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Щеплення «на місці»
Щеплення «на місці» дозволяє швидко замінити сортовий склад промислового виноград
инка, оскільки коренева система рослин-підщеп уже сформована.
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УМОВИ УСПІХУ
Щеплення -  це хірургічна операція на рослині, тран

сплантація рослинних органів. Її успіх залежить від 
дотримання кількох умов, а саме: стерильності під час 
проведення операції, зведення до мінімуму травмуван
ня живих тканин щеплюваних компонентів, сумісності 
тканин прищепи і підщепи (афінітету), фізіологічної 
готовності компонентів до щеплення, оптимальності 
обраного режиму температури та вологи.

Стерильність передбачає контакт з живими тканинами 
рослин чистого ріжучого інструменту, матеріал якого 
не вступає в хімічні реакції з органічними речовинами. 
Ріжучий інструмент для утворення копуляційних зрізів 
має бути гостро заточений, це забезпечує мінімальне 
травмування живих тканин, що перерізаються: що менша 
товщина шару травмованих клітин, тим інтенсивніше 
відбуваються процеси регенерації та зрощування щеплю
ваних складників.

При трансплантації рослин дуже важливо, щоб тка
нини прищепи і підщепи були сумісними. Що кращий 
афінітет, то менша ймовірність відторгнення компонентів 
і більша впевненість у тому, що щеплена рослина функ
ціонуватиме як єдиний організм.

Компоненти є готовими до з'єднання, якщо прищепа

для утворення калусу потрібен достатній запас поживних 
речовин. Також важливо, щоб утворення калусу на при
щепі і підщепі розпочиналося одночасно.

Оптимальний температурний та водний режим дося
гається правильним вибором терміну щеплення. Під час 
виконання щеплення «на місці» він, як правило, збігається 
з початком інтенсивного сокоруху. Оптимальний водний 
режим досягається обмотуванням місця з'єднання при
щепи з підщепою поліетиленовою плівкою чи іншими 
матеріалами.

ЗРІЗИ ТА ЇХ СУМІЩЕННЯ
Щеплення «на місці» має особливості, оскільки вико

нується на вертикальних, горизонтальних чи нахилених 
пагонах. Це певною мірою ускладнює формування копу- 
ляційного зрізу. Спосіб виконання зрізів залежить від 
фізіологічної зрілості щеплюваних компонентів.

ЗЕЛЕНЕ ЩЕПЛЕННЯ
«Зелене щеплення» 

виконують на вегетуючих 
пагонах, на яких роблять 
косий зріз (рис. 1а). Іноді 
на косому зрізі формують 
язичок (рис. 16) для забез
печення механічної міц
ності з'єднання прищепи 
з підщепою. Але, врахову
ючи водянистість пагонів, 
наявність язичків міцності 

практично не додає, проте сильно ускладнює формування 
копуляційного зрізу. Тому на пагонах роблять лише косі 
зрізи, а міцність з'єднання досягається обмотуванням 
компонентів плівкою.

Для гарантування успішного зрощування прищепи 
з підщепою копуляційні зрізи на компонентах мають 
бути пласкими і обов'язково однакової довжини. У цьому 
випадку забезпечується максимальне суміщення камбіаль
них шарів, які є першоосновою утворення калусу.

Зробити плаский зріз на водянистому гнучкому паго
ні дуже складно. Ще складніше забезпечити однакову 
довжину косого зрізу на прищепі й підщепі, які, як 
правило, відрізняються товщиною. Через це доводиться 
двічі чи тричі робити косий зріз на компонентах. Це не 
тільки втрати часу і раневої рідини -  пасоки, а й загро-
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Рис. 2. Пристрій для утворення 
зрізів однакової довжини

Рис. 3. Схема утворення зрізів 
однакової довжини

за підсихання зрізів, що 
неприпустимо.

