
САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

До групи дуже морозостійких рослин в умовах саду 
можна віднести варіанти: Софіївський-1 < Бадіус < Фут-
курамі < Черкеський-2 < Дар Павленка. Сумарний бал 
підмерзання однорічного приросту і бруньок цих сортів 
склав 3,7-10,0. Відзначимо високу стійкість до підмер-
зання бруньок наступних сортів фундука: Україна-50, 
Галле, Софіївський-15, Зюйдівський (морозне пошкод-
ження було слабким, на 1,9 бала); Корончатий, До-
линський (1,8 бала); Софіївський 1 (1,7 бала); Дар 
Павленка (1,2 бала). Рослини останнього з цих сортів 
відзначалися дуже високою стійкістю до морозних по-
шкоджень. Так, підмерзання камбію у даного варіанту 
складало лише 0-0,4 бала по усій довжині однорічного 
приросту. Пошкодження кори, деревини та серцевини 
складало переважно 0,2-0,3 бали (дуже незначне). 
Бруньки та пиляки також підмерзли найменше серед усіх 
варіантів досліду (на 0,3 та 1,2 бала відповідно). 

Окрім здатності витримувати короткочасні потужні 
морози, високу зимостійкість демонструють лише ті росли-
ни фундука, які є менш сприйнятливими до провокацій-
ного впливу відлиг. 

Висновки. 1. Проведено оцінку зимостійкості виро-
щуваних в Україні сортів та форм фундука. 

2. Морозостійкість досліджуваних рослин в повній мірі 
залежала від сортових особливостей. 

3. Виконані дослідження польовими методами підтвер-
дили достатню адаптивність дослідних варіантів до умов 
досліджуваної садівничої зони. 

4. Кращими за морозостійкістю та потенціалом зимо-
стійкості виявилися сорти фундука української селекції 
Софіївський-1 і, особливо, Дар Павленка. 

5. Результати даних досліджень можна використову-
вати для планування сортименту при закладці промис-
лових фундукових садів чи в аматорському садівництві в 
садівничих зонах з відповідними кліматичними умовами. 
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РІСТ ТА ОБЛИСТЯНІСТЬ МАТОЧНИХ РОСЛИН 
ПІДЩЕПИ ЯБЛУНІ 54-118 З ОБРОБКОЮ 

РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ КАНО 
Анотація. У статті представлено результати досліджень зміни параметрів листя і росту маточних рослин підщепи 
яблуні 54-118, оброблених калійною сіллю а-нафтилоцтової кислоти (КАНО). Встановлено, що обробка основи пагонів 
маточних рослин 10% водним розчином КАНО з нормою витрати 2,0 мл/л (перед першим підгортанням) сприяє 
збільшенню висоти і товщини відсадків, кількості та площі листя. 
Ключові слова: відсадки 54-118, висота, товщина стовбура, площа листка, КАНО. 
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РОСТ И ОБЛИСТВЕННОСТЬ МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ ПОДВОЯ ЯБЛОНИ 54-118, ОБРАБОТАННЫХ 
РЕГУЛЯТОРОМ РОСТА КАНУ 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований изменения параметров листьев и роста маточных растений 
подвоя яблони 54-118, обработанных калийной солью a-нафтилуксусной кислоты (КАНУ). Установлено, что обработка 
основания побегов маточных растений 10% водным раствором КАНУ с нормой расхода 2,0 мл/л (перед первым 
окучиванием) благоприятствует увеличению высоты и толщины отводков, количества и площади листьев. 
Ключевые слова: отводки 54-118, высота, толщина ствола, площадь листа, КАНУ. 
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GROWTH AND LEAVES PARAMETERS OF MOTHER PLANTS 54-118 APPLE ROOTSTOCK WITH 
TREATMENT OF GROWTH REGULATOR NAA 
Abstract. The research results of the changes of growth and foliage parameters the mother plants of apple rootstocks 54-
188 in stoolbed under treatment with a-naftylacetamid (NAA) were presented in the paper. It was found out that treatment 
of shoot base of mother plants with 10% aqueous solution of NAA before the first hilling (application rate of 2.0 ml / l) 
increased the height and thickness of layers, number of leaves and leaf area. 
Keywords: 54-118 rootstocks, stem parameters, leaf area, NAA. 

