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ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ І ВИРОЩУВАННЯ
САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ
ABIES ALBA Mill.
Анотація. У статті розглянуто прикладні аспекти щодо вегетативного розмноження і вирощування садивного матеріалу
декоративних форм Abies alba Mill. У результаті досліджень з'ясовано оптимальні строки живцювання, охарактеризовано
особливості дорощування садивного матеріалу. Встановлено, що з віком здатність до укорінення живців Abies alba Mill.
знижується. Наведено детальний опис застосованих модифікацій щеплення та термінів його виконання. Проведені
експериментальні дослідження підтвердили широкі можливості застосування щеплення для розмноження декоративних
форм Abies alba Mill. та отримання якісного садивного матеріалу.
Ключові слова: вегетативне розмноження, живцювання, щеплення, укорінення, Abies alba Mill.
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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ ABIES ALBA MILL.
Аннотация. В статье рассмотрены прикладные аспекты по вегетативному размножению и выращиванию посадочного
материала декоративных форм Abies alba Mill. В результате исследований установлено оптимальные сроки черенкования,
охарактеризованы особенности доращивания посадочного материала. Установлено, что с возрастом способность к
укоренению черенков Abies alba Mill. снижается. Приведено подробное описание применяемых модификаций прививки
и сроков его исполнения. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили широкие возможности
применения прививки для размножения декоративных форм Abies alba Mill. и получения качественного посадочного
материала.
Ключевые слова: вегетативное размножение, черенкование, прививки, укоренение, Abies alba Mill.
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VEGETATIVE PROPAGATION AND CULTIVATION OF PLANTING MATERIAL OF ORNAMENTAL FORMS

ABIES ALBA MILL.
Abstract. Practical aspects o f the vegetative propagation and cultivation o f ornamental planting material forms Abies alba
Mill. are discussed in the article. The optimal terms for cuttings, features o f rearing planting material are described. It
is established that the ability to rooting cuttings o f Abies alba Mill. decreases with the age. The article gives a detailed
description o f modifications o f applied grafting and terms o f its implementation. Experimental studies have confirmed the
broad possibilities o f grafting propagation o f ornamental forms Abies alba Mill. and obtaining high quality planting material.
Keywords: vegetative propagation, cuttings, grafting, rooting, Abies alba Mill.
Постановка проблеми. Для декоративного садів
ництва та зеленого будівництва надзвичайно важливе
значення має забезпечення ф ахівців з озеленення якіс
ним садивним матеріалом, за допомогою якого можна
створити стійкі, довговічні зелені насадження з високими
декоративними і естетичними якостями.
На території Правобережного Л ісостепу України було
проведено дослідж ення щодо вивчення можливості масо
вого розмноження рослин Abies alba ММІ.,оскільки вони є
перспективними рослинами для ш ирокого використання
в усіх типах насаджень. За даними багатьох дослідни 
ків в лісівництві та декоративном у садівництві найбільш
часто використовується насінне розмноження хвойних
рослин роду Abies [6, 7, 9]. Однак, іноді виникають
труднощ і пов'язані з поганим плодонош енням, низькою
схожістю насіння, пізнім початком вступу в генеративну
ф азу маточних рослин. Слід зазначити, що за насіннєвого
розмноження неможливо зберегти однорідність генотипів
декоративних ф орм розмнож уваних видів. Таким чином,
виникає необхідність розмноження декоративних форм
ялиці вегетативними способами.
А наліз остан н іх д ослідж ень та публікацій. Роз
множенню хвойних рослин шляхом ж ивцю вання присвя
чено роботи М.І. Д окучаєвої [4], Б.С. Єрмакова [5],
З.Я. Іванової [6], В.Б. Логгінова [7], М.Т. Тарасенка [10],
Р.Х. Турецької [12], А.І. Северової [9], О.В. Білик [1] та ін.
За даними І.П. Терлея, у природі ялиця біла здатна до
вегетативного розмноження [11]. Бокові гілки у молодих
особин, які контактую ть з ґрунтом, можуть утворювати
придаткові корені. Виявлені непоодинокі випадки початку
росту сплячих бруньок після пош кодження чи відмирання
центрального пагона. Здатність до порослевого понов
лення з сплячих бруньок притаманна переважно молодим
особинам (до 15-20 річного віку); у перші роки поросль
відзначається незначними приростами за висотою. Проя
вом здатності ялиці до вегетативного розмнож ення є та 
кож утворення водяних пагонів при раптовому сильному
розрідженні деревостанів. Порода також часто формує
«живі» пні.
Особливостям щеплення декоративних форм хвой 
них рослин присвячені роботи Є.П. Проказіна [8],
Д.Я. Гіргідова, В.І. Долголікова [2], В.Б. Логгінова [7 ],
З.Я. Іванової [6], О.В. Білик [1], Л.В. Я ковлєвої [13],
В.М. Грабового [3].
Багато декоративних форм різних видів ялиці мають
повислу або плакучу форму, розмноження яких ж ивцю 
ванням недоцільно, оскільки отримати таким шляхом
повноцінну в декоративном у відношенні рослину майже
неможливо.
Мета статті полягає у вивченні особливостей веге
тативного розмноження (живцю вання, щ еплення) дек о
ративних форми Abies alba Mill.
Об'єктом д ослідж ень були інтродуковані в Право
береж ному Л ісостепу України декоративні форми Abies
alba Mill. ( Abies alba 'Fastigiata', Abies alba 'Bystricka',
Abies alba 'Dunovice', Abies alba 'Nana Globosa').
Предметом дослідж ень є їх біологічні особливості ве
гетативного розмноження. Дослідж ення проведено ш ля
хом стаціонарного вивчення регенераційної здатності
декоративних форм Abies alba .
М етодика дослідж ень. Експериментальні дослі
дження виконувалися у Національному ден дрологічно

