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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Агрономия.
Зеленянська Н.М.
Старший науковий співробітник,
кандидат сільськогосподарських наук
Ніколаєв А.І.
Науковий співробітник
Національний науковий центр
«Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»
(ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»), НААН України.
Препарат Радіфарм для укорінення підщепних
чубуків винограду
У виноградному розсадництві для підвищення виходу і якості щеплених
саджанців винограду застосовують різні методи стимулювання ризогенної активності
чубуків: фізіологічні, механічні, фізичні, хімічні [1, с. 209; 2, с. 5].
До фізіологічних методів відносять регулювання вмісту води у
чубуках винограду. Наявність достатньої кількості вологи у чубуках обумовлює
інтенсивність перебігу основних фізіолого-біохімічних процесів, впливає на початок
та інтенсивність утворення калусу, тканин нової ксилеми, флоеми, їх діаметр.
Іншим важливим фактором, який впливає на укорінення чубуків винограду є вміст
поживних речовин, зокрема вуглеводів. Останні за даними Рубіна Б.О., Жданової
Л.П. відіграють важливу роль в утворенні ауксинів та є показником визрівання лози.
Доведено, що для нормального укорінення вуглеводів повинно бути не менше 12 %
на абсолютно суху масу [1, с. 28 ].
Суттєво впливають на регенераційну здатність і умови зберігання
чубуків винограду, зокрема температура, оскільки навіть при зберіганні у чубуках
відбуваються фізіолого-біохімічні процеси, які супроводжуються використанням
поживних речовин. Доведено, що зберігання чубуків при температурі нижчій за
0°С прискорює корене- і калусоутворення та затримує ріст пагонів, зменшується
інтенсивність окислювальних процесів, знижується активність пероксидази
та відношення розчинної каталази до нерозчинної, ліокаталаза накопичується
переважно у базальній частині чубуків. При зберіганні матеріалу за вищих температур
розподілення ліокаталази зворотнє [1, с. 13].
Для кращого укорінення чубуків застосовують прийом кільчування. При
цьому для морфологічно нижніх кінців створюють оптимальні умови температури
і вологості, а морфологічно верхніх – навпаки умови зниженої температури. Такий
режим кільчування сприяє інтенсифікації ризогенезу на базальних частинах чубуків
та затримує розвиток вічок на апікальних частинах [3, с. 12; 5, с. 21].
Крім кільчування застосовують і метод борознування, у результаті якого
нижні частини чубуків дряпають за допомогою жорсткої металевої щітки, створюючи
при цьому повздовжні борозни довжиною до 5 см [6, с. 145 - 148].
Позитивно на ризогенну здатність чубуків впливає і оновлення зрізів
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чубуків та характер їх проведення. Доведено, що чубуки краще укорінюються після
проведення косих зрізів через вузол у бік вічка, зрізів під діафрагмою та зрізів на 0,5 і
1,0 см нижче від вузла [2, с. 20].
До фізичних методів стимулювання коренеутворення відносять і
ультразвукову обробку чубуків винограду. Вона сприяє прискоренню коренеутворення
чубуків, розпусканню вічок, збільшенню середньої довжини кореневої системи та
швидкості росту пагонів [7].
Найбільш ефективним та технологічно доступним методом стимулювання
ризогенезу підщепних чубуків винограду є застосування регуляторів росту рослин.
Серед відомих класів фітогормонів перш за все слід назвати ауксини. Це ростові
гормони, які присутні у всіх органах рослин: індоліл-3-оцтова кислота (ІОК, або
гетероауксин) та її похідні [8, 9].
Другим класом природних регуляторів росту є гібереліни. Ці сполуки
стимулюють ріст пагонів і процеси клітинного поділу у стеблових апексах, викликають
стрілкування у розеточних форм рослин, посилюють ріст ягід у безнасіннєвих сортів
винограду. Гормони цитокініни активують поділ клітин і диференціацію стеблових
бруньок у калусних культурах і здатні атрагірувати поживні та гормональні речовини
[10, с. 20].
Третя група фітогормонів – цитокініни, вперше були виявлені Скугом і
Міллером, які показали, що ці сполуки характеризуються різними фізіологічними
функціями: стимулюють ріст листків, звільняють бічні бруньки від апікального
домінування, порушують спокій насіння, підсилюють процеси мобілізації поживних
речовин у листках [10, с. 22].
