозит 75-100 

Фітогормони 

6-БАП 0,1 

ІОК 0,3 

Інші речовини 

Сахароза 20000,0/30000,0 

Агар 7000,0-8000,0 
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Додаток М. 4 

Результати дисперсійного аналізу впливу модифікованого поживного 

середовища на біометричні показники розвитку вегетативної маси 

мікроклонів винограду  

Варіанти 

досліду 

Висота 

мікроклонів, 

см 

Кількість 

листків, шт. 

Кількість 

міжвузлів, 

шт. 

Кількість 

коренів, шт.  

 

Добриня  

1 6,0 ± 0,11 6,1 ± 0,10 5,3 ± 0,15 4,4 ± 0,23 

2 6,9 ± 0,08 6,9 ± 0,15 6,2 ± 0,20 5,0 ± 0,06 

3 4,1 ± 0,08 5,0 ± 0,06 4,4 ± 0,08 8,2 ± 0,26 

4 9,8 ± 0,11 7,0 ± 0,11 7,5 ± 0,17 5,1 ± 0,16 

5 8,7 ± 0,14 7,8 ± 0,12 7,4 ± 0,20 3,4 ± 0,12 

6 9,8 ± 0,15 7,4 ± 0,10 8,2 ± 0,20 5,1 ± 0,10 

7 7,8 ± 0,08 6,1 ± 0,10 6,2 ± 0,16 4,5 ± 0,12 

НІР05 0,26 1,46 0,39 0,46 

Fфакт./Fтеор. 605,78/3,00 93,02/3,00 104,98/3,00 100,11/3,00 

Таїровський 1 

1 6,9±0,17 6,3±0,16 5,9±0,06 3,8±0,11 

2 5,8±0,08 6,1±0,16 5,1±0,16 3,8±0,08 

3 3,6±0,08 4,3±0,20 3,7±0,14 4,5±0,06 

4 6,7±0,14 6,9±0,03 5,9±0,06 4,3±0,17 

5 8,8±0,15 8,0±0,03 7,8±0,11 3,1±0,08 

6 9,1±0,10 7,1±0,10 7,0±0,03 3,8±0,10 

7 8,4±0,23 6,8±0,11 6,9±0,06 3±0,00 

НІР05 0,43 0,43 0,24 0,32 

Fфакт./Fтеор. 183,52/3,00 64,58/3,00 285,77/3,00 30,19/3,00 

Ароматний 

1 5,2±0,11 6,1±0,06 5,6±0,06 5,4±0,06 

2 4,9±0,05 6,1±0,08 5,5±0,06 4,5±0,05 

3 3,9±0,03 5,5±0,06 4,9±0,03 6,0±0,03 

4 6,0±0,03 7,8±0,08 7,1±0,08 5,5±0,14 

5 6,2±0,11 7,1±0,10 7,4±0,14 5,0±0,03 

6 7,7±0,12 8,7±0,12 8,1±0,1 4,4±0,11 

7 8,0±0,03 9,1±0,10 8,1±0,1 5,0±0,00 

НІР05 0,27 0,23 0,29 0,23 

Fфакт./Fтеор. 284,62/3,00 367,14/3,00 181,15/3,00 60,24/3,00 
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Додаток М. 5 

Результати дисперсійного аналізу впливу способів аплікації ауксинів та 

складу поживного середовища на ризогенез мікроклонів винограду  

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Добриня 

Укорінення мікроклонів, % 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

2266,281 3 755,4271 853,188 0,0000 85,7 

{2} Мінеральний 

склад МС 

250,260 1 250,2604 282,647 0,0000 9,5 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

113,781 3 37,9271 42,8353 0,0000 4,3 

Похибка 14,167 16 0,8854   0,5 

Кількість коренів, шт. 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

172,0483 3 57,3494 899,599 0,0000 86,2 

{2} Мінеральний 

склад МС 

15,6817 1 15,6816 245,986 0,0000 7,8 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

11,0483 3 3,6827 57,7691 0,0000 5,5 

Похибка 1,0200 16 0,0637   0,5 

Довжина кореня, см 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

133,7083 3 44,5694 2228,47 0,0000 98,7 

{2} Мінеральний 

склад МС 

1,1267 1 1,1266 56,333 0,0000 0,8 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,4633 3 0,1544 7,722 0,0020 0,3 