му парку «Соф іївка» НАН України. Ж ивцю вання проводили
на спеціальних грядах закритого ґрунту за методикою
Р.Х. Турецької [12], М.Т. Тарасенка [10], З.Я. Іванової
[6], О.В. Білик [1]. Щ еплення робили за методиками
Є.П. Проказіна [8], Д.Я. Гіргідова, В.І. Д олголікова [2],
В.Б. Логгінова [7] та В.М. Грабового [3].
При ж ивцю ванні в якості субстрату використовували
крупнозернистий річковий пісок, який насипали шаром
3 -4 см на пож ивну ґрунтосуміш . Зволож ення ж ивців здій
снювалося за допом огою дрібнодисперсних розпилю 
вачів. Тривалість розпилю вання води та інтервалів між
ними встановлювали на рівні підтримання 6 0 -8 0 % воло
гості ґрунтосуміші.
Щ еплення живцем «в приклад» традиційно викорис
товується для розмноження декоративних форм ялиці у
Західній Європі. Кут відхилення прищепи від прищепи
при цьому більш гострий, ніж при бічному щепленні
«в боковий заріз» і складає 50-60°. При зрізі ж ивців з
хвойних рослин виділяється смоляниста живиця. І хоча
інтенсивність цього процесу можна знизити, підсушивши
прищепний матеріал, живиця все ж буде забруднювати
лезо
ножа,
погіршуючи
чистоту зрізу. Том у лезо
необхідно періодично протирати ганчіркою, змоченою
в спирті, ацетоні або якому-небудь іншому органічному
розчиннику. Підщ епу для бічного щ еплення «в приклад»
майже завжди вирощ ую ть у контейнерах, оскільки
тонкі і розгалужені коріння хвойних рослин схильні
до підсихання. Щ епленням хвойних порід займаються
наприкінці зими і на початку весни чи наприкінці літа,
хоча в останньому випадку виникає багато проблем,
пов'язаних з необхідністю збереж ення рослини протягом
суворої зими [4].
Основні результати дослідж ення. Результати на
ших дослідж ень, як і багатьох інших дослідників показа
ли, що ялиця належить до важ ковкоріню ваних порід [1,
6, 7, 11]. Додаткові корені утворю ю ться переважно в
нижній частині ж ивців біля місця зрізу.
Для вивчення строків ж ивцю вання проводили вкорі
нення ж ивців ялиці білої. Для укорінення брали однорічні
живці з різновікових рослин з «п'яткою» дворічної д е 
ревини. Ж ивцю вання проводили навесні — в першу д е 
каду квітня на початку набухання бруньок, влітку — в
третю декаду червня, восени — в першу декаду вересня
та взимку — в першу декаду грудня. Осіннє та зимове
ж ивцю вання проводили в ящ иках з субстратом для
вкорінення в умовах закритого ґрунту. За осіннього і
зимового ж ивцю вання проводився постійний контроль
температури субстрату з метою запобігання виникнення
інфекцій та загнивання живців. Д ослід проведено у
трикратній повторності, по 20 живців у кож ному варіанті
досліду.
Укорінення ж ивців ялиці можна проводити протягом
усього року, однак значно краще проходить укорінення
ж ивців ялиці навесні у ф азу початку набухання бруньок.
За умови літнього висаджування ж ивців з приростом
поточного року нами теж отримані позитивні результати
укорінення (табл. 1).
При заготовці ж ивців у квітні (І декада) з маточних
рослин віком п'ять років укорінення було найвищим і
склало — 29,6 %. Заготівля живців з маточних рослин
10 та 20 років мала менший відсоток укорінення, від
повідно 20,6% та 5,3%. Подібна закономірність прослід-
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Таблиця 1
Укорінення зд ер ев'яніл их ж ивців ялиці біл ої залеж н о від строків ж ивцю вання
(середні дані 2 0 1 3 -2 0 1 4 рр.)
Строк укорінення

