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ДВОПРОВІДНИКОВІ САДЖАНЦІ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
ВИРОБНИЦТВА ПЛОДІВ ЯБЛУНІ 

Анотація. Проведено систематизацію джерел літератури щодо двопровідникових саджанців яблуні. Встановлено, що 
подібні форми крони здавна розроблялися для декоративних садів. У теперішній час адаптований двопровідниковий 
вертикальний кордон був запроваджений у сучасному промисловому плодівництві Італії в новітній конструкції саду 
з назвою Bibaum. За аналізом літератури було виявлено ряд переваг крони дерев яблуні типу Bibaum, що робить 
перспективним вирощування двопровідникових саджанців яблуні на клонових підщепах для інтенсифікації сучасного 
садівництва. 
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ДВУПРОВОДНИКОВЫЕ САЖЕНЦЫ В ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВ ЯБЛОНИ 
Аннотация. Проведено систематизацию источников литературы по двупроводниковых саженцах яблони. Установлено, 
что подобные формы кроны издавна разрабатывались для декоративных садов. В настоящее время адаптированный 
двупроводниковый вертикальный кордон был внедрен в современном промишленном плодоводстве Италии в новой 
конструкции сада с названием Bibaum. По анализу литературы был выявлен ряд преимуществ кроны деревьев яблони 
типа Bibaum, что делает перспективным выращивания двупроводниковых саженцев яблони на клоновых подвоях для 
интенсификации современного садоводства. 
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BI-AXIS YOUNG TREES IN THE INTENSIFICATION OF APPLE FRUIT PRODUCTION 
Abstract. The systematization of literature sources for bi-axis apple young tree is carried out. It has been established that 
similar forms of the crown have been developed for ornamental gardens since ancient times. At present, an adapted double-
axis vertical cordon with the name Bibaum has been introduced in modern commercial fruit growing in Italy. According to the 
literature analysis, a number of advantages the Bibaum apple tree crown were discovered. It makes promising the cultivation 
of two-axis apple young trees on the clone rootstocks for the intensification of modern fruit orchards. 
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Сучасне виробництво плодів яблуні базується на 
інтенсифікації галузі. У той час, коли багато госпо-
дарств з різних країн продовжують виробляти продукцію 
плодових культур традиційними способами, успішні 
підприємства застосовують передовий досвід кра-
щих комерційних прикладів господарювання зі всього 
світу. Досягнути високого рівня ведення промислового 
плодівництва вдається завдяки ефективній міжгалузевій 
взаємодії, зокрема: через налагодження міжнародних 
зв'язків між виробниками і представниками ринку збу-
ту; участі у семінарах, конференціях, конгресах; ство-
ренню союзів серед садівничих і розсадницьких госпо-
дарств, виробників засобів захисту рослин і пакувальної 
продукції, наукових і навчальних установ; географічній 

диверсифікації багатонаціональних корпорацій; а також 
використання авторитетних періодичних вітчизняних та 
закордонних видань. Усі ці засоби отримання знань та за-
позичення передового досвіду дають можливість швидко-
му розповсюдженню інноваційних технологій серед кра-
щих представників ринку плодової продукції [1]. 

Україна має значні переваги перед багатьма 
європейськими державами за природним і економічним 
потенціалом ведення промислового плодівництва [2]. 
Разом із тим у «Галузевій програмі розвитку садівництва 
України на період до 2025 року» вказується на те, що 
поряд із явно вираженим різким скороченням площі 
багаторічних насаджень, їх відтворення має відбуватися 
на сучасному рівні [3]. 
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ПЛОДІВНИЦТВО 

Виробництво плодів та ягід в 2016 р. порівняно з 2010 
р. ще перебуває на шляху до нарощування, і збільшилося 
в 1,1 рази та становило два мільйони тон навіть за ско-
рочення площі насаджень на 31 тис. га. Споживання на-
селенням плодово-ягідної продукції пересічно за 2010-
2016 рр. становило 51,6 кг на одну особу в рік, з них 
45,1 кг вітчизняного виробництва. Це вказує на нагальну 
потребу доведення виробництва плодів до фізіологічно 
обґрунтованої норми споживання (82 кг) [4], що заохочує 
до пошуків оптимальних промислових конструкцій насад-
жень яблуні, зокрема. 

Наведена аналітика є чудовою передумовою 
орієнтування виробників плодів на інтенсифікацію госпо-
дарювання з поглядом на передові надбання світового 
плодівництва. Так, впродовж останніх десятиліть 
світова інтенсифікація виробництва плодів, зокре-
ма яблуні, відбувається в основному через закладання 
капіталомістких ущільнених насаджень високоякісним 
садивним матеріалом, здатним забезпечити ранній вступ 
дерев у плодоношення та високий рівень урожайності 
[2]. 

Вже помічено, що основні недоліки традиційних 
ущільнених насаджень концентруються навколо ви-
соких інвестиційних витрат, складного формування і 
управління, що часто вимагає відгинання пагонів у моло-
дих дерев, чіткого контролю навантаження дерев плода-
ми і кваліфікованого обрізування [5]. 