Похибка 0,3200 16 0,0200   0,2 

Маса вологих коренів, г 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

0,000380 3 0,000127 14,9547 0,0000 66,7 
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Продовження додатку М. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,000008 1 0,000008 0,98300 0,3362 1,5 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,000051 3 0,000017 2,01509 0,1523 9,0 

Похибка 0,000136 16 0,000008   22,8 

Маса сухих коренів, г 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

0,000157 3 0,000052 323,039 0,0000 92,2 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,000001 1 0,000001 3,8962 0,0659 0,4 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,000010 3 0,000003 21,0075 0,0000 6,0 

Похибка 0,000003 16 0,000000   1,4 

Обводнення коренів, % 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

69,64625 3 23,21542 337,878 0,0000 91,5 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,43881 1 0,43881 6,3865 0,0224 0,7 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

4,91616 3 1,63872 23,8500 0,0000 6,4 

Похибка 1,09935 16 0,06871   1,4 

Таїровський 1 

Укорінення мікроклонів, % 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

1863,000 3 621,0000 621,000 0,0000 87,4 

{2} Мінеральний 

склад МС 

181,500 1 181,5000 181,500 0,0000 8,5 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

73,500 3 24,5000 24,5000 0,0000 3,4 

Похибка 16,000 16 1,0000   0,7 

Кількість коренів, шт. 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

100,2700 3 33,42333 542,000 0,0000 93,0 

{2} Мінеральний 

склад МС 

1,0417 1 1,04167 16,8919 0,0008 1,0 
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Продовження додатку М. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінеральни

й склад МС 

5,5217 3 1,84056 29,8468 0,0000 5,1 

Похибка 0,9867 16 0,06167   0,9 

Довжина кореня, см 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

160,8228 3 53,60760 2571,10 0,0000 98,6 

{2} Мінеральний 

склад МС 

1,2696 1 1,26960 60,892 0,0000 0,8 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,7081 3 0,23604 11,321 0,0003 0,4 

Похибка 0,3336 16 0,02085   0,2 

Маса вологих коренів, г 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

0,000510 3 0,000170 54,0326 0,0000 87,0 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,000018 1 0,000018 5,67687 0,0299 3,1 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,000008 3 0,000003 0,81130 0,5060 1,3 

Похибка 0,000050 16 0,000003   8,6 

Маса сухих коренів, г 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

0,000086 3 0,000029 28,1643 0,0000 79,6 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,000001 1 0,000001 1,38990 0,2556 1,3 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,000004 3 0,000001 1,43241 0,2702 4,0 

Похибка 0,000016 16 0,000001   15,1 

Обводнення коренів, % 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

48,70914 3 16,23638 31,5690 0,0000 82,1 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,34423 1 0,34423 0,66930 0,4253 0,6 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

2,03362 3 0,67787 1,31802 0,3031 3,4 

Похибка 8,22901 16 0,51431   13,9 
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Продовження додатку М. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Ароматний 

Укорінення мікроклонів, % 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

1659,000 3 553,0000 553,000 0,0000 91,0 

{2} Мінеральний 

склад МС 

96,000 1 96,0000 96,0000 0,0000 5,3 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

51,000 3 17,0000 17,0000 0,0000 2,8 

Похибка 16,000 16 1,0000   0,9 

Кількість коренів, шт. 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

144,7246 3 48,2415 277,649 0,0000 87,2 

{2} Мінеральний 

склад МС 

6,3038 1 6,3037 36,2806 0,0000 3,8 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

12,0913 3 4,0304 23,1966 0,0000 7,3 

Похибка 2,7800 16 0,1737   1,7 

Довжина кореня, см 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

101,1783 3 33,7261 716,306 0,0000 96,6 

{2} Мінеральний 

склад МС 

2,0417 1 2,0416 43,3628 0,0000 1,9 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,8050 3 0,2683 5,6991 0,0075 0,8 

