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SEKCJA 16. AgrotEChNologIA.(СеЛЬСКохоЗЯЙСтВенные наУКи)

ПОД-СЕКЦИЯ 1. Агрономия.
Зеленянська н.М. 

Старший науковий співробітник, 
кандидат сільськогосподарських наук

Національний науковий центр 
«Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» 

(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»)

 ноВІ СУБСтрати ДЛЯ СтратиФІКацІЇ ЩеП ВиноГраДУ

Сьогодні існує багато способів розмноження винограду: насінням, 
відділеними від материнської рослини стебловими чубуками (зеленими та 
здерев’янілими), не відділеними від материнського організму частинами – 
відводками, щепленням (настільне щеплення, щеплення «на місці», зелене щеплення), 
розмноження з використанням методів культури тканин in vitro. 

Розмноження  винограду щепленням, яке широко застосовують у 
виноградарстві є по суті живцювання двох компонентів: один з яких є прищепою 
і дає пагін з вічка, а другий – підщепа утворює корені. Цей спосіб розмноження 
винограду застосовують при культивуванні винограду на філоксеростійких підщепах 
у районах поширення філоксери; при вирощуванні сортів винограду з низькою 
морозостійкістю кореневої системи у північних виноградарських районах; при 
заміні малоцінних, низькопродуктивних сортів і клонів високоврожайними; при 
омолодженні  та відновленні сили росту кущів, у яких пошкоджена  надземна частина 
[1, с. 73].

За даними Боровикова О.Г. успіх щеплення залежить від: 1) факторів 
внутрішнього порядку (сумісності між підщепою та прищепою, ступеню визрівання 
деревини обох компонентів, достатньої кількості води  та пластичних речовин у 
деревині, достатньо молодий вік компонентів); 2) техніки проведення щеплення 
(співпадання шарів камбію підщепи і прищепи, методу та зони виконання 
копуляційного зрізу, площі копуляційного зрізу); 3) режиму стратифікації (створення 
оптимальних умов для утворення калюсу, розвитку бруньки); 4) створення 
оптимальних умов вегетації щеп у шкілці [2, с. 55]. 

В даній роботі ми зупинимося на факторах 3 групи, оскільки 
найвідповідальнішою ланкою в технології виробництва щеплених саджанців 
винограду є їх стратифікація. У процесі її проведення у камерах штучно створюють 
умови температури та вологості, які сприяють перебігу регенераційних процесів: 
утворенню калусу, спайки підщепи з прищепою, формуванню провідних судин, 
коренеутворення та проростання вічка [3, с. 140]. 

