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Технологічні аспекТи 
вегеТаТивного розмноження 
універсальної підщепи для 
зерняТкових кульТур уупроз-6

Мета. розробити ефективні способи   
розмноження універсальної підщепи 
для зерняткових культур уупроз-6 
для широкого виробничого застосування. 
Методи. польові, лабораторні, статистичні. 
Результати. вивчено особливості 
вирощування цієї підщепи  зеленими 
живцями та у відсадковому маточнику 
і встановлено економічну ефективність її 
розмноження зазначеними способами. 
Висновки. підщепу уупроз-6 найкраще 
розмножувати  зеленими живцями в умовах 
штучного туману з використанням водного 
розчину β-індолілмасляної кислоти (імк) або 
вирощувати в маточнику горизонтального типу, 
застосовуючи для підгортання напівперепрілу 
соснову тирсу та відпрацьований після 
вирощування гливи звичайної субстрат.
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Підщепа відіграє надзвичайно важ-
ливу роль у житті плодового дерева. 
Перспективним напрямом досліджень 
у плодівництві є створення універсальних 
підщеп для кількох (3-х і більше) порід. Як 
правило, такі підщепи є міжвидовими або 
міжродовими гібридами. Дотепер пошире-
ними були лише універсальні підщепи кі-
сточкових культур, універсальні  підщепи 
для зерняткових нині не використовують. 
Тому перспективним є новий міжродовий 
гібрид айви та яблуні УУПРОЗ-6, створений 
в Україні.  Науковою основою нашого дослі-
дження є праці І.С. Руденка, М.В. Матвієнка, 

П.В. Кондратенка, В.Я. Чупринюка  [1 – 4]. 
Доведено сумісність цієї форми з рядом по-
рід підродини яблуневих і можливість вико-
ристання її як вегетативної універсальної 
підщепи зерняткових культур. Особливу 
цінність ця форма має для груші, оскільки 
може стати реальною альтернативою айво-
вим підщепам, які недостатньо морозостійкі 
та несумісні з багатьма промисловими сор-
тами цієї культури.

Проте агротехнологічні аспекти виро-
щування підщепного матеріалу УУПРОЗ-6 
вивчено недостатньо. Опублікованих нау-
кових матеріалів про вирощування підщепи 

Рослинництво,  
кормовиробництво
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вертикальними відсадками обмаль, а закла-
дання відсадкового маточника горизонталь-
ним способом та різні субстрати для під-
гортання досі не вивчали. Дослідження 
вегетативного розмноження підщепи 
УУПРОЗ-6 можуть відігравати значну роль 
у визначенні ефективних агротехнічних спо-
собів розмноження цієї підщепи зеленими 
живцями і відсадками.

Мета досліджень — розробити ефектив-
ні способи  розмноження універсальної під-
щепи для зерняткових культур УУПРОЗ-6 
для широкого виробничого застосування.

Матеріали і методика досліджень. 
Дослід із розмноження підщепи УУПРОЗ-6 
зеленими живцями проводили впродовж 
2011 – 2012 рр. в Інституті садівництва 
НААН (с. Новосілки Києво-Святошинського 
району), який розміщений у північній частині 
Правобережної підзони Західного Лісостепу. 
За контроль взято підщепи, внесені до 
Державного реєстру сортів рослин, придат-
них для поширення в Україні: яблуні 54-118 
(контроль 1), груші ІС 4-6 (контроль 2). 
Зелене живцювання проводили під час ак-
тивного росту пагонів підщеп у маточних 
насадженнях (I-ша декада червня). Для сти-
мулювання коренеутворення використовува-
ли водний розчин β-індолілмасляної кисло-
ти у концентраціях 0 – 60 мг/л з експозицією 
16 год. Схема садіння  —  7×5 см. У кожному 
варіанті було по 35 живців у 3-разовій пов-
торності — усього 105 рослин. Для укорінен-
ня використовували суміш низинного торфу 
і крупнозернистого річкового піску у співвід-
ношенні 1 : 1 за об’ємом зі слабокислою ре-
акцією (рН водної витяжки 6,0 – 6,2). Догляд 
за рослинами був загальноприйнятим.