Отримати чіткі пласкі 
косі зрізи на щеплюваних 
компонентах і забезпечи
ти однакову, їх довжину 
працівникам у саду допо
магає розроблений нами 
пристрій (рис. 2). Пристрій 
випробуваний у виробни
чих умовах на щепленні 
винограду. Він істотно 
спрощує роботу, приско
рює її і забезпечує висо

ку приживленість щеп. Господарствам буде нескладно 
виготовити цей пристрій самостійно. Принцип його дії 
полягає в такому. На протирізі ручного секатора вста
новлюють два упори (рис. 3). Пагон, що прищеплюється, 
розташовують між упорами і притискають до них. Від
стань між упорами суворо фіксована і визначає довжину 
копуляційного зрізу. Завдяки цьому копуляційний зріз 
на тонких пагонах буде виконуватися під більш гострим 
кутом, ніж на товстих, але довжина обох зрізів буде 
однаковою.

Лезо секатора заточують до гостроти бритви, під час 
різання воно притискає пагони прищепи і підщепи до 
протиріза, через відсутність деформації пагона зріз утво
рюється пласким і без будь-яких відхилень. Далі зрізи 
суміщають за довжиною і обмотують плівкою.

ЗДЕРЕВ’ЯНІЛІ ЧУБУКИ
Для щеплення «на 

місці» застосовують і 
здерев'янілі чубуки. Як 
прищепу використовують 
одновічкові чубуки євро- 

| | | |  пейських сортів, а підще- 
Рис. 4. Упори на протирізі ручного пою слугують заздалегідь 
секатора посаджені підщепні сорти
або звичайні кущі, що підлягають сортозміні.

У порівнянні із «зеленим щепленням» додається суттєва 
вимога -  товщина прищепи і підщепи має бути одна
ковою. Ця вимога забезпечує суміщення камбіальних 
шарів компонентів, що є запорукою їх повноцінного 
зрощування.

Найбільш поширена на сьогодні форма елементів 
з'єднання -  це омегоподібний виступ на прищепі і такий 
самий паз на підщепі. їх формування доцільно виконувати 
одним і тим же тонкопрофільним лезом омегоподібної фор
ми (рис. 4). Нині на нашому ринку є секатори для щеплення 
з такою формою лез (рис. 5), виробляють їх в Україні.

Підщепні і прищепні чубуки перерізають секатором зі 
згаданим лезом. Далі вручну з прищепного чубука видаля-

Рис. 5. Щепи з однаковою (а) і різ
ною (6) товщиною компонентів

Рис. 6. Тонкопрофільний омегопо
дібний ніж

ють відрізану його частину 
з омегоподібним пазом, а 
на підщепному -  з омего
подібним виступом. При
щепний чубук з виступом 
боковим рухом вставляєть
ся в паз підщепного чубу
ка -  і щепа готова (рис. 6). 
Під час роботи з цим сека
тором треба слідкувати 
за тим, щоб копуляційні 
зрізи не забруднювалися 
та щоб не ламалися еле
менти виступу і пазу під 
час з'єднання компонен
тів. На невеликих обсягах 
щеплень досягти цього 
неважко.

МЕХАНІЗАЦІЯ ЩЕПЛЕННЯ
Нині Україна виробляє значну кількість фруктових 

та виноградних саджанців. У спеціалізованих розсад
никах обсяг щеплень обчислюється тисячами, тож про
дуктивний пристрій для механізованого виконання

цих робіт є надзвичайно 
потрібним. Фахівцями 
Інституту виноградар
ства і виноробства ім. 
В. Є. Таїрова такий при-

Рис. 7 Пристрій для щеплення стрій розроблено (рис. 7). 
здерев'янілих компонентів Принцип його роботи
«на місці» V4 полягає в такому. Упро
довж першого робочого руху перерізають прищепний 
чубук, і непотрібна його частина з пазом автоматично 
видаляється. Під час другого робочого руху перерізають 
підщепний чубук, автоматично видаляється його непо
трібна частина з виступом і автоматично з'єднуються 
прищепа з підщепою. 1
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