
УДК  634.10:631.541.11:634.1.03 
СТАН ЛИСТОВОГО АПАРАТУ ВІДСАДКІВ ПІДЩЕПИ УУПРОЗ-6 

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВЕДЕННЯ МАТОЧНИКА ТА СУБСТРАТІВ 
ДЛЯ ПІДГОРТАННЯ 

Н. П. ПЕЛЕХАТА, асистент 
В. Г. КУЯН, доктор сільськогосподарських наук, професор 
Житомирський національний агроекологічний університет 

О. І. КИТАЄВ, кандидат біологічних наук , провідний науковий співробітник 
Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України 

E-mail: natpel@ukr.net 
 

Анотація. Визначено вплив способу ведення маточного насадження і 
субстратів для підгортання на стан листкового апарату відсадків клонових 
підщеп. Кількість листя на відсадках корелює з їх довжиною. За застосування 
напівперепрілої соснової тирси та грибного субстрату (лушпиння соняшнику) 
загальна асиміляційна поверхня насаджень збільшувалась, особливо за 
вертикального способу вирощування: у 54-118 – на 25–26 %, у УУПРОЗ-6 – на 13–
26 %. На вміст пігментів у листі спосіб ведення маточника не впливає, але під 
час підгортання відсадків тирсою та грибним субстратом він був стабільно 
вищий. Виявлено обернену кореляцію між рівнем флуоресценції та 
інтенсивністю росту відсадків підщеп. 
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 Підщепа УУПРОЗ-6 є міжродовим гібридом, отриманим в Інституті 
садівництва НААН України запиленням напівкультурної дрібноплідної 
місцевої форми айви сумішшю пилку сортів яблуні. Попередні дослідження 
показали надзвичайну пластичність гібриду і можливість використання його як 
підщепи та інтеркалярної вставки для ряду порід підродини яблуневих 
(Maloideae): яблуні, груші, айви, хеномелеса японського, глоду, горобини [6]. 
Така універсальність підщепи є унікальною, адже наразі не існує широко 
розповсюджених підщеп, сумісних із такою кількістю порід зерняткових. 



Доведена також можливість розмноження підщепної форми УУПРОЗ-6 
вегетативно-вертикальними відсадками [3]. В дослідах із підщепами яблуні 
встановлена висока ефективність горизонтальних відсадкових маточників 
порівняно з вертикальними [1, 2]. Як у вертикальних, так і в горизонтальних 
маточниках доцільно використовувати для підгортання ростучих відсадків 
органічні субстрати, такі як тирса або подрібнена кора хвойних порід, торф, 
лушпиння соняшнику чи рису тощо [7]. Майже невивченим прийомом у 
плодовому розсадництва загалом і за вирощування відсадків підщеп зокрема є 
використання відпрацьованого після вирощування гливи звичайної (Pleurotus 
ostreatus Fr. Kumm) субстрату, що складається початково із пропареного 
соняшникового лушпиння. Після культивування грибів такий субстрат містить 
макро- і мікроелементи, вітаміни групи В, фітогормони з цитокініновою і 
фуксиновою активністю та сприяє росту й розвитку рослин, збільшуючи 
активність усіх меристематичних тканин [8, 9]. Такі позитивні властивості 
субстрату наштовхнули нас на думку використати його в маточнику 
вегетативно розмножуваних підщеп. 

Поряд з іншими параметрами відсадків, такими як біометричні 
показники, укорінення тощо, важливо дослідити стан їх листового апарату, 
включно з кількістю і розміром листя, вмістом хлорофілу та фотосинтетичною 
активністю хлоропластів. Адже саме в листках асимілюється основна маса 
органічної речовини, що надалі використовується на ріст надземної та 
кореневою системи  рослини. 

Матеріали і методи досліджень. За контроль в досліді взято середньорослу 
підщепу яблуні 54-118, що розмножується вегетативно, отриману в 
Мічурінському державному аграрному університеті (Росія) від схрещування 
парадизки Будаговського з підщепою № 13-14. Підщепа внесена до Державного 
реєстру сортів, придатних для поширення в Україні з 1984 року для всіх зон. 