У більшості розсадницьких господарств України щепи винограду 
стратифікують відкритим способом на воді. При цьому їх парафінують та 
розміщують в ящиках або в іншій тарі (металеві чи пластикові піддони), дно 
яких застилають поліетиленовою плівкою та наливають 3-5 см води. В перші дні 
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стратифікацію проводять при температурі 28-300С та вологості 85%, а тару з щепами 
накривають плівкою, яку в перші 5-6 днів не знімають, а у подальшому  знімають для 
провітрювання протягом 15-20 хв. по 5-6 разів на добу. Воду змінюють через кожні 
3-4 доби і роблять безводний період протягом 6 год.  Перевагами цього способу є 
те, що при стратифікації на воді на базальній частині підщеп утворюється велика 
кількість кореневих горбиків, є можливість змінювати в необхідному напрямку 
фізіолого-біохімічні процеси щеп, підвищується стійкість калусу до підсушування. 
До недоліків такого способу слід віднести те, що навіть найменше порушення режиму 
стратифікації на воді супроводжується  частковим і навіть повним вимоканням 
базальних частин щеп, інтенсивним розвитком плісняви та пошкодженням вічок 
прищеп і молодих паростків [4, с. 62]. Але, як свідчать результати наукових досліджень 
та спостереження практиків розсадниководів практично 50% щеп відбраковується 
після проведення процесу стратифікації на воді. Через високу відносну вологість 
повітря щепи дуже часто ушкоджуються сірою гниллю, відбувається вилуговування 
вуглеводів і мінеральних речовин на базальних частинах щеп. Це призводить до 
почорніння «п'яток» щеп та знижується інтенсивність утворення коренів. З огляду на 
це метою нашої роботи було удосконалення способів стратифікації щеп винограду 
з метою підвищення їх приживлювання у шкілці та виходу стандартних саджанців.
 Методика проведення досліджень. Дослідження проводили протягом 
2010-2012 років у відділі розсадництва і розмноження винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. 
Таїрова» на щепах та саджанцях винограду сорту Мускат жемчужний, щеплений на 
підщепу Р х Р 101-14. Щепи винограду стратифікували відкритим способом на воді 
(контроль), відкритим і закритим способом на вологозатримуючих субстратах. Схема 
досліджень включала наступні варіанти: 1 – контроль 1 (стратифікація відкритим 
способом на воді), 2 – відкрита стратифікація на кокосовому субстраті, 3 – відкрита 
стратифікація на кокосовому субстраті + агроперліт, 4 –  відкрита стратифікація 
на кокосовому субстраті + вермикуліт, 5 – контроль 2, 6 – закрита стратифікація 
на кокосовому субстраті, 7 – закрита стратифікація на кокосовому субстраті + 
агроперліт, 8 – закрита стратифікація на  кокосовому субстраті + вермикуліт. При 
проведенні відкритої стратифікації на вологозатримуючі субстрати розміщували на 
дні стратифікаційних ящиків шаром товщиною 5-7 см.
 Після виготовлення апікальну частину щеп усіх варіантів обробляють 
воском для утворення калусу Проагрівакс RH Гормон. Після проведення 
закритої стратифікації щепи винограду повторно парафінували, але для цієї мети 
використовували оранжевий пластифікатор вище вказаного виробництва. 
  Для оцінки якісних характеристик щеп визначали кількість щеп із круговим 
калусом, їх приживання у шкілці, визначали масу калусу та інтенсивність його 
утворення.
  результати досліджень. Проведені нами дослідження показали, що способи 
стратифікації суттєво впливали на процеси регенерації щеп винограду (рис. 1). 
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рисунок 1. Вплив способів стратифікації на вихід щеп із круговим 
калусом

Так, після проведення відкритої стратифікації найбільше щеп із круговим калусом 
– 78,3 та 75,4% було у варіантах, де їх стратифікацію проводили на кокосовому 
субстраті та суміші кокосового субстрату із вермикулітом. У контрольному варіанті 
цей показник був меншим, порівняно із вище вказаними варіантами на 11,5 – 8,6% і 
складав 66,8%. Після проведення закритої стратифікації найбільша кількість щеп із 
круговим калусом була після застосування суміші кокосового субстрату і вермикуліту 
і складала 90,0%. Дещо меншим був цей показник після застосування кокосового 
субстрату та його суміші із агроперлітом – 87,5 та 83,4%. У контролі тільки 65,6 % 
мали круговий калус. 
 Обліки показників маси калусу свідчать про те, що щепи контрольних 
варіантів та після стратифікації відкритим способом на вологозатримуючих 
субстратах характеризувалися меншою вологою масою калусу та загальним його 
обводненням (рис. 2). 
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рисунок 2. Вплив способів стратифікації на масу калусу спайки щеп винограду
Щепи винограду, які стратифікували закритим способом у середньому утворювали 
у місці спайки масу калусу в 1,4 – 1,7 рази більше ніж у контролі та в 1,6 – 1,7 рази 
порівняно із варіантами відкритої стратифікації. Загальне обводнення калусу у 
щеп контрольних варіантів було на рівні 86,3 – 89,7 %, у щеп після проведення 
відкритої стратифікації цей показник зменшувався і становив 85,7 % (стратифікація 
на кокосовому субстраті та його суміші із вермикулітом) і 86,7 % (стратифікація на 
кокосовому субстраті з агроперлітом). Визначення загального обводнення калусу 
щеп після закритої стратифікації свідчить про його більш пухку структуру, оскільки 
порівняно із контролем воно збільшувалось на 4,0 – 5,3 %. Тому одразу після 
завершення закритої стратифікації спайку щеп винограду парафінували і після цього 
проводили загартування.
 У щеп контролю та 2 – 4 варіантах спостерігали інтенсивний розвиток 
молодих пагонів. Їх кількість (на одну щепу) складала 2,5 шт. для щеп контрольного 
варіанту, 2,0, 2,4 та 1,5 шт. для щеп третього, другого та четвертого варіантів 
відповідно та 1,0 шт. для щеп , що стратифікували закритим способом на кокосовому 
субстраті. І тільки у сьомому та восьмому варіантах приріст був відсутнім, а 
щепи характеризувались набубнявілим вічком або початком його розвитку. Слід 
відмітити і той факт, що порівняно із контролем у щеп після проведення відкритої 
стратифікації на вологозатримуючих субстратах довжина пагонів зменшувалася у 
2,2 – 2,6 рази, після проведення закритої стратифікації на кокосовому субстраті – у 
3,0 рази. Зменшення або відсутність приросту у щеп винограду після стратифікації є 
позитивним фактором, оскільки у щеп із добре розвиненим приростом (контрольні 
варіанти) майже 15,% рослин пошкоджувалися сірою гниллю, в результаті чого 
необхідно було проводити додаткові обробки щеп хінозолом.
  Проведення обліку приживлювання щеп у шкілці показало, що найкращі 
показники були у варіантах шість, сім та вісім (рис. 3). 
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рисунок 3. Приживання щеп винограду у шкілці після різних способів їх 

