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3. КУТ НАХИЛУ ПІДЩЕПИ ПІД ЧАС САДІННЯ,  (2-4 вегетація)
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4. СУБСТРАТ ДЛЯ ПІДГОРТАННЯ ТА ЙОГО УТРИМАННЯ, 2006 р.

Спосіб 
видалення

Вихід,
тис.шт./га

Розгалуження

шт. см

Без видалення 
(контроль) 129,6 7,8 1,9

Двохразове 
пінцирування 189,4 3,8 1,4

Двохразове 
обприскування 
КАНО (100 мг/л)

223,7 5,6 1,6

НІР05 15,0 0,5 0,2

5. ВИДАЛЕННЯ БІЧНИХ РОЗГАЛУЖЕНЬ , 2004-2006 рр.

1. Майборода В. П. Підвищення продуктивності маточника вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в
умовах південної частини Правобережного Лісостепу України: Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 – Уманська
держ. аграрна академія. Умань, 2003.– 248 с.

Вихід відсадків клонових підщеп яблуні з маточника

горизонтальних відсадків за сім років його експлуатації

перевищив на 3-52% вихід відсадків із маточника вертикальних

відсадків. Більш відчутною ця перевага є у маточнику 3-5 річного

віку. Регулювання навантаження шляхом видалення верхівкової

бруньки під час укладання рослин дозволяє збільшити вихід

відсадків у горизонтальному маточнику на 5,2%, а залишення

сучків під час укорочування бічних розгалужень довжиною 0,5-1

см підвищує вихід відсадків ще на 7,4%. Вихід відсадків з

маточника горизонтальних відсадків закладеного рослинами

висадженими під кутом 30 градусів на 19-62% перевищував вихід

за традиційного його закладання (45о). Подібний ефект відмічався

і за 60о кута нахилу рослин, однак недоліком тут було ускладнене

(через ламкість підщеп) укладання рослин у горизонтальне

положення. Мульчування горбика субстрату агротканиною чи

біленням крейдою підвищувало вихід обкорінених відсадків на 22-

27% та 12-16%, відповідно, за підгортання ґрунтом та тирсою.

Використання тирси в якості субстрату дозволило збільшити

вихід відсадків ще на 17%. Двохразове пінцирування розгалужень

та двохразове обприскування пагонів КАНО збільшує на 46-74%

вихід менш розгалужених відсадків.

 Збільшення виходу відсадків можливе в разі ведення

маточника з горизонтально орієнтованою пагоноутворювальною

зоною і регулюванням навантаження маточного куща шляхом

висаджування рослин під кутом 30о, видаленням верхівкової

бруньки та укорочування бічних розгалужень на довжину сучка

0,5-1 см під час укладання стовбура в кінці наступної вегетації;

 активізації процесів коренеутворення сприяє підгортання

відсадків тирсою з мульчуванням горбиків субстрату

агроволокном чи біленням крейдою (4 кг / 12 л води) після

третього підгортання;

 зменшити частку розгалужених відсадків можна шляхом

двохразового ручного пінцирування бічних розгалужень чи

обприскуванням зони появи бічних розгалужень розчином КАНО

в концентрації 100 мг/л води після другого підгортання.

Результати

Висновки

І
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