Досліди закладені в ботанічному саду Житомирського національного 
агроекологічного університету (м. Житомир), зона Західного Полісся. Ґрунт 
ділянки – лучний чорнозем, легкосуглинкового гранулометричного складу. 



Вміст гумусу у верхньому 40-сантиметровому шарі складає 4,3 %, 
легкогідролізованого азоту – 157 мг/кг, рухомого фосфору – 167, обмінного 
калію – 56 мг/кг, рН водне 7,1–7,2. Ділянка зрошувана. Маточник закладено 
навесні 2011 року за схемою 1,4 х 0,25 (вертикальні відсадки) та 1,4 х 0,33 м 
(горизонтальні відсадки). Пагоноутворювальну деревину маточника 
горизонтальних відсадків формували посадкою рослин під кутом 45о з 
наступним їх укладанням навесні наступного року у 5-сантиметрову борозну та 
пришпилюванням. Закладання й проведення досліджень в маточнику 
проводили згідно методики проведення польових досліджень з плодовими 
культурами [5]. Площу листової пластинки визначали методом «висічок». 
Вміст пігментів у листках визначали в спиртових екстрактах на 
спектрофотоколориметрі “Spekol”. Ефективність функціонування хлоропластів 
листків оцінювали за індукцєію флуоресценції хлорофілу, що реєстрували за 
допомогою  хронофлуорометра «Флоратест» [4] в лабораторії фізіології рослин 
і мікробіології Інституту садівництва НААН.  

Для підгортання відсадків використовували землю (контроль), 
напівперепрілу соснову тирсу, низинний торф та відпрацьований після 
вирощування гливи звичайної субстрат (лушпиння соняшнику). Агрохімічний 
аналіз субстратів показав, що найбільше загального азоту міститься у торфі 
(2,8 %), та дуже мало у грибному субстраті (0,7 %) та тирсі (0,4 %). Фосфор 
містить лише торф (1,1 %), калію найбільше в грибному субстраті (0,8 %), дещо 
менше у торфі (0,4 %) та практично немає в тирсі. Перше підгортання відсадків 
проводили на висоту 10 см (з подальшим присипанням органічного субстрату 
шаром землі товщиною 2 см) за досягнення пагонами довжини 17–25 см. 
Наступні підгортання проводили землею. 
 Результати досліджень та їх обговорення. Вимірювання біометричних 
параметрів відсадків показало, що в маточнику клонова підщепа 54-118 
сильноросліша, ніж УУПРОЗ-6; водночас за горизонтального способу ведення 
насаджень відсадки росли менш інтенсивно в обох підщеп. Так, товщина умовної 
кореневої шийки вертикальних відсадків 54-118 в середньому за 2012–2014 рр. 



коливалася в межах 9,9–11,0 мм, горизонтальних – 9,1–9,8 мм. У вертикальних 
відсадків підщепи УУПРОЗ-6 товщина склала 9,2–9,7, горизонтальних – 8,2–
9,0 мм. Висота вертикальних відсадків 54-118 коливалася в межах 124–141 см, 
горизонтальних – 111–131 см. Висота відсадків УУПРОЗ-6 склала відповідно 121–
136 та 106–116 см. Щодо впливу на ріст підщеп субстратів для підгортання, то у 
54-118 найбільш інтенсивно росли відсадки за підгортання їх тирсою й грибним 
субстратом незалежно від способу ведення маточника.  У підщепи УУПРОЗ-6 
вертикальні відсадки росли істотно інтенсивніше також за використання тирси й 
грибного субстрату, а у горизонтальних відсадків різниця між субстратами була 
менш помітною. 
 Кількість відсадків у одному маточному кущі (на одному погонному метрі) 
у обох підщеп за використання тирси й грибного субстрату збільшувалася в 
середньому за 3 роки досліджень на 11–20 %. Найкраще вкорінення відсадків 
спостерігалося також за використання двох вищеназваних субстратів. 
 Підрахунок кількості листків показав (табл. 1), що цей показник корелює з 
довжиною відсадків: у вертикальних листків більше, ніж у горизонтальних на 
обох підщепах. Проте у підщепи УУПРОЗ-6 міжвузля довші, ніж у 54-118, а отже 
кількість листків на одиницю довжини відсадка менша. Площа листової пластини 
у 54-118 мало залежала від способу ведення маточника і коливалася в межах 24,1–
26,2 см2 з невеликою перевагою тирси й грибного субстрату. У підщепи ж 
УУПРОЗ-6 спостерігається тенденція до зменшення площі листової пластинки у 
горизонтальних відсадків (31,9–32,3 см2) порівняно з вертикальними (35,2–36,0 
см2). Площа листової пластини у цієї підщепи не залежала від субстрату для 
підгортання. 
 Площа листової поверхні відсадка залежала від двох попередніх показників 
– кількості листків та їх розміру. У досліджуваної підщепи УУПРОЗ-6 вертикальні 
відсадки були більш облистнені, ніж горизонтальні. Субстрат великого впливу на 
цей показник не мав. У підщепи 54-118 спостерігалася лише незначне збільшення 
облистненості вертикальних відсадків з порівняно з горизонтальними; у відсадків, 