стратифікації, %
У цих варіантах приживалося 85,3%, 73,6 % та 84,0% щеп винограду. Дещо 
їм поступалися варіанти, у яких щепи стратифікували відкритим способом 
на вологозатримуючих субстратах. Так, кількість щеп, що прижилися після 
висаджування у шкілку  дорівнювала 74,8% (кокосовий субстрат), 70,0% (кокосовий 
субстрат + агроперліт), 73,0% (кокосовий субстрат + вермикуліт). У контрольних 
варіантах цей показник був найменшим і характеризував контроль 1 на рівні 66,9% 
та контроль 2 – на рівні 68,9 %. Ці дані свідчать про те, що процес коренеутворення 
відбувається інтенсивніше у дослідних варіантах. Відомо, що у виноградної лози немає 
кореневих зачатків, а закладаються вони тільки при певних умовах температури, 
вологості та аерації. При стратифікації щеп винограду на воді негативним фактором 
є низька аерація або повна її відсутність. І як результат, на базальній частині щеп 
відбувається анаеробне дихання внаслідок чого тканини відмирають, знижується 
коренеутворювальна здатність щеп - корені закладаються пізно і вище «п’яток» щеп. 
Кращим приживанням характеризувалися щепи, які стратифікували відкритим 
і закритим способом на волгозатримуючих субстратах, зокрема це стосувалося 
варіантів шість, сім, вісім.  Саме закрита стратифікація щеп винограду на вище 
вказаних субстратах забезпечувала утворення на базальних кінцях щеп велику 
кількість кореневих горбиків. 
 Вихід стандартних саджанців із шкілки був вищим також у дослідних 
варіантах (Рис. 4). 
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рисунок 4. Вплив способів стратифікації щеп винограду на вихід стандартних 
саджанців із шкілки

Так, у варіантах 2,3,4 кількість стандартних саджанців збільшувалася відносно 
контролю на 16,0%, 7,0% і 18%, у варіантах 6,7,8 – відповідно на 23,0%, 16,0% та 26,0%.  
 Таким чином, основний вплив на кількість щеп, що прижилися у шкілці 
та вихід стандартних саджанців винограду із шкілки мають субстрати та способи 
стратифікації щеп винограду. Саме вони визначають наявність кругового калусу на 
підщепі і прищепі у місці спайки, його стійкість до висихання, стан вічок і розвиток 
пагонів прищепи, наявність кореневих горбиків чи коренів на базальних кінцях щеп.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Лесное хозяйство.