У виноградному розсадництві регулятори росту рослин застосовують
у технології виробництва щепленого та кореневласного садивного матеріалу для
стимуляції калусо- та ризогенезу чубуків і щеп винограду. Достатньо повно викладені
результати роботи щодо впливу регуляторів росту рослин на регенераційну здатність
чубуків і щеп винограду у роботах М.Х. Чайлахяна, М.М. Саркісової [10], Р.Х. Турецької
та Ф.Я. Полікарпової [11], В.О. Шерера, Р.Ш. Гадієва [12] та ін. Згідно з цими роботами
у виноградному розсадництві найчастіше використовують гетероауксин, калієву сіль
α – НОК (КАНУ), ІМК. Ці сполуки характеризуються відмінним каллусо- і коренеутворюючим ефектом. Проте їх застосування у технології виробництва садивного
матеріалу обмежено, оскільки вони дорогі, а їх якість в торгівельній мережі залишає
бажати кращого. Крім того, перераховані вище речовини мають певний токсичний
ефект для організму людини. Тому пошук більш ефективних, екологічно безпечних
регуляторів росту з високими регенераційним потенціалом є актуальним.
Сьогодні на ринку України з’являються нові біологічно активні препарати
широкого спектру та пролонгованої дії. Одним із таких препаратів є Радіфарм.
Оскільки у технології виробництва садивного матеріалу його не застосовували і не
досліджували, то метою нашої роботи було вивчення впливу препарату Радіфарм на
ризогенез підщепних чубуків винограду та їх укорінюваність у шкілці.
Матеріали та методи досліджень. Роботу виконували у відділі розсадництва
і розмноження винограду ННЦ „ІВіВ ім. В. Є. Таїрова”. Дослідження проводили на
чубуках підщепних сортів винограду – Ріпарія х Рупестріс 101-14 (Р х Р 101-14), Берландієрі х Ріпарія Кобер 5 ББ (Б х Р Кобер 5 ББ), Берландієрі х Ріпарія СО4 (Б х Р СО4),
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які характеризуються різною ризогенною активністю.
Р х Р 101-14 характеризується кущами середньої сили росту, з колінчастими,
прямостоячими, темно-коричневими пагонами. Період від початку розпускання
бруньок до листопада короткий, в умовах півдня України він складає 170-180 днів при
сумі активних температур 3100-3500 °С. Морозостійкість коренів та зимостійкість
вічок дуже висока, посухостійкість середня, стійкий до грибних хвороб, філоксери
і морозу. Сорт невимогливий до ґрунтів, витримує до 9 % легкорозчинних форм
вапна. Ризогенна активність, у порівнянні з іншими підщепними сортами винограду,
висока.
Б х Р Кобер 5 ББ характеризується сильнорослими кущами з прямими і
довгими розкидистими пагонами. Тривалість періоду від початку розпускання
бруньок до листопада 180 днів при сумі активних температур 3250 оС. Грибними
хворобами в умовах півдня України не ушкоджується. Морозостійкість коренів
та зимостійкість вічок висока, посухостійкість висока. Невимогливий до ґрунтів,
витримує високий вміст легкорозчинних форм вапна – до 20 %. Чубуки укорінюються
задовільно.
СО4 – характеризується сильнорослими кущами, з довгими, рівними
пагонами. Тривалість періоду від початку розпускання бруньок до листопада – 179
днів при сумі активних температур 3270 °С. Стійкість до грибних хвороб та кореневої
форми філоксери висока. Зимостійкість вічок висока, морозостійкість коренів
знижена, посухостійкість середня. Сорт витримує до 17% легкорозчинних форм
вапна. Ризогенна активність чубуків знижена.
У процесі роботи вивчали дію біостимулятора розвитку кореневої системи
рослин – Радіфарм. Він являє собою комплексну витяжку рослинного походження до
якої входять полісахариди, стероїди, глюкозиди, амінокислоти і бетаїн, вітаміни та мікроелементи у хелатній формі. Доведено, що полісахариди покращують проникнення
поживних речовин і води у клітини, стероїди - проникнення поживних речовин до
кореня, стимулюючи при цьому розвиток кореневої системи і синтез хлорофілу.