Постановка проблеми. Вирощування садивного ма-
теріалу для інтенсивних насаджень яблуні потребує якіс-
ного вегетативно-розмножуваного підщепного матеріалу, 
який вирощують здебільшого у відсадкових маточниках. 
Застосування фізіологічно-активних речовин, зокрема 
калійної солі о-нафтилоцтової кислоти (КАНО) позитивно 
впливає на ріст і розвиток рослин [1, 2], підвищує вихід і 
покращує якість відсадків клонових підщеп [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оброб-
кою о-нафтилоцтовою кислотою надземної частини маточ-
них рослин клонових підщеп яблуні контролюють чисель-
ність і сумарну довжину бічних розгалужень, суттєво зни-
жуючи затрати праці на сортуванні відсадків [4]. Засто-
сування КАНО - сполуки ауксинової природи - покращує 
вкорінення, оскільки високе співвідношення ауксинів до 
цитокінінів є запорукою формування придаткових коре-
нів [5]. 

Обробкою основи пагонів активізують ріст надземної 
частини і коренеутворення відсадків підщеп М.9 і М.26 
з більшим відповідно на 1,4-9,4 та 1,4-7,5% діаметром 
стовбура і на 4,7-17,5 та 0,2-14,4% вищим виходом 
стандартного підщепного матеріалу [6]. Коренеутворен-
ня відсадків підщепи М.9 покращують обприскуванням 
основи знебарвлених пагонів маточних рослин водним 
розчином КАНО [7]. 

Мета досліджень - підвищення продуктивності маточ-
ного насадження та якості підщепного матеріалу клонової 
підщепи 54-118 обробкою основи пагонів регулятором 
росту КАНО. 

Методика дослідження. Дослідження вели в 2012-
2014 рр. у навчально- виробничому відділі Уманського 
НУС. Маточник підщепи 54-118 закладено в 2010 р. оздо-
ровленими рослинами способом горизонтальних відсадків 
зі схемою садіння 1,4 х 0,33 м та підгортанням тирсою. 

Ґрунт дослідної ділянки - чорнозем опідзолений важко-
суглинковий зі вмістом гумусу 3,5%; рН сольової витяж-
ки - 5,9. Орний шар містить 10,8 мг/100 г ґрунту легко-
гідролізованого азоту (за Конфілдом), 11,9 - рухомого 
фосфору і 10,1 мг/100 г обмінного калію (за Чиріковим). 
Щільність ґрунту 1,18-1,2 г/см3, найменша польова 
вологоємність - 30,3% в орному і 28,6% у підорному ша-
рах. Рельєф дослідної ділянки рівнинний з незначним 
південним схилом; ґрунтові води на глибині 10-15 м. 

У квітні-жовтні 2012 р. спостерігались вищі за роки 
досліджень середньомісячні температури повітря, на 
2,6-4,4°С перевищивши середньобагаторічні, а в квітні-

червні 2014 р. зафіксовано найменшу температуру по-
вітря, що лише на 0,1-1,5°С перевищила середньоба-
гаторічну. У 2013р. холоднішими за роки досліджень 
виявилися липень-вересень. Січень-серпень 2012 р. ви-
дався посушливим (опадів на 9,3-62,8 мм менше серед-
ньобагаторічних), а травень і червень - найсухіші за роки 
досліджень. У 2013 р. в червні і серпні опадів відповідно 
на 9,2 і 4,6 мм менше, ніж середньобагаторічних, а в квітні, 
липні та жовтні - менше на 11,5, 63,8 і 27,7 мм. Опадив 
квітні і травні 2014 р. перевищили середньобагаторічні 
відповідно на 52 та 70,5 мм, а серпень виявився посуш-
ливим (15,6 мм). 