Плотников н.П., Плотникова Г.П.
К.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «БрГУ», к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «БрГУ»

иССЛеДоВание аДГеЗионных СВоЙСтВ МоДиФицироВанных 
КЛееВых КоМПоЗициЙ

Одной из актуальных задач в деревообработке является поиск путей 
целенаправленного изменения и улучшения карбамидоформальдегидных смол (КФС) 
с целью получения клеев, обладающих новым комплексом свойств, обеспечивающих 
лучшие показатели качества продукции. Результаты экспериментов по изучению 
возможности склеивания фанеры смолой, модифицированной нафтолом (α-и 
β-типа) [1, 2], явились основанием для дальнейших исследований свойств клеевых 
композиций. Проведены исследования влияния количества добавляемого 
модификатора (от 1 до 15 мас.ч.) в смолу марки КФ-МТ-15 на свойства получаемой 
клеевой композиции. Смачивающая способность клеевых композиций оценивалась 
по величине краевого угла смачивания (q рад.) определяемого с помощью 
микроскопа МИС-11. По полученным результатам были получены графические 
зависимости влияния количества вводимого нафтола на смачивающую способность 
модифицированной клеевой композиции.
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Рис. 1 – Зависимость краевого угла смачивания от количества вводимого 
модификатора.

Согласно представленным графическим зависимостям влияния количества 
добавляемого модификатора в смолу марки КФ-МТ-15 от краевого угла смачивания 
наблюдается следующее:
а) - при добавлении до 1 мас.ч. α- нафтола  обнаруживается снижение значения 
краевого угла смачивания с 500 до 450,  затем при добавлении 3; 4; 5 мас.ч. α-нафтола 
значение краевого угла остается на уровне 450, затем при добавлении 8 мас.ч. α- 
нафтола происходит краевого угла  с 470 и почти до 700. Минимальное значение 
краевого угла  наблюдается при добалении в клеевую композицию  3; 4; 5; 6 и 7 
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мас.ч. α- нафтола. б) – добавление до 1мас.ч β- нафтола в смолу приводит к резкому 
снижению значений краевого угла с 690 до 630 , затем при добавлении 4; 5; 6 мас.ч. β 
-нафтола значение краевого угла составляет 630, затем идёт его повышение до 670  при 
добавлении 10 мас.ч. β-нафтола, далее краевой угол не изменяется и с добавлением 13 
мас.ч. происходит его рост  до 710. Минимальное значение краевого угла смачивания 
наблюдается при  введении в клеевую композицию 4; 5; и 6 мас.ч. β-нафтола.

Поверхностное натяжение смол определялось по методике, изложенной в 
[3]. Работу адгезии определяли по формуле:

                  (1)
Следует отметить особое влияние содержания нафтола в смоле, увеличение 

которого свыше 10 % приводит к значительному снижению показателей расчетной 
работы адгезии. Это можно объяснить резким ростом поверхностного натяжения в 
связи с повышением вязкости смол и ухудшением вследствие этого смачивающей их 
способности.

Выводы и рекомендации
1. Были изучены основные реологические характеристики клеевых композиций 
на основе модифицированной карбамидоформальдегидной смолы. Установлено, 
что наилучшими технологическими свойствами обладают клеевые композиции 
следующего состава:
Карбамидоформальдегидная смола  + 5÷7 мас.ч. α- нафтола;
Карбамидоформальдегидная смола  + 4÷4 мас.ч.  β - нафтола;
2. Определена токсичность данных композиций. Массовая доля свободного 
формальдегида для этих композиций составляет:
КФС +. α- нафтол – 0,025÷0,055%
КФС + β- нафтол – 0,085÷0,095%

Содержание массовой доли свободного формальдегида в полученных 
клеевых композициях снижается в 2-3 раза по сравнению с исходной смолой, что 
является хорошим показателем для дальнейшего применения этих композиций в 
производстве клеёной древесной  продукции.

Литература:
1. Плотников Н.П. Анализ физико-химических свойств α -и β -  нафтолов и 

фенолов. Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. № 4. 2009.
2. Денисов С.В., Плотников Н.П.Влияние модифицирования нафтолом на физико-

механические свойства карбамидоформальдегидной смолы. Естественные 
и инженерные науки – развитию регионов Сибири: материалы VIII (XXX) 
Всероссийской научно-технической конференции. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 
2009. – 253 с.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Лесное хозяйство.