Дослід з вивчення універсальної підщепи 
УУПРОЗ-6 у відсадковому маточнику прово-
дили протягом 2011 – 2014 рр. у ботанічно-
му саду Житомирського національного агро-
екологічного університету, розміщеному 
у м. Житомир на півдні Західного Полісся. 
Ґрунт дослідної ділянки — середньосуглин-
ковий лучний чорнозем на лесовидних суг-
линках. Ґрунтові води перебувають на гли-
бині 2 – 2,5 м. Схема досліду передбачала 
2 способи закладання відсадкового маточ-
ника (вертикальний та горизонтальний) і ви-
користання органічних субстратів для під-
гортання: напівперепрілої соснової тирси, 

низинного торфу та відпрацьованого після 
вирощування гливи звичайної субстрату 
на основі лушпиння соняшнику. За контроль 
взято, як і в досліді із зеленими живцями, 
підщепи яблуні 54-118 та груші ІС 4-6.

Маточник клонових підщеп закладено 
в квітні 2011 р. Схема садіння відсадків: 
1,4×0,25 м  у разі закладання маточника 
вертикальним способом та 1,4×0,33 м — 
горизонтальним. Повторність — 4-разова; 
ділянки розміщені методом рендомізованих 
повторень.

Догляд за насадженнями, обліки, спо-
стереження та економічну ефективність 
вирощування підщеп проводили з викорис-
танням загальноприйнятих методик [5 – 8].

Товарну якість підщеп визначали після 
відокремлення відсадків за ДСТУ 4791:2007 
«Підщепи плодових культур. Методи визна-
чення якості» [9].

Статистичне опрацювання даних здій-
снювали методом дисперсійного аналізу 
за Б. О. Доспєховим [10] з використанням 
комп’ютерних програм.

Результати досліджень. Найцінніша 
господарсько-біологічна ознака клоно-
вих підщеп — їх здатність до укорінення. 
Ефективним способом вегетативного роз-
множення є зелене живцювання із застосу-
ванням стимуляторів росту. За відсутності 
стимулятора коренегенезу укорінення зе-
лених живців підщеп було слабким і ста-
новило від 19 – 22% у ІС 4-6 та УУПРОЗ-6 
до 29% у 54-118.

Установлено, що за виходом укоріне-
них зелених живців універсальна підще-
па УУПРОЗ-6 не поступається контроль-
ним — яблуневій 54-118 та айвовій ІС 4-6. 
Кращі концентрації β-індолілмасляної кис-
лоти для обробки живців УУПРОЗ-6 пе-
ред садінням у теплицю, обладнану тума-
ноутворювальною установкою, становлять 
30 – 50 мг/л за експозиції 16 год. За таких 
умов укорінюється до 88% висаджених жив-
ців, які мають до 15 шт. основних коренів 
сумарною довжиною до 260 см. Зменшення 
концентрації ІМК до 10 – 20 мг/л або підви-
щення її до 60 мг/л не сприяло поліпшенню 
укорінення та збільшенню виходу зелених 
живців підщепи УУПРОЗ-6 (табл. 1). 

Під час досліджень виявлено, що біо-
метричні параметри надземної частини 
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відсадків підщепи УУПРОЗ-6 залежали від 
способу закладання маточника та субстрату 
для підгортання. За горизонтального спо-
собу ріст відсадків підщепи послаблюєть-
ся: діаметр кореневої шийки зменшується 
на 9 – 13%, висота — 9 – 18%. Підгортання 
цієї підщепи напівперепрілою сосновою тир-
сою та відпрацьованим після вирощування 
гливи звичайної субстратом на основі лу-
шпиння соняшнику збільшує товщину та 
висоту відсадків у разі закладання маточ-
ника горизонтальним способом на 2 – 7%. 
Підгортання відсадків УУПРОЗ-6 низинним 
торфом зменшує всі біометричні показники 

підщепи. Позитивною технологічною озна-
кою зазначеної підщепи у маточнику є пов-
на відсутність бічних розгалужень на від-
садках.

Дослідження у відсадковому маточнику 
показали, що інтенсивність росту підщепи 
УУПРОЗ-6 залежить передусім від спосо-
бу закладання насаджень. Горизонтальне 
розміщення пагоноутворювальної дереви-
ни призводить до зменшення апікальної та 
латеральної активності. За горизонтального 
способу закладання відсадки відзначалися 
на 14% меншою висотою та на 11% — тов-
щиною. Фактор «субстрат для підгортання» 

1. показники укорінених зелених живців клонових підщеп залежно від концентрації імк 
(середнє за 2011 – 2012 рр.)

Концентрація ІМК, 
мг/л

(фактор В)

Укорінення 
живців,%

Кількість 
коренів, шт.