підгорнутих тирсою та грибним субстратом, площа листя була дещо більшою 
порівняно з підгорнутими землею і торфом. 
 1.  Кількість і площа листя у відсадків клонових підщеп, середнє за 
2012–2014 рр. 

Спосіб 
ведення 

маточника 
Субстрат для 
підгортання 

Кількість 
листків на 1 

відсадку, 
штук 

Площа 
листової 

пластини, 
см2 

Площа 
листової 

поверхні 1 
відсадка, 

см2 

Загальна 
асиміляційна 

поверхня 
підщеп, тис. 

м2/га 
54-118 

вертикаль-
ний 

земля 
(контроль) 41,4 24,5 1025 14,69 
тирса 43,0 25,1 1095 18,37 
торф 38,7 24,1 945 13,52 
грибний 
субстрат 44,5 25,4 1150 18,65 

горизон-
тальний 

земля 
(контроль) 38,4 25,8 1021 15,25 
тирса 39,4 26,2 1067 17,40 
торф 34,5 25,2 888 13,06 
грибний 
субстрат 40,6 26,2 1097 17,87 

НІР05 2,82 2,28 123,6 2,25 
УУПРОЗ-6 

вертикаль-
ний 

земля 
(контроль) 31,0 35,3 1098 10,95 
тирса 32,0 35,5 1144 12,40 
торф 30,3 35,2 1077 10,28 
грибний 
субстрат 33,9 36,0 1233 13,79 

горизон-
тальний 

земля 
(контроль) 28,6 32,4 926 10,70 
тирса 27,0 31,9 862 11,12 
торф 27,0 31,9 867 9,24 
грибний 
субстрат 28,6 32,3 928 12,82 

НІР05 2,81 2,44 151,6 2,58 
 
 Найбільш повно характеризує листовий апарат насадження загальна площа 
листя на одиниці площі. На цей показник впливає як облистненість окремих 
відсадків, так і їх кількість. В цілому по досліду прослідковується тенденція до 
зменшення загальної асиміляційної поверхні за ведення маточника клонових 
підщеп способом горизонтальних відсадків. Так, у 54-118 за горизонтального 
способу загальна площа листя зменшилася на 3–5 %, крім варіанта з підгортанням 



землею. В підщепи УУПРОЗ-6 за горизонтального способу площа асиміляційної 
поверхні зменшилася на 2–10 %. Також чітко видно, що за підгортання відсадків 
обох підщеп тирсою та грибним субстратом загальна асиміляційна поверхня 
насаджень збільшується, особливо за вертикального способу ведення маточника: у 
54-118 – до 25–26 %, у підщепи УУПРОЗ-6 – до 13–26 %. 

Вміст у листках підщеп 54-118 та УУПРОЗ-6 хлорофілів («а», «в» та їх 
суми) в абсолютних цифрах відрізняється (табл. 2), що обумовлено очевидно тим, 
що форми генетично віддалені. Спосіб ведення маточника не впливає на вміст 
пігментів у листках, але за підгортання відсадків тирсою і грибним субстратом він 
стабільно вищий у обох підщеп. Проте рівень вмісту хлорофілу в широких межах 
концентрації не є лімітуючим для фотосинтезу.  

 
2.  Вміст пігментів у листках підщеп, середнє за 2012–2014 рр. 