Плотников н.П.,Плотникова  Г.П. 
К.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «БрГУ», к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «БрГУ»

ВоСПроиЗВоДСтВо и УтиЛиЗациЯ наФтоЛоВ В  техноЛоГии 
ПроиЗВоДСтВа КЛееноЙ Фанеры

Карбамидоформальдегидные смолы и клеи на их основе совмещаются почти со 
всеми смолами и клеями, применяемыми для склеивания древесины с различными 
древесными и недревесными материалами. Их применяют для модифицирования, с 
целью повышения прочности, надежности склеивания, тепло- и морозостойкости, 
антифрикционных и диэлектрических свойств и др.

В настоящей работе исследована технология и разработаны оптимальные 
режимы склеивания фанеры композициями на основе модифицированных 
карбамидоформальдегидных смол. Для оценки влияния переменных факторов 
исследований на выходные параметры (параметры качества фанеры) 
предусматривалась разработка регрессионной модели, обеспечивающей возможность 
управления технологическими режимами. 

В качестве постоянных факторов при проведении исследований  выбраны 
следующие показатели: порода древесины (шпона)   - сосна; толщина фанеры – 12,2 
мм; слойность фанеры – 5;  толщина шпона – 2,6 мм; температура окружающей среды 
- 20±2 ° С; давление прессования – 1,4 МПа; вязкость модифицированной клеевой 
композиции по ВЗ-4 – 82 сек.

В качестве выходных величин при проведении многофакторного 
эксперимента (по В-плану второго порядка) были приняты качественные показатели 
готовой продукции:

     1Y  - предел прочности клееной фанеры на скалывание по клеевому шву после 

вымачивания в течение 24 часов ( ), МПа;

    2Y  - предел прочности клееной фанеры при статическом изгибе ( ), МПа;

Полученные результаты экспериментов обрабатывались методом вариационной 
статистики. [ ]3 . 

В результате статистической обработки экспериментальных данных и после 
оценки значимости коэффициентов регрессии уравнения функций отклика имеют 
следующий вид:

1) - для математического описания прогнозирования прочности клееной фанеры при 
скалывании по клеевому шву:
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а) - при применении в качестве модификатора α -нафтола

      

б) - при применении в качестве модификатора β -нафтола

2)-для математического описания прогнозирования прочности клееной фанеры при 
изгибе: 

а)-при применении в качестве модификатора α -нафтола

б)-при применении в качестве модификатора β -нафтола

Максимальные прочностные показатели клееной фанеры наблюдаются при 
введении α -нафтола в количестве 5,8-6,2 мас.ч., температуре прессования 110-
117 °С и продолжительности цикла прессования 7,2-7,8 минут. Вероятно, что 
даже при меньших значениях варьируемых технологических параметров  -нафтол 
максимально усиливает теплопередачу и смачивающую способность применяемых 
клеев и, следовательно, улучшит условия контактирования и ускоряет процесс 
отверждения и, как следствие, обеспечивает повышение прочностных показателей 
фанеры. Аналогичные зависимости характерны и для применения в качестве 
модификатора  β -нафтола.

На основании полученных результатов исследований можно сделать следующие 
выводы:
1. Установлена и подтверждена целесообразность использования  - и α -и β
-нафтолов в качестве модификаторов карбамидоформальдегидной смолы.
2.Разработанные оптимальные режимы склеивания фанеры моди-фицированными 
смолами обеспечивают повышение эффективности процесса производства 
фанеры за счет сокращения продолжительности прессования на 15 % и снижения 
температуры на 5-10°С.

3.Применение модифицированных α -и β -нафтолами смол позволит повысить 
качество получаемой фанеры за счет улучшения ее физико-механических 
показателей, повышения водостойкости и, главное, за счет значительного снижения 
токсичности (в 1,5-2 раза).