Похибка 0,7533 16 0,0470   0,7 

Маса вологих коренів, г 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

0,001184 3 0,000395 78,5798 0,0000 90,0 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,000049 1 0,000049 9,67510 0,0067 3,2 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

0,000034 3 0,000011 2,23820 0,1232 2,6 

Похибка 0,000080 16 0,000005   4,2 

Маса сухих коренів, г 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

0,000038 3 0,000013 34,0592 0,0000 50,8 
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Продовження додатку М. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

{2} Мінеральний 

склад МС 

0,000019 1 0,000019 51,7473 0,0000 25,7 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінеральний 

склад МС 

0,000012 3 0,000004 10,5855 0,0004 15,6 

Похибка 0,000006 16 0,000000   7,9 

Обводнення коренів, % 

{1} Спосіб аплікації 

ауксину 

22,58873 3 7,529576 45,5551 0,0000 57,4 

{2} Мінеральний 

склад МС 

8,84632 1 8,846322 53,5217 0,0000 22,5 

Спосіб аплікації 

ауксину*Мінераль-

ний склад МС 

5,25168 3 1,750560 10,5911 0,0004

43 

13,4 

Похибка 2,64456 16 0,165285   6,7 
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Додаток М. 6 

 

 

 

Рис. М. 6 Загальне обводнення вегетативної маси, коренів мікроклонів 

винограду після культивування на двошарових поживних середовищах з 

різним вмістом агару, % (середнє за 2010 – 2012 р.р.)  
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Додаток М. 7 

Результати дисперсійного аналізу впливу модифікованого поживного 

середовища на біометричні показники розвитку вегетативної маси 

мікроклонів винограду сорту Гарант  

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Висота рослин, см 

{1} Вміст солей МС 137,4690 3 45,8229 30,2355 0,0000 53,4 

{2} Додавання 

мінералів 

43,8396 1 43,8396 28,9268 0,0001 17,1 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

38,0723 2 19,0361 12,5606 0,0001 14,8 

Похибка 37,8884 25 1,5155   14,7 

Кількість листків, шт. 

{1} Вміст солей МС 34,4585 3 11,4861 16,9627 0,0000 63,7 

{2} Додавання 

мінералів 

1,6911 1 1,6911 2,4974 0,1266 3,1 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

1,0024 2 0,5012 0,7402 0,4871 1,9 

Похибка 16,9285 25 0,6771   31,3 

Площа листків, см
2
 

{1} Вміст солей МС 740,8072 3 246,9357 268,630 0,0000 75,2 

{2} Додавання 

мінералів 

63,7394 1 63,7394 69,3392 0,0000 6,6 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

157,0019 2 78,5009 85,3977 0,0000 15,9 

Похибка 22,9810 25 0,9192   2,3 

Маса вологого приросту, г 

{1} Вміст солей МС 0,0531 3 0,0177 2,6731 0,0691 15,2 

{2} Додавання 

мінералів 

0,0797 1 0,0797 12,0305 0,0019 22,8 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,0505 2 0,0252 3,8085 0,0359 14,5 

Похибка 0,1657 25 0,0066   47,5 

Маса сухого приросту, г 

{1} Вміст солей МС 0,0050 3 0,0016 23,9734 0,0000 52,7 
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Продовження додатку М. 7 

1 2 3 4 5 6 7 

{2} Додавання 

мінералів 

0,0015 1 0,0015 22,9053 0,0000 16,8 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,0011 2 0,0005 8,3210 0,0016 12,2 

Похибка 0,0017 25 0,0001   18,3 

Вміст сухих речовин, % 

{1} Вміст солей МС 126,8355 3 42,2785 85,4552 0,0000 84,7 

{2} Додавання 

мінералів 

7,1169 1 7,1168 14,3849 0,0008 4,7 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

3,4489 2 1,7244 3,4855 0,0462 2,4 

Похибка 12,3686 25 0,4947   8,2 

Вміст води, % 

{1} Вміст солей МС 126,8355 3 42,2785 85,4552 0,0000 84,7 

{2} Додавання 

мінералів 

7,1169 1 7,1168 14,3849 0,0008 4,7 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

3,4489 2 1,7244 3,4855 0,0462 2,4 

Похибка 12,3686 25 0,4947   8,2 
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Додаток М. 8 

Результати дисперсійного аналізу впливу модифікованого поживного 

середовища на біометричні показники розвитку кореневої системи 

мікроклонів винограду сорту Гарант  

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р

ів
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість коренів І порядку, шт. 