На кожній обліковій ділянці по 10 маточних рослин; 
повторність досліду чотириразова з рендомізованим роз-
ташуванням ділянок. 

Основу пагонів, що відростали,перед першим підгор-
танням обробляли водним розчином 10% калійної солі 
о-нафтилоцтової кислоти з нормою витрати від 0 (конт-
роль) до 2,5 мл/л (крок 0,5 мл/л). Застосовували пристрій 
для внесення гербіцидів з витратою1000 л/га робочого 
розчину. 

Обліки і спостереження вели загальноприйнятими 
методами [8], статистичну обробку даних - дисперсійним 
та кореляційним аналізом за програмою , ^ а ^ і с а " . 

Основні результати дослідження. Встановлено, 
що за обробки основи пагонів регулятором росту КАНО 
суттєво більша висота відсадків, порівняно з рослинами 
на необроблених (контрольних) ділянках (табл. 1). 

У 2012 р. максимальну висоту відсадків зафіксовано 
за норми витрати КАНО 2,0 мл/л, що на 7,5% вище по-
казника необроблених рослин. Істотне перевищення ви-
соти відсадків над контролем виявлено в усьому діапа-
зоні норм витрати КАНО. За роки досліджень найвищі 
відсадки отримано в 2013 р. і дещо нижчі в наступному 
сезоні. 

Максимальну висоту відсадків у середньому за роки до-
сліджень виявлено за норми витрати КАНО 2,0 мл/л, що 
на 22,9% перевищило показник необроблених рослин. Зі 
збільшенням норми витрати в діапазоні 0,5-2,0 мл/л ви-
сота відсадків зростає, а за максимальної норми 2,5 мл/л -
на 7,4% менша, порівняно з нормою 2,0 мл/л. 

Пересічно по досліду висота відсадків переважала в 
2013 р. (рис. 1). Максимальне значення аналізованого 
показника зафіксовано за норми витрати КАНО 2,0 мл/л 
з тенденцією до зростання в міру збільшення норми в 
інтервалі 0...2 мл/л. 
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Таблиця 1 
Параметри надземної частини відсадків 54-118 залежно від обробки основи 

надземної частини маточних рослин регулятором росту КАНО 

Норма витрати 
10% КАНО, мл/л 

Висота, см Діаметр стовбура, мм Норма витрати 
10% КАНО, мл/л 2012 р. 2013 р. 2014 р. середні 2012 р. 2013 р. 2014 р. середні 

0 (контроль) 69,0 94,1 83,0 82,0 6,4 6,9 6,7 6,7 

0,5 71,8 101,4 90,1 87,8 6,9 7,4 7,0 7,1 

1,0 73,4 112,1 95,9 93,8 7,1 7,7 7,2 7,3 

1,5 73,7 119,6 99,2 97,5 7,3 7,9 7,4 7,5 

2,0 74,2 123,8 104,5 100,8 7,4 8,0 7,7 7,7 

2,5 72,5 117,7 89,7 93,3 7,2 7,8 7,2 7,4 

НІР05 1,8 3,3 2,4 2,3 0,1 0,2 0,2 0,1 

с досл іджень Н о р м а витрати К А Н О , 
Рис. 1. Висота відсадків 54-118 з обробкою основи пагонів маточних рослин регулятором росту КАНО 

(результати дисперсійного аналізу) 

Залежність нелінійна й описується рівнянням регресії 
у = 80,8 + 19,5х - 5,5х2 (пух = 0,88 ± 0,24). Зміна по-
казника залежала переважно від особливостей сезону 
досліджень (вплив фактора 82%), тоді як обробка КАНО 
подіяла лише на 12%. 