Спосіб ведення 
маточника 

Субстрат для 
підгортання 

Вміст пігментів,  мг/г сирої ваги 
хлорофіл «а» хлорофіл «в» сума хлорофілів 

«а» і «в» 
54-118 

вертикальний 
земля (контроль) 1,24 1,13 2,37 
тирса 1,26 1,14 2,40 
торф 1,24 1,07 2,31 
грибний субстрат 1,27 1,14 2,41 

горизонтальний 
земля (контроль) 1,26 1,02 2,28 
тирса 1,27 1,10 2,36 
торф 1,22 1,04 2,26 
грибний субстрат 1,29 1,11 2,40 

НІР05 0,06 0,07 0,08 
УУПРОЗ-6 

вертикальний 
земля (контроль) 1,09 0,71 1,80 
тирса 1,19 0,74 1,93 
торф 1,14 0,66 1,80 
грибний субстрат 1,18 0,76 1,94 

горизонтальний 
земля (контроль) 1,16 0,74 1,90 
тирса 1,17 0,75 1,92 
торф 1,13 0,71 1,84 
грибний субстрат 1,17 0,78 1,95 

НІР05 0,04 0,06 0,06 
 
 Аналіз функціонування листкового апарату за індукцією флуоресценції 
хлорофілу (рис. 1) засвідчив достатньо високу  ефективність перебігу 



фотосинтетичних процесів – як світлової фази фотосинтезу, так і темнових 
фотосинтетичних процесів. В цілому рівень інтенсивності флуоресценції 
хлорофілу як в максимумі індукційної кривої, так і в окремих його ділянках був 
істотно вищим для листків підщепи УУПРОЗ-6 і в середньому переважав 
показники інтенсивності флуоресценції хлорофілу листків підщепи 54-118 на 35 –
 40 %. За різних способів ведення маточника інтенсивність флуоресценції 
хлорофілу вища для вертикальних відсадків: у підщепи 54-118 – на 17,5 %, для 
УУПРОЗ-6 – на 4,5 %. Найнижчий рівень флуоресценції хлорофілу відмічено на 
варіантах із підгортанням тирсою: для УУПРОЗ-6 за обох способів ведення 
маточника, для 54-118 – за горизонтального способу ведення і в меншій мірі за 
вертикального. 

Слід відмітити, що вміст хлорофілу та інтенсивність його флуоресценції 
мають протилежний характер:  більший рівень флуоресценції зареєстровано у 
листків підщеп з меншим його вмістом. Це лише підкреслює відомий факт 
відсутності аналітичної залежності між вмістом хлорофілу та інтенсивністю 
його флуоресценції. Виявлено обернену кореляцію між рівнем флуоресценції та 
інтенсивністю росту підщеп, що встановлено як між підщепами 54-118 та 
УУПРОЗ-6, так і на варіантах, де меншою вона спостерігається під час 
застосування для підгортання тирси. Менша інтенсивність флуоресценції 
свідчить про більш ефективну організацію роботи фотосистеми ІІ хлоропластів, 
менші втрати енергії за фотосинтезу.  

Досить небезпечним і шкодочинним захворюванням вегетативно 
розмножуваних підщеп зерняткових є бура плямистість (Phyllosticta pirina 
Sacc.). Хвороба зазвичай помірно пошкоджує клонові підщепи яблуні та в 
значній мірі айвові підщепи груші. Уражений хворобою листовий апарат 
рослин функціонує менш ефективно, а за сильного поширення хвороби листя 
може навіть осипатися вже в середині літа. Підщепа УУПРОЗ-6 
продемонструвала практично повну польову стійкість до цього захворювання, у 
той час як листки 54-118 уражувались бурою плямистістю в середній мірі 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Індукційні зміни флуоресценції в листках підщеп 54-118 (а, б) 

та УУПРОЗ-6 (в, г) при різних способах ведення маточнику (а, в – 
вертикальні б, г – горизонтальні відсадки) та субстратах (1  підгортання 
ґрунтом; 2- тирсою; 3- торфом; 4- грибним субстратом) 

0
100
200
300
400
500

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

Інт
енс

ивн
іст

ь ф
луо

рес
цен

ції
 в.о

.