{1} Вміст солей МС 73,4101 3 24,4700 14,8890 0,0000 1,05 

{2} Додавання 

мінералів 

198,1920 1 198,1920 120,591 0,0000 40,6 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

175,9024 2 87,9512 53,5148 0,0000 36,0 

Похибка 41,0873 25 1,6435   8,4 

Довжина коренів І порядку, см 

{1} Вміст солей МС 21,3218 3 7,1073 0,3463 0,7920 1,2 

{2} Додавання 

мінералів 

916,1376 1 916,1376 44,6495 0,0000 46,8 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

504,3212 2 252,1606 12,2894 0,0001 25,8 

Похибка 512,9597 25 20,5184   26,2 

Довжина одного кореня І порядку, см 

{1} Вміст солей МС 45,09585 3 15,0319 19,4446 0,0000 50,9 

{2} Додавання 

мінералів 

2,47247 1 2,4724 3,1982 0,0858 2,8 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

21,66247 2 10,8312 14,0108 0,0000 24,5 

Похибка 19,32659 25 0,7730   21,8 

Кількість коренів ІІ порядку, шт. 

{1} Вміст солей МС 445,9636 3 148,6545 23,6013 0,0000 29,7 

{2} Додавання 

мінералів 

587,9882 1 587,9882 93,3526 0,0000 39,2 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

308,3935 2 154,1967 24,4812 0,0000 20,6 

Похибка 157,4643 25 6,2986   10,5 

Довжина коренів ІІ порядку, см 

{1} Вміст солей МС 412,681 3 137,560 6,1741 0,0027 6,2 
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Продовження додатку М. 8 

1 2 3 4 5 6 7 

{2} Додавання 

мінералів 

2979,286 1 2979,286 133,718 0,0000 44,9 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

2689,335 2 1344,668 60,3521 0,0000 40,5 

Похибка 557,009 25 22,280   8,4 

Довжина одного кореня ІІ порядку, см 

{1} Вміст солей МС 0,6283 3 0,2094 0,9391 0,4365 8,6 

{2} Додавання 

мінералів 

0,2869 1 0,2869 1,2866 0,2674 4,1 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,7830 2 0,3915 1,7556 0,1934 10,7 

Похибка 5,5752 25 0,2230   76,6 

Маса сухих коренів, г 

{1} Вміст солей МС 0,0029 3 0,0009 25,4857 0,0000 17,2 

{2} Додавання 

мінералів 

0,0091 1 0,0091 237,664 0,0000 53,7 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,0042 2 0,0021 55,5265 0,0000 25,1 

Похибка 0,0009 25 0,0000   4 

Маса вологих коренів, г 

{1} Вміст солей МС 0,0274 3 0,0091 2,9615 0,0515 2,4 

{2}Додавання 

мінералів 

0,7251 1 0,7251 234,453 0,0000 62,2 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,3362 2 0,1681 54,3481 0,0000 28,8 

Похибка 0,0773 25 0,0030   6,6 

Вміст сухих речовин, % 

{1} Вміст солей МС 107,0377 3 35,6792 26,7264 0,0000 72 

{2} Додавання 

мінералів 

1,0399 1 1,0398 0,7789 0,3858 0,7 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

7,1780 2 3,5889 2,6884 0,0875 4,8 

Похибка 33,3745 25 1,3349   22,5 

Вміст води, % 

{1} Вміст солей МС 119,9606 3 39,9868 21,6593 0,0000 68,8 

{2} Додавання 

мінералів 

1,0399 1 1,0398 0,5632 0,4599 0,6 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

7,1780 2 3,5889 1,9440 0,1641 4,1 

Похибка 46,1542 25 1,8461   26,5 
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Додаток М. 9 

Результати дисперсійного аналізу впливу модифікованого поживного 

середовища на фізіологічні показники листків мікроклонів винограду сорту 

Гарант  

Джерело варіації Сума 

квадра-

тів 

С
ту

п
ен

і 

св
о

б
о
д

и
 

Диспер-

сія 

Fфакт. р-знач. 