Закономірність зміни діаметра стовбура відсадків 54-
118 в середньому за період досліджень подібна до ви-
соти відсадків з більшими значеннями в 2013 р. Оброб-
ка основи пагонів КАНО з нормою витрати 1,5 і 2,0 мл/л 
сприяла отриманню відсадків з більшим відповідно на 
11,9 та 14,9% діаметром стовбура, а застосування макси-
мальної норми 2,5 мл/л показник знизило. Суттєво мен-
ший діаметр стовбура зафіксовано для відсадків з необ-
роблених маточних рослин. 

За результатами дисперсійного аналізу, пересічно по 
досліду, показник діаметру стовбура відсадків більший у 
2013 р., суттєво менші значення зафіксовано в 2012 та 
2014 рр. (рис. 2). Максимального значення показника 
досягнуто за обробки КАНО з нормою витрати 2,0 мл/л, 
з тенденцією його зменшення зі збільшенням норми до 
2,5 мл/л. Нелінійна залежність описується рівнянням ре-
гресії у = 6,7 + 0,9х - 0,3х2 (пух = 0,87 ± 0,25). Зміна 
досліджуваного показника залежала переважно від за-
стосування КАНО (вплив чинника 62%) з наполовину 
меншою дією особливостей сезону вирощування (32%). 

Важливий чинник життєдіяльності рослин - фотосин-
тетично активна поверхня, що є функцією кількості та 

площі листяна відсадку. За обробки о-нафтилоцтовою 
кислотою основи пагонів маточних рослин (перед пер-
шим підгортанням) облистяність відсадків істотно вища 
з максимальним показникомза норми витрати 2,0 мл/л; 
за подальшого збільшення норми до 2,5 мл/л значення 
суттєво менше (табл. 2). 

Пересічно по досліду облистяність відсадків вища в се-
зонах 2013 і 2014 рр. Суттєво менше значення зафіксо-
вано в 2012 р. (рис. 3), що корелює з отриманою у цьо-
му сезоні мінімальною висотою відсадків (г = 0,94 ± 0,04). 
Максимальний показник зафіксовано за норми витрати 
2,0 мл/л з тенденцією до росту зі збільшенням норми в 
інтервалі 0,5...2,0 мл/л. Залежність нелінійна з максиму-
мом за норми витрати 2,0 мл/л, що описується рівнянням 
регресії у = 25,9 + 7,4х - 1,8х2 (пух = 0,87 ± 0,25). Зміна 
показника залежала переважно від особливостей сезо-
ну вирощування (вплив року досліджень 73%), тоді як 
обробка КАНО подіяла лише на рівні 20%. 

У рослин з обробкою основи пагонів суттєво вища 
площа листя, особливо за норми витрати КАНО 2,0 мл/л. 

Пересічно по досліду, площа листя переважала в 2013 
і 2014 рр., в 2012 р. значення показника менше (рис. 4). 
За норми витрати КАНО 2,0 мл/л показник максимальний, 
з тенденцією до збільшення з ростом норми в інтервалі 
0,5...2,0 мл/л. Залежність має нелінійний характер з 
максимумом за норми витрати 2,0 мл/л (у = 22,72 + 
2,41х - 0,49х2, пух = 0,87 ± 0,25). Зміна показника дещо 

: досліджень Норма витрати КАНО, 
Рис. 2. Діаметр стовбура відсадків 54-118 залежно від обробки основи пагонів маточних рослин 

регулятором росту КАНО (результати дисперсійного аналізу) 
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Таблиця 2 
Облистяність відсадків 54-118 залежно від обробки основи надземної частини маточних рослин 

регулятором росту КАНО (середні за 2012-2014 рр.) 

Норма витрати 10% КАНО, мл/л Кількість листків, шт. Площа листка, см2 Асиміляційна поверхня, см2 

0 (контроль) 26,4 22,9 607 

0,5 28,8 23,8 690 

1,0 30,2 24,0 732 

1,5 32,9 25,3 838 

2,0 35,6 26,4 943 

2,5 31,3 25,2 785 

Н І Р 0 5 1,5 1,0 43 

Рік досліджень Норма витрати КАНО, мл/л 
Рис. 3. Облистяність відсадків 54-118 залежно від обробки основи пагонів маточних рослин 

регулятором росту КАНО (результати дисперсійного аналізу) 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Рік досліджень Норма витрати КАНО, мл/л 
Рис. 4. Площа листка залежно від обробки основи пагонів маточних рослин підщепи 

54-118 регулятором росту КАНО (результати дисперсійного аналізу) 

сильніше залежить від дії КАНО (вплив чинника 49%), з 
32% впливом особливостей сезону вирощування. 