Оскільки ущільнені насадження потребують висо-
ких інвестиційних витрат і спеціальних умов формуван-
ня якості плодів, використання кронованого садивного 
матеріалу забезпечує плодоношення на другий рік після 
їх створення, підвищує рентабельність та окупність садів, 
на чому наголошували Ногпід і Випетапп (Німеччина) ще 
на початку 90-х років XX ст. [6]. 

Зазначеним вище вимогам відповідають саджанці на 
клонових підщепах з бічними розгалуженнями зі сформо-
ваними генеративними бруньками - кроновані однорічки 
і дворічки з однорічною кроною (кніп-баум) [7, 8, 9, 10]. 
Адже наявність бічних розгалужень у саджанців полегшує 
процес формування крони, сприяє швидкому нарощу-
ванню обростаючої деревини та вищій продуктивності 
насаджень [11]. З досвіду європейських та передових 
вітчизняних господарств відомо, що однорічні саджанці 
з кроною на другий рік від садіння забезпечують 
урожайність на рівні 5-7 т/га; із саджанців кніп-баум вже 

у рік садіння одержують до 10 т/га, а на другий рік -
25-30 т/га плодів [12]. 

Окрім вищезазначених типів саджанців для 
високощільних насаджень, Najda J. (Польща) радить 
використовувати некроновані семимісячні саджанці, які 
в рамках досліджень в Інституті плодоовочівництва (м. 
Скерневіце) на другий рік від садіння забезпечували 
продуктивність від 11,3 до 47,3 т/га яблук залежно від 
сорту [13, 14]. 

Сучасні вимоги щодо інтенсифікації садів дещо 
пояснюють, чому в останнє десятиліття зростає 
зацікавленість щодо запровадженої в Італії конструкції 
саду Bibaum. Саджанці Bibaum, які відносяться до так 
званих «відкритих» форм крони, мають два провідники -
одномірні як за висотою, так і за діаметром; на кожному 
провіднику довжиною близько 15-20 см по 3-4 гілки, які 
закінчуються генеративною брунькою. Пропаговану фор-
му можна в деякій мірі порівняти з подвійним вертикаль-
ним кордоном (рис. 1.) [15], який, як і інші схожі штучні 
крони здавна розроблялися для формових декоративних 
садів [16, 17]. 

За такої технології саджанці Bibaum, за рахунок спря-
мування росту провідників у створі ряду, утворюють 
більшу площу для формування добре освітленої "плодової 
стіни", тому на них вже в рік садіння отримують якісний 
урожай [18]. За свідченням T. Robinson, такий тип форму-
вання крони стає все більш затребуваний у європейських 
господарствах саме для сучасного промислового вироб-
ництва плодів [19]. 

Stefano Musacchi (США) серед переваг 
двопровідникових саджанців називає наступні: значно 
зростає продуктивність насаджень; полегшується фор-
мування добре освітленої та провітрюваної "плодової 
стіни" з рівномірним розміщенням плодів по всій кроні; 
формування двох розвинених провідників спонукає до 
особливого розподілу гіберелінів у рослині, що в май-
бутньому полегшує контроль за ростовими процесами; 
полегшується можливість використання механізмів для 
контурного обрізування та проріджування квіток [20, 21]. 

Michelangelo Leis і Manfred Varesco (Італія) стверджу-
ють, що переваги насаджень типу Bibaum в порівнянні 
з традиційною конструкцією насаджень виявляються в 
першу чергу під час механічного проріджування цвіту. 
Це тому, що "плодова стіна" і короткі генеративні паго-
ни надзвичайно придатні для механічного втручання. 

Рис. 1. Двопровідникова форма крони дерев яблуні 
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Дослідження з різними сортами яблуні підтвердили, що 
механічне проріджування цвіту в насадженнях Bibaum, в 
порівнянні з хімічним та/або ручним втручанням, сприяє 
отриманню більш високих економічних результатів [5]. 

Група дослідників Новозеландського інституту ви-
явила, що однорічні двопровідникові саджанці яблуні 
клону Гала Роял по завершенню вегетації нарощують 
загальну суху фітомасу на 35% більшу, ніж звичайні 
однопровідникові саджанці. Тенденція зберігається як 
для надземної частини рослини, так і для кореневої си-
стеми. Також новозеландськими вченими Van Hooijdonk 
B. M. та іншими доведено, що двопровідникові саджанці 
схильні до кращого закладання генеративних утворень 
[22]. 

Paolo Lezzer (Італія) стверджує, що наявність більшої 
сухої маси двопровідникових саджанців, після висаджу-
вання у сад, сприяє швидшому розвитку та формуванню 
крони. А інтенсивне закладання генеративних бруньок 
вказує на високий потенціал щодо раннього вступу на-
саджень у плодоношення [23]. 