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р
ів

, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 

Інтенсивність транспірації листків у розрахунку на 10 см
2
 протягом 10 хв. 

{1} Вміст солей МС 2541,664 3 847,2212 449,786 0,0000 89,8 

{2} Додавання 

мінералів 

116,670 1 116,6700 61,9396 0,0000 4,1 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

124,000 2 62,0001 32,9156 0,0000 4,4 

Похибка 47,090 25 1,8836   1,7 

Інтенсивність транспірації листків у розрахунку на 10 см
2
 протягом 20 хв. 

{1} Вміст солей МС 768,4173 3 256,1391 126,275 0,0000 84,3 

{2} Додавання 

мінералів 

62,1086 1 62,1086 30,6194 0,0000 6,8 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

29,7304 2 14,8652 7,3285 0,0031 3,3 

Похибка 50,7102 25 2,0284   5,6 

Інтенсивність транспірації листків у розрахунку на 10 см
2
 протягом 30 хв. 

{1} Вміст солей МС 254,9554 3 84,98512 128,972 0,0000 93,6 

{2} Додавання 

мінералів 

0,5623 1 0,56233 0,8534 0,3644 0,2 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,4308 2 0,21538 0,3269 0,7242 0,2 

Похибка 16,4735 25 0,65894   6,0 

Вміст сhl "a" в листках 

{1} Вміст солей МС 3,2694 3 1,0898 72,3527 0,0000 88,4 

{2} Додавання 

мінералів 

0,1177 1 0,1177 7,8158 0,0124 3,2 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,0543 2 0,0271 1,8038 0,1947 1,5 

Похибка 0,2560 17 0,0150   6,9 

Вміст сhl "b" в листках 

{1} Вміст солей МС 0,2363 3 0,0787 34,5466 0,0000 82,9 
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Продовження додатку М. 9 

1 2 3 4 5 6 7 

{2} Додавання 

мінералів 

0,0038 1 0,0038 1,7052 0,2089 1,4 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,0064 2 0,0032 1,4105 0,2711 2,3 

Похибка 0,0387 17 0,0022   13,4 

Сума сhl "a" + сhl "b" в листках 

{1} Вміст солей МС 5,2221 3 1,7407 70,4447 0,0000 90,6 

{2} Додавання 

мінералів 

0,0782 1 0,0782 3,1683 0,0929 1,4 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

0,0430 2 0,0215 0,8707 0,4365 0,7 

Похибка 0,4200 17 0,0247   7,3 

Вміст каротиноїдів в листках 

{1} Вміст солей МС 0,1938 3 0,0646 38,3194 0,0000 86,5 

{2} Додавання 

мінералів 
0,0001 1 0,0001 0,0479 0,8293 

0, 4 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 
0,0002 2 0,0002 0,1307 0,8782 

0,2 

Похибка 0,0286 17 0,0016   12,9 

Вміст легкоутримуючої  води листків у розрахунку на 10 см
2
 протягом 10 хв. 

{1} Вміст солей МС 25,0698 3 8,3566 7,1224 0,0012 42,8 

{2} Додавання 

мінералів 

0,4883 1 0,4883 0,4162 0,5247 0,8 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

3,8284 2 1,9142 1,6315 0,2157 6,5 

Похибка 29,3320 25 1,1732   49,9 

Вміст легкоутримуючої  води листків у розрахунку на 10 см
2
 протягом 20 хв. 

{1} Вміст солей МС 32,0063 3 10,6687 5,08808 0,0069 23,6 

{2} Додавання 

мінералів 

19,1141 1 19,1141 9,11577 0,0057 14,1 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

31,9012 2 15,9506 7,60706 0,0026 23,6 

Похибка 52,4204 25 2,0968   38,7 

Вміст легкоутримуючої  води листків у розрахунку на 10 см
2
 протягом 30 хв. 