Обробка регулятором росту КАНО основи пагонів, що 
відростають, істотно збільшила асиміляційну поверхню 
рослин. За роки досліджень найвищий показник отри-
мано в 2013 р., дещо нижчий у наступному сезоні. Макси-
мальне значення зафіксовано за норми витрати 2,0 мл/л, 
що більш ніж наполовину перевищує показник необроб-
лених рослин; подібна ситуація виявлена в усьому діапа-

зоні досліджуваних норм. 
Пересічно по досліду асиміляційна поверхня в 2013 р. 

майже удвічі перевищила показник попереднього сезо-
ну (вплив чинника „рік досліджень" 66%, рис. 5). Макси-
мальне значення зафіксовано на ділянках, оброблених 
КАНО з нормою витрати 2,0 мл/л, з тенденцією зростання 
в міру збільшення норми в інтервалі 0,5...2 мл/л (у = 
583,8 + 270,5х - 68,1х2, г|ух = 0,83 ± 0,28). На зміну аси-
міляційної поверхні чинник „норма витрати КАНО" впли-

I 000 

900 

800 

700 

600 

500 

926 НІР05=18 НІР„,=25 943 

825 
732 785 

690 _ 

606 1 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Рік досліджень Норма витрати КАНО, мл/л 

Рис. 5. Площа асиміляційної поверхні відсадків 54-118 залежно від обробки основи пагонів маточних 
рослин регулятором росту КАНО (результати дисперсійного аналізу) 
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нув на 29%. 
Висновок. Обробка основи пагонів маточних рослин 

вегетативно-розмножуваної підщепи 54-118 10% роз-
чином КАНО сприяє покращенню параметрів надземної 
частини і листкової поверхні з максимальними значен-
нями за норми витрати 2,0 мл/л. Зі збільшенням норми в 
інтервалі 0,5...2,0 мл/л показники зростають, а за норми 
2,5 мл/л істотно менші,що описується рівняннями регре-
сії виду y = а + Ьх - сх2 (r|yx = 0,83...0,88). 

На зміну висоти, облистяності й асиміляційної поверхні 
рослин суттєво впливають особливості сезону вирощування 
(дія чинника 66-82%), а діаметр стовбура та площа листя 
змінюються переважно під дією КАНО (49-62%). 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРУШІ СОРТУ ОСНОВ'ЯНСЬКА 
ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ 

НА ФОНІ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГРУНТУ МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ ^РК) 

Анотація. Розглянуто результати дослідження продуктивності дерев та якості плодів груші сорту Основ'янська 
на підщепі айві А на темно-сірому опідзоленому ґрунті в Правобережному Лісостепу, залежно від застосування 
позакореневого підживлення азотом і комплексним добривом DripFert з різним вмістом N, Р205, К20 та мікроелементами 
на фоні оптимального забезпечення ґрунту основними макроелементами (NPK). Таке удобрення й підживлення сприяло 
підвищенню врожайності на 64 % без істотних змін товарності плодів. 
Ключові слова: груша, удобрення, підживлення, зав'язуваність, урожайність, якість, продуктивність. 
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ПОДКОРМКИ ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ ОБЕЗПЕЧЕНИИ ПОЧВЫ МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ ^РК) 
Аннотация. Рассмотрены результаты исследования продуктивности деревьев и качества плодов сорта груши 
Основянская на подвое айве А, на темно-серой оподзоленой почве в Правобережной Лесостепи, в зависимости от 
применения внекорневой подкормки азотом совместно с удобрением DripFert с разным количеством Ы, Р205, К20 
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