Вік м аточних рослин, років

У кор ін енн я, %

5

29,6

10

20,6

Квітень (І декада)

Червень (ІІІ декада)

Вересень(І декада)

Грудень (І декада)

ковувалась у всіх варіантах дослідж ення. Таким чином,
чим старша маточна рослина, тим менший був відсоток
укорінення.
Строки висаджування вкорінених ж ивців на до р ощ у 
вання напряму залежать від строків ж ивцю вання ялиці.
Ж ивці весняного вкорінення придатні для висаджування
на дорощ ування на весні наступного року. Ж ивці, що
вкоренилися влітку, як правило, висаджую ться на до р о 
щування у розсадник влітку наступного, за ж ивцю ван
ням, року. Ж ивці осіннього та зимового строків окорі
нення висаджую ться на дорощ ування не раніше наступ
ного літа. Добрі результати росту вкорінених рослин
спостерігаю ться, якщ о протягом наступного року вкорі
нені живці ялиці залиш аю ться в грядах штучного туману,
однак це не зовсім економічно доцільно.
Після вкорінення рослини ялиці 4 -6 років дорощ ую ть
у ш кілках розсадника. На дорощ ування рослини виса
дж ую ть на відстані 1 -2 м одна від одної. Глибина посадки
3 0 -4 0 см. Полив молодих рослин обов'язковий з нормою
1 0-1 2 л на рослину. Посадкові лунки для кращ ої аерації
та збереж ення вологи мульчують тирсою або хвоєю.
Для щеплення ялиці найбільш придатними звичайно
є численні модиф ікації копулювання, тобто щеплення
ж ивцем [3].
Зрощ ування прищепи з підщепою, в середньому,
проходить протягом трьох тижнів. Важливим питанням
є добір прищепи. Як правило, для щеплення використо
вується однорічний живець зрізаний з осьового пагону.
Довжина живця прищепи в значній мірі визначається
силою росту маточної рослини. Необхідно, щоб в його
основі була невелика ділянка визрілої деревини, що
відрізняється більш темною корою. Хвою з нижньої
третини живця прищепи видаляють. В його основі гост
рим ножом роблять косий зріз завдовжки 2 -3 см, а із
протилежного боку — косий, короткий зріз назустріч
першому. На нижньому кінці підщепи завдовж ки 15 см
теж видаляють хвою. На висоті 6— 8 см від землі роблять
зверху вниз косий надріз із заглибленням на 3 -4 мм та
завдовжки 3 см [3].
Смуж ку кори з деревиною видаляють. Потім поєдну
ють прищ епу з підщепою. Якщо у прищепи діаметр мен
ший, ніж у підщепи, її вирівнюю ть по одному з країв, щоб
сумістити камбіальні зони. Для забезпечення ж орсткості
з'єднання підщепи з прищепою виконують обв'язування
поліетиленовою плівкою.
Модифікація даного способу щеплення «камбієм на
камбій» полягає в тому, що камбіальні тканини прищепи
і підщепи мають ідеально співпадати. Дана модифікація
використовується переважно у випадках, коли діаметр
камбіального кільця прищепи становить менше 70%
діаметру підщепи, тобто прищепа занадто тонка. Якщо
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2,3
прищепний матеріал занадто великий, а підщепний ма
лий, варто скористатися модиф ікацією «серцевиною на
камбій», яка різниться від попереднього тим, що зріз на
прищепі проходить не по камбіальній зоні, а по серцевині,
доходячи майже до осі живця [3].
Модифікація способу щеплення «в боковий заріз»
характеризується тим, що нижній частині живця прищепи
придають ф орму несиметричного клину. Заглиблення
прищепи у підщ епу проводять під кутом 10-20°. Зріз
на підщепі пересікає кору, луб, камбій і доходить до
деревини [3].
Модифікація копулювання «через верхівкову брунь