Середня довжина 
кореня

Сумарна довжина 
коренів

Приріст 
пагона

см

54-118 (контроль 1) (фактор А)

0 (контроль)   29,1 10,2   4,0   41,5   1,6
10   79,9 14,5   7,5 109,0   7,3
20   98,1 27,8 12,2 339,4 15,2
30 100,0 39,3 13,6 535,4 16,5
40   99,5 28,1 11,3 318,3 15,9
50   91,9 20,4 11,0 224,4 14,1
60   87,2 12,0   9,5 114,3 12,4

ІС 4-6 (контроль 2)

0 (контроль) 22,0   4,3   5,6   24,1   0,7
10 72,9 13,8   8,3 116,3 23,8
20 76,2 17,2   9,3 162,0 30,2
30 81,0 20,1 14,5 295,2 34,4
40 92,9 24,5 15,2 377,2 41,3
50 89,6 18,2 13,7 250,0 38,5
60 80,3 16,3 10,1 166,1 26,1

УУПРОЗ-6

0 (контроль) 19,1   3,5   6,4   22,4   0,5
10 61,0   7,2   9,6   69,1   8,6
20 69,1 8,1 10,7   86,6 15,4
30 78,4 12,8 17,1 219,3 19,0
40 88,0 14,6 17,8 260,4 28,2
50 84,7   9,3 16,5 154,3 24,7
60 74,3   5,7 15,2   87,2 10,2

НІР
05  

А     1,53     0,48     0,50 13,74     0,92
НІР

05  
В     2,34     0,74     0,76 20,98     1,40

НІР
05  

АВ     4,05     1,28     1,31 36,34     2,43
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мав менш істотний вплив на ріст відсадків 
УУПРОЗ-6 

Тривалість періоду від першого підгортан-
ня до початку коренеутворення у відсадків 
підщепи УУПРОЗ-6 становить у середньому 
36 днів. Горизонтальне розміщення паго-
ноутворювальної деревини в комбінуванні 
з підгортанням тирсою і грибним субстратом 

дає змогу скоротити цей період на 5 днів.
 Використання тирси й грибного субстра-

ту для підгортання також дає змогу істотно 
збільшити у відсадків кількість коренів та їх 
довжину. При цьому сумарна довжина ко-
ренів на 1-му відсадку УУПРОЗ-6 збільшу-
ється на 111 – 115% за використання тирси 
й на 86 – 90% — грибного субстрату.

2. продуктивність маточника клонових підщеп та якість відсадків (середнє  за 2012 –  
2014 рр.). садіння 2011 р.

Підщепа 
(фактор А)

Спосіб  
закладання  
(фактор В)

Субстрат  
для підгортання  

(фактор С)

Загальний 
вихід 

відсадків
з 1 га

Вихід стан-
дартних 
відсадків

з 1 га

Товарна якість відсадків,% від 
загальної кількості

стандартних
у т.ч.

тис. шт. 1-й сорт 2-й сорт

54-118
(контроль 1)

Верти-
кальний 

(контроль) 

Ґрунт (контроль) 478 298 65,9 53,8 12,2
Тирса 574 425 78,4 64,5 13,8
Торф 482 315 70,0 54,6 15,4
Грибний 558 408 75,9 62,2 13,7

Горизон-
тальний

Ґрунт (контроль) 524    340,5 69,6 55,7 13,9
Тирса 586 459 82,0 67,0 15,0
Торф 501 353 73,9 57,7 16,3
Грибний 579 445 79,5 65,0 14,5

ІС 4-6
(контроль 2)

Верти-
кальний 

(контроль) 

Ґрунт (контроль) 761 337 55,7 19,8 36,0
Тирса 756 339 55,6 19,5 36,1
Торф 826 396 58,6 21,2 37,4
Грибний 796 402 61,4 23,1 38,3

Горизон-
тальний

Ґрунт (контроль) 746 270 43,1 7,4 35,7
Тирса 744 261 41,8 7,8 34,0
Торф 801 334 46,8 9,0 37,8
Грибний 770 335 49,6 10,3 39,3

УУПРОЗ-6 Верти-
кальний 

(контроль) 

Ґрунт (контроль) 316 165 56,7 31,1 25,6
Тирса 358 214 64,7 42,3 22,3
Торф 312 168 57,7 32,7 25,0
Грибний 374 216 62,4 39,7 22,7

Горизон-
тальний

Ґрунт (контроль) 362 200 58,2 24,9 33,3
Тирса 412 253 66,9 35,0 31,9
Торф 337 194 58,7 24,1 34,6
Грибний 431 264 66,6 32,7 33,8