Глюкозиди (глюкоза, рамноза, арабіноза) необхідні рослинам на ранніх стадіях
розвитку для формування та підвищення імунітету. Бетаїни стимулюють синтез
хлорофілу, підвищують поглинаючу здатність кореневої системи. Триптофан, аргінін,
аспарагін стимулюють ріст меристемних тканин коренів. Комплекс вітамінів (В1,
В6, біотин, РР ) сприяє стимуляції росту кореневої системи, прискорює метаболічні
реакції, покращує засвоєння СО2. Цинк та залізо підвищують вміст ауксинів, хлорофілу, сприяють синтезу ІОК, прискорюють метаболічні процеси. Радіфарм також
містить амідний азот – 2,0%, оксид калія (К2О) – 8,0%, органічний вуглець (С) – 10,0%,
хелат цинка (EDTA) – 0,2%.
Обробку підщепних чубуків винограду проводили шляхом вимочування їх
базальної частини у розчинах препарату Радіфарм різних концентрацій та шляхом
застосування дерев’яних штифтів просякнених розчинами цього препарату.
Чубуки у всіх варіантах досліду вимочували у розчинах Радіфарму протягом 24 і
48 годин. Проведення порівняльної оцінки одержаних результатів показало, що
найефективнішим було вимочування щеп протягом 24 години. Тому у подальшому
і застосовували цей прийом. Дерев’яні штіфти, довжиною 0,5-0,7 мм, діаметром –
0,15-0,2 мм вимочували у розчинах препаратів протягом доби, після чого вставляли у
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серцевину базальної частини чубуків.
Схема досліду включала варіанти: 1 – вимочування базальної частини чубука
у 0,25% водному розчині; 2 – вимочування базальної частини чубука у 0,5% водному
розчині; 3 – вимочування базальної частини чубука у 1,0% водному розчині; 4 –
просякнення штіфта 0,25% водним розчином; 5 – просякнення штіфта 0,5% водним
розчином; 6 – просякнення штіфта 1,0% водним розчином; 7 – контроль (обробка
чубуків водою).
Після обробки підщепні чубуки винограду розміщували на пророщування
в 1,5 л скляні ємкості з водою та висаджували у шкілку відкритого ґрунту. Шар води
в ємкостях підтримували на рівні 3 – 4 см. Укорінення проводили в культуральному
боксі при температурі повітря 20 – 23 oС. У кожному варіанті було по 20 чубуків.
Повторність досліду – триразова. Водно-повітряний режим підтримували згідно
режиму стратифікації щеп на воді.
При закладці польового досліду підщепні чубуки винограду обробляли
препаратом Радіфарм на початку етапу загартування. Схема посадки чубуків у
шкілці – стрічкова, грунт вкривали чорною мульчплівкою. Ширина міжрядь 130 см,
між чубуками – 7 см. У кожному варіанті досліду було по 30 чубуків. Повторність
досліду трикратна.
Після 35 днів досліджень вимірювали довжину приросту чубуків, визначали
кількість корінців (шт.) їх довжину (см), вологу та суху масу (г), приживлюваність
чубуків у шкілці (%).
Результати досліджень та їх обговорення. Для підвищення ризогенної
активності підщепних чубуків винограду у розсадництві найчастіше застосовують
хімічні методи [12, с. 18-22; 13, с. 15]. До таких методів можна віднести обробку
базальних частин щеп винограду розчинами препаратів хімічного та біологічного
синтезу. Їх застосування повинно забезпечувати максимальну віддачу. Для цього
важливо не тільки вибрати найбільш ефективний стимулятор коренеутворення, але
і розробити регламент його застосування та визначити регенераційну активність
сортів відносно нього [2, с. 3].
Проведений аналіз літературних джерел показав, що підщепний сорт
винограду Р х Р 101 – 14 характеризується високою ризогенною активністю, Б х
Р Кобер 5 ББ – середньою, а підщепний сорт Б х Р СО4 – низькою [6, с. 120].
Одержані нами результати показують, що препарат Радіфарм сприяв активному
закладанню кореневих горбиків та коренів на базальних кінцях щеп. У дослідних
варіантах, після вимочування базальних частин чубуків утворення коренів
починалося на 5-7 днів раніше, порівняно із вимочуванням «п’яток» чубуків у
контролі. Так, у підщепних чубуків сорту Р х Р 101-14, оброблених водою кореневі
горбики та перші корені з’являлися на 22 добу після початку досліду. У чубуків, які
вимочували у розчинах Радіфарму перші кореневі горбики та корені з’являлися
вже через 15 діб. Особливо помітним це було у варіантах, де застосовували водні
розчини препарату у концентраціях 0,5 та 1,0%. Після застосування розчину 0,25%
відмінностей від контролю не спостерігали.