4. Полученные математические модели описания технологического процесса 
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производства фанеры позволяют эффективно управлять последним и получать 
готовую продукцию высокого качества.
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иССЛеДоВание СВоЙСтВ и СтрУКтУры МоДиФицироВанных СМоЛ

Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) занимает одно из ведущих мест 
среди других физико-химических методов анализа при определении структуры 
органических и неорганических веществ. Основу применения спектроскопии 
ЯМР для определения структуры неизвестных веществ составляют эмпирически 
найденные корреляции между параметрами спектров ЯМР -  химическим сдвигом 
(δ) и константой спин-спинового взаимодействия (Т), с одной стороны, и составом 
и строением образа – с другой. Ядерный магнитный момент ядра оказался очень 
чувствительным показателем для получения обширной структурно – спектральной  
информации. По значениям химического сдвига можно судить об электронном  
окружении ядра, и, следовательно, об изменении заряда ядра. Спин-спиновое 
взаимодействие дает возможность определить энергию взаимодействия ядер.

Параметры спектров ЯМР получены на спектрометре «Varian VXR 500 S» 
с рабочей частотой для ядер кислорода 67,76 МГц. Химические сдвиги измерены 
относительно сигнала дистиллированной воды (точность измерения ± 0,1 м.д.). 
Значения времени спин-спиновой релаксации (Т2) ядер кислорода, релаксирующих 
по квадрупольному механизму, в изученных системах определены из ширины 
линии на полувысоте по соотношению  и стандартной процедурой на 
основе импульсной последовательности Карра-Перселла-Мейбоума-Гилла. Точность 
определения времени спин-спиновой релаксации Т2 в режиме использованной 
импульсной последовательности ± 10%. Полуширину линии определяли в 
приближении Лоренцевой формы, точность измерения   ядер 17О составляла 
± 0,1 Гц. 

Если принять суммарную интенсивность карбонильных групп за 100%, 
то каждая карбонильная группа имеет следующее содержание: 161 м.д.(15.9%), 160 
м.д. ( 31.7%), 158.7 м.д. (35.7%); 159.8 м.д.( 5.%), 158.4 м.д. (11.46%). Если суммарную 
интегральную интенсивность сигналов карбонильных групп и метиленовых групп 
взять за 100%, то получим следующее соотношение соответствующих атомов углерода 
в карбонильных и метиленовых фрагментах: СО/СН2 =37.2/62.8. Т.е. содержание 
метиленовых групп  в 1.7 раза больше. Анализируемый диапазон ХС метиленовых 
групп карбамидоформальдегидной смолы представлен в таблице 1. 
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      Таблица 1 - Основные структурные фрагменты КФС

ХС м.д. Мультиплетность Интенсив-ность

%

Структурный фрагмент

46.1 Триплет 19.6  -C(0)-NH-CH2-N(CH2; 

C(O)-NH- Возможен фрагмент

>N-CH2(46 м.д.)-(CH2)
(63м.д.)-N< 

>N-CH2-(46 м.д.)(CH2)(63 
м.д.)-ОН

54.3 два 
триплета

31.6 >N-CH2-N< 

63.4 Триплет 22.2 HO-CH2-N< 

6 8 . 2 - 
75.3

Т р и - ч е т ы р е 
триплета

26.6  >N-CH2-O-CH2-N-N-{CH2-
(OH)}2  где группы СН2 
относятся к различным 
п р о с т р а н с т в е н н ы м 
конформерам

Проведенный полный анализ спектров ЯМР 13С карбамидоформальдегидной 
смолы с привлечением программ  моделирования позволяет сказать, что 
количественный спектр ЯМР 13С представлен группами сигналов синглетами 
(область карбонильных углеродов в диапазоне ХС 154-164 м.д.) и наличием  СН2. 

Таким образом, количество низкомолекулярных продуктов конденсации в смоле 
снижается, что и подтвердили проведенные исследования.

Отвержденная модифицированная карбамидоформальдегидная смола, 
вероятно, содержит фрагменты сходные с фенолоформальдегидной смолой 
резольного типа, имеющие трехмерную структуру и характеризующиеся большим 
количеством связей между цепями молекул, что вытекает из строений нафтолов, 
по сравнению с чистыми мочевиноформальдегидными смолами. Этим можно 
и объяснить повышенную водостойкость и механическую прочность клеевых 
соединений, получаемых на основе модифицированных клеевых композиций.
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