Подальші дослідження італійських вчених у плодо-
носних насадженнях показали, що формування двох 
провідників позитивно впливає на біометричні показ-
ники дерева. Дерева з формою крони Bibaum досяга-
ють меншої на 10% висоти, порівняно з традиційною 
веретеноподібною кроною. Між показниками діаметра 
штамба дерев з одним і двома провідниками різниці не 
виявлено. Це свідчить про те, що підщепна частина може 
повноцінно живити два провідники дерева типу Bibaum. 
Також встановлено, що об'єм крони Bibaum займає 
на 35% більше обсягу, ніж стандартне веретено [24]. 
Тому, закладаючи сад двопровідниковими саджанцями, 
відстань у ряду збільшують до 1,2-1,5 м для забезпечен-
ня оптимального простору між провідниками. За рахунок 
цього, зменшується потреба садивного матеріалу на оди-
ницю площі. Водночас кількість повноцінних розгалуже-
них провідників, на яких формуватиметься урожай у саду 
закладеному саджанцями Bibaum, є вдвічі більшою - 3,8-
4,8 тис. шт./га [25, 26]. 

Ireneusz Sosna (Польща) стверджує у своїх висновках, 
які ґрунтуються на власних дослідженнях, що садіння 
саджанців з двома провідниками може бути ефективним 
способом зниження затрат на закладання плодового саду 
і формування крони [27]. 

Створення двопровідникової конструкції також 
полегшує догляд за насадженням. За рахунок змен-
шення висоти дерева, спрощуються процеси ручного 
обрізування та збору врожаю, відпадає необхідність у 
використанні платформ, драбин та інших засобів [28]. 
Наявність більшої кількості генеративних утворень у 
структурі дерева мінімалізує обрізування з видаленням 
незначної кількості деревини. Дерево знаходиться у 
рівновазі, тому потребує меншого втручання [29, 30]. 

За свідченням S. Musacchi [20] та A. Jajo [30] пло-
ди яблуні і груші з нижнього ярусу крони зазвичай гірше 
забарвлені, ніж розміщені на верхівці дерева, та вже за 
рахунок використання саджанців з двопровідниковою 
площинною кроною забезпечується достатнє освітлення 
її нижньої і центральної частин, ефективність фотосинте-
зу підвищується, плоди на гілках різного порядку галу-
ження стають більш однорідними за розміром та забарв-
ленням. 

У Кубанському ДАУ (Краснодар) професором 
Гегечкорі Б. С. проводились дослідження ефективності 
різних форм крони яблуні. Кращі результати показників 
скороплідності та урожайності були отримані за умови 
формування крони по типу Bibaum [31]. 

Висновки. Аналізуючи наведені дані, можна при-
пустити, що вирощування двопровідникових саджанців 
яблуні на клоновій підщепі, є досить перспективним ме-
тодом інтенсифікації у сучасному садівництві. 

Перше втручання в структуру рослини, яке впливає 
на весь вегетативно-продуктивний період дерева, 
виконується на початковому етапі розвитку рослини, і по-

кликане створити крону відповідної форми ще в розсад-
нику. Тому перед сучасним розсадництвом постає нове 
завдання - розробити ефективні технології вирощуван-
ня двопровідникового садивного матеріалу відповідної 
якості. 

На основі аналізу даних за літературними джерелами 
можна зосередитись на наступних способах створення 
двопровідникових саджанців: 

1. Вирощування саджанців із зимового щеплення жив-
цем із послідуючим прищипуванням культурного пагона 
навесні для сприяння відростання декількох пагонів, з 
яких обирають два найкращих і найбільш однорідних, 
щоб сформувати зрівноважені центральні провідники 
[15, 32]; 

2. Вирощування саджанців із зимового щеплення 
живцем, виводячи ріст двох пагонів безпосередньо від 
живцевої частини, для чого необхідно використовувати 
живці з двома-трьома бруньками [15, 33]; 

3. Вирощування дворічних саджанців з однорічною 
кроною, за принципом саджанців кніп-баум, зрізуючи 
щепи дещо нижче традиційного кронування та вибираю-
чи пагони для створення двох зрівноважених централь-
них провідників [15]; 

4. Вирощування саджанців пізньолітнім окуліруванням 
однією брунькою, з послідуючим прищипуванням куль-
турного пагона і виведенням двох зрівноважених цен-
тральних провідників [15, 17]; 

5. Вирощування саджанців супротивним подвійним 
пізньолітнім окуліруванням двома бруньками культур-
ного сорту на одній підщепі, таким чином, уможливлю-
ючи утворення двох однорідних і симетричних пагонів. 
Бруньки можна розміщувати на одній висоті з обох сторін 
підщепи, або почергово [15]. 

Оскільки розроблення нових та удосконалення 
існуючих технологій вирощування двопровідникових 
саджанців яблуні мають на меті створення потужного 
інструменту для розвитку вітчизняного розсадництва і, 
як наслідок, плодівництва, то такі технології покликані 
вирішити проблему збалансованого та рівномірного роз-
витку обох провідників, одночасно забезпечуючи достат-
ню висоту саджанця та утворення коротких плодових 
гілок у кроні. 
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