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ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ КІВІ (ACTINIDIA DELICIOSA)  
ІЗ ЗЕЛЕНИХ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО 

ГРУНТУ 
 

Дослідження проводилися в теплицях навчально-дослідної оранжереї 
кафедри садово-паркового господарства та теплиці з установкою 
дрібнодисперсного зволоження ННВВ Уманського національного 
університету садівництва протягом 2008–2009 рр. Живцювання сортів ківі 
Аббот, Бруно, Монті, Оріентал Деліхт, Хайвард і Туморі виконували у 
період інтенсивного росту пагонів (1–10.V). 

Живці заготовляли з 2–6-річних кореневласних маточних рослин, що 
знаходяться в теплиці навчально-дослідної оранжереї УНУС за методикою 
М. Т. Тарасенка. Для живцювання використовували зелені 
(напівздерев’янілі) вегетативні та вегетативно-генеративні однорічні 
пагони ківі, за виключенням трав’янистої верхівки. Садовими ножицями 
нарізували живці довжиною 10–15 см з 2–4 вузлами з верхньої 
(апікальної), середньої (медіальної) та нижньої (базальної) частини пагона. 
Зрізи підправляли окулірувальним ножем. Нижній зріз робили під нижнім 
вузлом, під кутом 450, верхній, прямий – на 1–2 см вище верхнього вузла. 
Листкову платівку не вкорочували, оскільки в умовах дрібнодисперсного 
зволоження в цьому немає потреби. Для стимулювання коренеутворення 
використовували росто-регулювальну речовину ауксинової природи β-
індомилмасляну кислоту (β-ІМК) з концентраціями 5, 15, 25 мг/л водного 
розчину. Живці зав’язували в пучки по 12 шт. і занурювали морфологічно 
нижні кінці на 2–3 см у робочий розчин на 12...16 годин. За контроль була 
прийнята обробка водою. Після обробки живці промивали проточною 
водою і висаджували із заглибленням на 5 см в торфо – піщаний субстрат 
за схемою 10 х 5 см. 

Вимірювання температури та відносної вологості повітря в 
середовищі обкорінення живців здійснювали тижневими термографами та 
гігрографами М-16АН і М-21АН, а також аспіраційним психрометром 
Асмана, метеорологічними термометрами. 

Статистичну обробку одержаних результатів проводили методом 
двофакторного дисперсійного аналізу. 

Встановлено, що найкращу обкорінюваність має сорт Монті, 
незалежно від концентрації β-ІМК. Сорти Аббот, Бруно, Орієнтал Деліхт і 
Туморі теж виявили високий відсоток обкорінення, але їхні показники 
виявилися меншими за показники сорту Монті. Найнижчу 
обкорінюваність продемонстрував сорт Хайвард, який за показниками 
поступився іншим досліджуваним сортам. Незважаючи на це, потрібно 



вивчати нові можливості варіантів вкорінення для цього сорту, оскільки 
Хайвард є перспективним сортом. Отже, здатність зелених стеблових 
живців ківі до утворення коренів визначається особливостями 
помологічного сорту з найвищим виходом обкорінених рослин у 
сильнорослих сортів Бруно, Монті й Оріентал Деліхт – 77,1–83,3 %, 
нижчим – у середньорослих Аббот і Туморі – 66,7–70,1 % і слаборослого 
Хайварда – 64,6 %. 

Найвищий вихід обкорінених живців усі сорти продемонстрували 
після обробки їх розчином β-ІМК з концентрацією 15 мг/л, отже, вона 
виявилася оптимальною. Сильнорослі сорти Бруно, Монті й Оріентал 
Деліхт мали в цьому варіанті на 37,5–39,5 % вищу обкорінюваність 
порівняно з контрольним варіантом. У середньорослих сортів Аббот і 
Туморі досліджуваний показник переважав результат у варіанті з 
обробкою водою на 32,6–33,4 %. Слаборослий сорт Хайвард мав у цьому 
варіанті достовірну перевагу над контролем, яка становила 33,4 %. 