НІР
05  

А 23,4 15,2  –  –  – 
НІР

05  
В 19,1 12,4  –  –  – 

НІР
05  

С 27,1 17,6  –  –  – 
НІР

05  
АВ 33,2 21,5  –  –  – 

НІР
05  

АС 46,9 30,5  –  –  – 
НІР

05  
ВС 38,3 24,9  –  –  – 

НІР
05  

АВС 66,1 43,0  –  –  – 
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За продуктивністю у відсадковому ма-
точнику підщепа УУПРОЗ-6 поступаєть-
ся підщепі 54-118, але переважає підще-
пу ІС 4-6. Найвищий вихід стандартних 
відсадків УУПРОЗ-6 у сумі за 3 перших 
продуктивних роки отримано в маточни-
ку з горизонтальним розміщенням паго-
ноутворювальної деревини за підгортання 
пагонів відпрацьованим після вирощуван-
ня гливи звичайної субстратом і напівпе-
репрілою сосновою тирсою  –  відповідно 
264 та 253 тис. шт. Це на 53 – 60% більше, 
ніж за їх підгортання ґрунтом. При цьому 
стандартні відсадки становлять 67 % від 
загальної кількості, у тому числі 1-го то-
варного сорту — 33 – 35%, 2-го — 32 – 34% 
(табл. 2). 

Економічна оцінка ефективності розмно-
ження клонових підщеп зеленими живцями по-
казала , що оптимальною концентрацією ІМК 
для зеленого живцювання підщепи УУПРОЗ-6 

є 40 – 50 мг/л з експозицією 16 год, що дає змо-
гу отримати прибуток у розмірі 315 – 349 грн/ м2 
за рівня рентабельності 224 – 251%. В обох 
контрольних підщеп рентабельність вироб-
ництва була нижчою, не перевищуючи у кра-
щих варіантах 145 – 154% у підщепи 54-118 та 
154 – 182% у ІС 4-6 (табл. 3).

Доведено, що економічно найефективні-
шим є закладання насаджень клонової під-
щепи УУПРОЗ-6 з горизонтальним розмі-
щенням пагоноутворювальної деревини та 
використанням для підгортання напівпере-
прілої соснової тирси та відпрацьованого 
після вирощування гливи звичайної суб-
страту (табл. 4). Це забезпечує отриман-
ня прибутку в розмірі 219 – 235 тис. грн 
з 1 га за рівня рентабельності 319 – 368%. 
Економічна ефективність вирощування від-
садків контрольних підщеп 54-118 та ІС 4-6 
за кращими варіантами була на рівні еко-
номічної ефективності підщепи УУПРОЗ-6.

3. економічна ефективність розмноження підщепи уупроз-6 зеленими живцями (середнє 
за 2011 – 2012 рр.)

Показник
Концентрація ІМК, мг/л

0 10 20 30 40 50 60

Вихід укорінених живців, шт./м2 26 152 179 202 244 228 183

Вартість продукції, грн/м2 52 304 259 405 488 455 367

Виробничі витрати, грн/м2 132 134 136 137 139 141 142

Собівартість 1 підщепи, грн 5,10 0,88 0,76 0,68 0,57 0,62 0,78

Прибуток, грн/м2  –  81 170 223 267 349 315 224

Рентабельність,%  –  61 127 164 194 251 224 157

4. економічна ефективність розмноження підщепи уупроз-6 відсадками (середнє за 
2011 – 2012 рр.)

Показник

Вертикальний спосіб 
вирощування

Горизонтальний спосіб 
вирощування

Ґрунт Тирса Торф ВГС Ґрунт Тирса Торф ВГС

Вихід стандартних відсадків, тис. шт./га 54,9 71,2 55,8 71,8 66,6 84,3 64,7 87,9

Вартість продукції, тис. грн/га 191 255 195 256 222 288 214 299

Виробничі витрати, тис. грн/га 62,5 77,9 86,9 72,8 52,4 67,9 76,5 62,9

Собівартість 1 тис. стандартних відсадків, грн 1148 1104 1567 1024 797 815 1193 726

Прибуток, тис. грн/га 128 176 107 182 169 219 136 235

Рентабельність,% 203 224 123 248 318 319 177 368

Примітка. ВГС  –  відпрацьований грибний субстрат.
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Для широкого виробничого випробу-
вання рекомендуються ефективні спо-
соби розмноження універсальної підщепи 
для зерняткових культур УППРОЗ-6 зе-
леними живцями в умовах штучного ту-
ману з використанням водного розчину 
β-індолілмасляної кислоти в концентрації 

30 – 50 мг/л та  створення відсадкових ма-
точних насаджень, які потрібно закладати 
горизонтальним способом, застосовуючи 
для підгортання вегетуючих відсадків на-
півперепрілу соснову тирсу та відпрацьо-
ваний після вирощування гливи звичайної 
субстрат.

Висновки


