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БУ - без укорочування (контроль); ВВБ - видалено 
верхівкову бруньку; УС - укорочено стовбур; 

НК - видалено “на кільце”

2. ПІСЛЯСАДИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ, 2003-2005 р.

1. СПОСІБ ВЕДЕННЯ ВІДСАДКОВОГО МАТОЧНИКА, 1999-2005 р.
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Відсадковий маточник клонових підщеп М.9, М.26 закладений 1998 р.

способами вертикальних і горизонтальних відсадків зі схемами

садіння, відповідно, 1,4х0,25 м та 1,4х0,33 м. Для повного аналізу

використовували дані за [1] отримані з цього ж маточника (рис. 1).

У маточнику горизонтальних відсадків клонової підщепи М.9

виконували укорочування стовбура чи розгалужень під час

укладання рослин одразу після весняного садіння (2002 р.), восени

в рік садіння чи весною наступного року (рис. 2). Нахил підщеп

у маточнику горизонтальних відсадків М.26 забезпечували під час

їх весняного садіння 2008 р. забезпечуючи кути 15, 30, 45, 60, 75 чи 90

градусів відносно поверхні ґрунту (рис. 3). Маточники усіх строків

садіння підгортали тирсою. Контрольним субстратом слугував

чорноземний важкосуглинковий ґрунт дослідної ділянки. В досліді 4

(рис. 4) після третього підгортання поверхню валка субстрату

мульчували білою агротканиною марки П–17 (щільність 17 г/м2) або

білили розчином крейди із загальною витратою робочої рідини

23,2 т/га. Бічні розгалуження клонової підщепи яблуні М.9 (рис. 5) у

маточнику горизонтальних відсадків видаляли у зоні 30 см висоти

пагонів їх двохразовим обприскуванням водним розчином калійної

солі α-нафтилоцтової кислоти (КАНО) із концентрацією 100 мг/л, чи

двохразовим ручним пінцируванням: перший раз після третього

підгортання, другий – через 18 днів.

Методика

Суть проблеми у підвищенні продуктивності відсадкового маточника

клонових підщеп яблуні з метою забезпечення ефективності

вирощування саджанців сучасного типу та галузі розсадництва в

цілому. Актуальними проблемами, що потребують вирішення з

технологічного боку, є виявлення елементів агротехніки, що

збільшують і стабілізують продуктивність відсадкового маточника, а

також поліпшують якісні показники вирощуваних відсадків –

підвищують обкорінюваність та зменшують їх розгалуженість.
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