момент відліку

1
2
3
4

0
100
200
300
400
500

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

Інт
енс

ивн
іст

ь ф
луо

рес
цен

ції
 

в.о
.

момент відліку

1
2
3
4

0
100
200
300
400
500
600
700

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

Інт
енс

ивн
іст

ь ф
луо

рес
цк

нц
ії в

.о.

момент відліку

1
2
3
4

0
100
200
300
400
500
600
700

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89Інт
енс

ивн
іст

ь ф
луо

рес
цен

ції
 в.о

.

момент відліку

1
2
3
4



  
а б 

Рис. 2.  Ступінь ураження бурою плямистістю листя підщепи 54-118 (а) 
та УУПРОЗ-6 (б) 
 

Висновки 
 1. Встановлено, що в маточнику клонова підщепа 54-118 сильноросліша, 
ніж УУПРОЗ-6; разом з тим за горизонтального способу ведення насаджень 
відсадки росли менш інтенсивно у обох підщеп.  Кількість листків корелює з 
довжиною відсадків: у вертикальних листків більше, ніж у горизонтальних на 
обох підщепах. За підгортання відсадків тирсою та грибним субстратом загальна 
асиміляційна поверхня насаджень збільшується, особливо за вертикального 
способу ведення маточника: у 54-118 – на 25–26 %, у підщепи УУПРОЗ-6 – на 13–
26 %.  

2. На вміст пігментів у листках спосіб ведення маточника не впливає, але 
при підгортанні відсадків тирсою і грибним субстратом він стабільно вищий в 
обох підщеп.  

3. Виявлено обернену кореляцію між рівнем флуоресценції хлорофілу та 
інтенсивністю росту підщеп, що виявлено як між підщепами 54-118 та 
УУПРОЗ-6, так і на варіантах, де цей показник був нижчим за використання 
тирси для підгортання. 
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СОСТАЯНИЕ ЛИСТОВОГО АПАРАТА ОТВОДКОВ ПОДВОЯ  
УУПРОЗ-6 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВЕДЕНИЯ МАТОЧНИКА 

И СУБСТРАТОВ ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ 
Н. П. Пелехатая, В. Г. Куян, О. И. Китаев 

Аннотация. Установлено влияние способа ведения маточного 
насаждения и субстратов для окучивания на состояние листового аппарата 
отводков клоновых подвоев. Количество листьев на отводках коррелирует с их 
длиной. При использовании полуперепревших сосновых опилок и грибного 
субстрата (подсолнуховой шелухи) общая ассимиляционная поверхность 
насаждений увеличивалась, особенно при вертикальном способе выращивания: 
у 54-118 – на 25–26 %, у УУПРОЗ-6 – на 13–26 %. На влияние пигментов в 
листьях способ ведения маточника не влияет, но при окучивании отводков 
опилками и грибным субстратом он был стабильно выше. Обнаружена 
обратная корреляция между уровнем флуоресценции и интенсивностью роста 
отводков подвоев. 

Ключевые слова: маточник, клоновый подвой, межродовой гибрид, рост, 
укоренение, листья, хлорофиллы, индукция флуоресценции 
 
 

STATE OF THE LEAF APPARATUS OF THE ROOTSTOCK UUPROZ-6 
LAYERS ON THEPARENTAL GARDEN GROWING METHOD AND ON 

SUBSTRATES FOR HILLING 
N. P. Pelekhata, V. G. Kuyan, O. I. Kitaev 

Abstract. The author(s) determined the influence of the parental garden growing 
method and of substrates for hilling on the clonal rootstocks layers leaf apparatus state. 
The leaves amount correlated with the layers length. The layers total assimilation 
surface increased while applying the mentioned substrates, especially under the vertical 
method of growing: by 54-118 – to 25–26 %, by UUPROZ-6 – to 13–26 %. The pigment 
content in the leaves is not effect by the growing method but when using sawdust and 
mushroom substrate the both rootstocks had it stably higher. The reverse correlation 
was detected between the fluorescence level and the researched rootstocks growth 
intensity. 

Key words: parental garden, clonal rootstock, intergeneric hybrid, growth, 
rooting, leafs, chlorophylls, fluorescence induction 