{1} Вміст солей МС 64,1472 3 21,3824 13,7661 0,0000 35,5 

{2} Додавання 

мінералів 

20,8497 1 20,8497 13,4232 0,0011 11,5 

Вміст солей МС* 

Додавання мінералів 

57,0665 2 28,5332 18,3699 0,0000 31,5 

Похибка 38,8314 25 1,5532   21,5 
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Додаток М. 10 
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Продовження додатку М. 10 
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Продовження додатку М. 10 
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Додаток М. 11 

Адаптація мікроклонів винограду на субстраті грунт + пісок (1 : 1)  

(через 120 діб культивування) 

 

Мікроклони сорту Шардоне 4876  

 

Мікроклони сорту Таїровський 1 
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Додаток М. 12 

Адаптація мікроклонів винограду на субстраті кокосовий субстрат + 

агроперліт (1 : 1) + Тerrawet (3:1) (через 45 діб культивування) 

 

Мікроклони сорту Кишмиш лучистий 

  

Мікроклони сорту Ароматний 
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Додаток М. 13 

Адаптація мікроклонів винограду на різних типах субстратів 

(зліва – направо – цеоліт, агроперліт, кокосовий субстрат + агроперліт (1 : 1) 

+ Тerrawet (3:1) (через 30 діб культивування) 

 

 

Мікроклони сорту Кишмиш таїровський 
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Додаток М. 14 
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Продовження додатку М. 14 
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Додаток М. 15 

Адаптація мікроклонів винограду на різних типах субстратів 

(через 45 діб культивування) 

 

Адаптація мікроклонів сорту Аліготе на суміші кокосовий субстрат + 

вермикуліт (1 : 1) +  Тerrawet (3:1) 

 

Адаптація мікроклонів сорту Аліготе на суміші кокосовий субстрат + 

агроперліт (1 : 1) +  Тerrawet (3:1) 
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Продовження додатку М. 15 

          

                  Адаптація мікроклонів сорту Аліготе на кокосовому субстраті  

 

Адаптація мікроклонів сорту Аліготе на субстраті «Щедра земля» 
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Продовження додатку М. 15 
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Додаток М. 16 
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Кокосовий субстрат + Тerrawet 
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Кокосовий субстрат + агроперліт (1 : 1) 
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Кокосовий субстрат + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 
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Агроперліт + вермикуліт (1 : 1) 
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Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) 
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Кокосовий субстрат + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 
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Торф сфагнум + агроперліт (1:1) 
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Торф сфагнум + агроперліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 
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Торф сфагнум + вермикуліт (1:1) 
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Торф сфагнум + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 
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Поживний субстрат «Щедра земля» 

             Примітка: К – контроль (субстрат цеоліт) 

Рис. М. 16 Вплив регуляторів росту на приживлюваність мікроклонів 

винограду на поживних субстратах (середнє за 2009 – 2011 р.р.) 
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Додаток М. 17 

Адаптація мікроклонів винограду на різних типах субстратів 

(суміщення етапів укорінення та адаптації до неконтрольованих умов, 

перший тиждень після живцювання) 

              

                Агроперліт, агроперліт + кокосовий субстрат                     

           

                             Кокосовий субстрат 
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Продовження додатку М. 17 

 

Вермикуліт 

 

Агроперліт чистий (по центру), агроперліт + вермикуліт 
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Продовження додатку М. 17 

 

Кокосовий субстрат + агроперліт (1 : 1) 

 

Річковий пісок 
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Продовження додатку М. 17 

 

Річковий пісок + агроперліт + Тerrawet (3:1) 

 

Інообмінний субстрат Біона 
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Додаток М. 18 

Адаптація мікроклонів винограду на різних типах субстратів 

(суміщення етапів укорінення та адаптації до неконтрольованих умов, 

60 діб після висаджування) 

 

Вермикуліт + Тerrawet (3:1) 

 

Агроперліт + вермикуліт (1 : 1)
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Продовження додатку М. 18 

 

Агроперліт + вермикуліт (1:1) + Тerrawet (3:1) 

 

Річковий пісок
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Продовження додатку М. 18 

 

Щедра земля (зліва та справа), Біона (по центру)
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Додаток М. 19 
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Продовження додатку М. 19 

 