ку» полягає в тому, що зріз на підщепі робиться через
верхівкову бруньку, а на прищепі виконується у вигляді
рівностороннього клину завдовж ки 3 -5 см [3].
У ти х випадках, коли підщепа й прищепа сильно
відрізняються за діаметром та анатомічною будовою,
застосовую ть модиф ікацію щеплення живцем «за кору»
або інші схожі способи («у розщіп», «впритул», тощо).
Якщ о підщепа набагато товщ а за прищепу, то краще
вставити два живці (або більше). Це сприятиме зб іл ь
шенню відсотка приживлення і ш видш ому загою ванню
місця щеплення. Щ еплення живцем здебільш ого викону
ють навесні, коли менша загроза підсихання. За умови
щеплення у приґрунтовій зоні підщепи, для захисту
місця щ еплення від висихання його після обв'язування
слід підгорнути ґрунтом або іншим захисним матеріалом
(глиною, листям, тирсою тощ о) [3]. У випадках, коли
прищепа і підщепа однакові за діаметром можна викорис
товувати і щеплення методом поліпш еного копулювання
«з язичком».
Успіх щ еплення хвойних рослин методом копулювання
та всіма його модиф ікаціями переважно обумовлю ється
тим, наскільки точно збігаю ться ділянки камбію (про
шарку тканини між деревиною і лубом) прищепи і підщ е
пи, погодних умов чи умов зберігання (при зимовому
щепленні), проф есійного хисту виконавців та багатьох
інших чинників.
Приживлення щеплень, так як і вкорінення живців,
залежить від екзогенних та ендогенних ф акторів. При
цьому велике значення мають строки щеплення та
заготівлі живців. Кращі результати нами отримано при
проведенні щеплень у весняний (березень — травень) і
літній (червень — липень) періоди в умовах відкритого
ґрунту (табл. 2).
Найкращі результати щеплення ялиці білої отримано
за умови їх виконання в березні — травні, коли приж ив
лю ваність склала 83,6-72,3% . При щепленні у червні —
серпні та вересні приж ивлю ваність складала відповід
но — 5 1 ,8-40,4 і 18,3-16,4% . Отже, щеплення доцільно
проводити у весняні строки, а саме в березні — травні.
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Таблиця 2
Результати щ еплення д екор ати вн их форм ялиці біл ої залеж н о від строків за різних модиф ікацій
копулю вання (2013— 2014 рр.)
Строки щ еплення

М одиф ікація сп особ у копулю вання

П р иж ивлю ваність, %

«камбієм на камбій»

83,6

«в боковий заріз»

72,3

Березень - травень
«через верхівкову бруньку»

75,8

«за кору»

70,3

«камбієм на камбій»

51,8

«в боковий заріз»

42,3

«через верхівкову бруньку»

45,6

«за кору»

40,4

«камбієм на камбій»

18,3

«в боковий заріз»

16,4

«через верхівкову бруньку»

17,5

«за кору»

16,4

Червень - серпень

Вересень

Проведені експерименти підтвердили широкі мож 
ливості застосування щеплення для розмноження дек о
ративних форм ялиці білої та отримання якісного
садивного матеріалу. Весняне щеплення забезпечує
високий показник приж ивлюваності, при цьому краще
використовувати спосіб щеплення «в приклад камбієм на
камбій».
Висновки. Таким чином, декоративноцінні види та
форми роду Ялиця успіш но розмножувати шляхом щ еп
лення на ялицю білу. Ж ивцю вання декоративних форм
ялиці білої можна проводити впродовж року, однак
краще застосовувати весняні строки. Щ еплені форми
ялиці заслуговую ть більш широкого введення в культуру
та використання в озелененні Правобережного Лісостепу
України.
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