Концентрація 5 мг/л виявилась також ефективною, так як після 
обробки живців ківі розчином β-ІМК з цією концентрацією виявлено 
істотну перевагу за досліджуваним показником над варіантом з обробкою 
водою. 

Обробка концентрацією 25 мг/л виявилась неефективною, оскільки 
вона зменшувала вихід обкорінених живців у порівнянні з контрольним 
варіантом і підвищувала витрати, що зменшувало економічну ефективність 
вирощування саджанців усіх досліджуваних сортів актинідії чудової. 

На кількість коренів, що утворилась у зелених стеблових живців 
досліджуваних сортів ківі, істотно вплинула обробка розчинами β-ІМК з 
концентраціями 5, 15, 25 мг/л і особливості помологічного сорту. 

Оптимальним у досліді виявився варіант з обробкою β-ІМК з 
концентрацією 15 мг/л. У сильнорослих сортів Бруно, Монті, Оріентал 
Деліхт за цим показником встановлено найбільшу перевагу над варіантом з 
обробкою водою – 34,5–36,4 шт., у середньорослих сортів Аббот і Туморі – 
28,4–30,3 шт., у слаборослого сорту Хайвард – 28,3 см. 

Перевага обробки концентраціями 5 і 25 мг/л β-ІМК також виявилася 
достовірною, так як одержані показники істотно переважали одержані в 
контрольному варіанті з обробкою водою. 

На досліджуваний показник вплинула сила росту сортів. Так 
кількість коренів у сильнорослих сортів Бруно, Монті, Оріентал Деліхт у 
оптимальному варіанті (β-ІМК – 15 мг/л) становила 71,3–76,5 шт., що на 
5,3–15,5 шт. більше, ніж у середньорослих сортів Аббот і Туморі та на 
11,8–17,0 шт. більше, ніж у слаборослого сорту Хайвард. У інших 
варіантах досліду спостерігалася подібна тенденція. 

Оптимальною виявилася концентрація β-ІМК 15 мг/л, під впливом 
обробки якою сильнорослі сорти Бруно, Монті й Оріентал Деліхт мали 



довжину коренів на 99,2–103,5 см більшу за контрольний варіант, у 
середньорослих сортів Аббот і Туморі вона була більшою на 85,4– 97,2 см, 
у слаборослого сорту Хайвард – на 91,6 см. 

Виявлено неефективність обробки росторегулювальною речовиною 
β-ІМК з концентрацією 25 мг/л. У контрольному варіанті із застосуванням 
води довжина коренів у досліджуваних сортів ківі була істотно більшою, 
ніж при обробці β-ІМК з концентрацією 25 мг/л, що свідчить про 
негативний вплив підвищеної концентрації на цей показник. 

Розглядаючи вплив досліджуваних концентрацій 
росторегулювальної речовини на висоту надземної частини зелених 
стеблових живців сортів ківі можна зробити висновок, що 
найефективнішою виявилася концентрація 15 мг/л. Під впливом обробки 
якою досліджуваний показник у сильнорослих сортів Бруно, Монті, 
Оріентал Деліхт становив 31,3–32,4 см, що на 9,2–9,6 см більше, ніж у 
варіанті з обробкою водою. У середньорослих сортів Аббот і Туморі він 
складав 25,8–27,8 см, що на 8,0–8,2 см більше, ніж у контрольному 
варіанті. У слаборослого сорту Хайвард висота надземної частини зелених 
стеблових живців дорівнювала 23,4 см і переважала варіант з обробкою 
водою на 7,8 см. 

У варіанті досліду з обробкою концентрацією 5 мг/л одержано також 
позитивний ефект, так виявлено істотну перевагу за досліджуваним 
показником над варіантом з обробкою водою. 
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