	У чубуків контрольного варіанту підщепного сорту Б х Р Кобер 5 ББ
початок ризогенезу відмітили на 26 добу досліджень. У чубуків другого та третього
варіантів початок ризогенезу відмітили через 17 діб, у другому варіанті спостерігали
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інтенсивне розтріскування кори базальної частини та утворення калусу і кореневих
горбиків, а в третьому варіанті і утворення перших коренів. У першому варіанті
ризогенноактивних процесів, за зазначений період, не відмічали.
	У чубуків контрольного варіанту підщепного сорту Б х Р СО4 перші ознаки
ризогенезу відмітили тільки на 35 добу проведення досліджень. Після застосування
препарату Радіфарм строки утворення коренів на базальних частинах скоротилися
на сім днів і вже на 28 добу досліджень чубуки у першому та другому варіантах
характеризувалися появою кореневих горбиків та перших сформованих коренів.
	У варіантах після застосування просякнених Радіфармом штіфтів, початок
ризогенезу у чубуків відмічали у середньому на 3 – 5 діб пізніше (залежно від
концентрації робочих розчинів препарату), порівняно із варіантами вимочування
«п’яток» чубуків.
Враховуючи те, що регулятори росту не тільки прискорюють закладання
коренів на чубуках, але і збільшують їх кількість ми провели (через 35 діб) обліки
кількості сформованих коренів у розрахунку на один чубук (рис. 1).

Рисунок 1 – Вплив препарату Радіфарм на інтенсивність коренеутворення
підщепних чубуків винограду
Отримані результати показали, що із збільшенням концентрації робочого розчину
препарату Радіфарм кількість коренів збільшувалась. Таку закономірність відмітили
для обох способів експозиції препарату. Так, у чубуків підщепного сорту винограду
Р х Р 101-14 після вимочування базальної частини кількість коренів збільшувалась
від 6,0 шт. (вимочування у розчині 0,25% концентрації) до 15,7 шт. (вимочування у
розчині 1,0% концентрації), після застосування штіфтів, просякнених розчином
препарату 0,25% концентрації дорівнювала 5,4 шт., 0,5% концентрації – 9,2 шт.,
1,0% концентрації – 15,4 шт. Після обробки чубуків водою (контроль) цей показник
дорівнював 6,1 шт., що в 2,0 – 2,5 рази менше, ніж після вимочування базальних
частин чубуків у розчинах 0,5 та 1,0% концентрацій та в 1,5 – 2,5 рази порівняно із
варіантами, де застосовували просякнені вищевказаними розчинами штіфти.
Слід відмітити, що у чубуків підщепних сортів Б х Р Кобер 5 ББ та Б х Р СО4,
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порівняно із підщепою Р х Р 101 – 14 кількість коренів була меншою, але після
застосування біологічно активного препарату цей процес активізувався (рис. 1).
Так, після вимочування базальних частин чубуків та штіфтів у розчинах найменшої
робочої концентрації (перший та четвертий варіанти) кількість коренів на один
чубук дорівнювала 2,7 – 3,8 шт. для підщепи Б х Р Кобер 5 ББ та 0,5 – 3,6 шт. для
підщепи Б х Р СО4. Після застосування розчину 0,5% концентрації цей показник
збільшувався до 3,8 (вимочування «п’яток») – 5,5 (застосування штіфта) шт. у Б х
Р Кобер 5 ББ та 0,3 (вимочування «п’яток») – 2,0 (застосування штіфта) шт. у Б х Р
СО4. Найбільше коренів формувалось після застосування розчину Радіфарму 1,0%
концентрації. У підщепи Б х Р Кобер 5 ББ їх було 4,8 (вимочування «п’яток») – 7,0
(застосування штіфта) шт., у підщепи Б х Р СО4 відповідно 0,9 – 3,7 шт. У чубуків
контрольних варіантів (сьомий варіант) кількість коренів дорівнювала 2,1 шт. (Б х Р
Кобер 5 ББ) та 1,8 шт. (Б х Р СО4).
Змінювалася і довжина коренів. Для всіх досліджуваних підщепних сортів
винограду була виявлена однакова закономірність: із збільшенням концентрації
робочого розчину довжина коренів зменшувалась. Так, наприклад довжина коренів
чубуків Б х Р Кобер 5 ББ у варіантах, де Радіфарм застосовували для вимочування
«п’яток» змінювалась наступним чином: у першому варіанті їх довжина дорівнювала
3,3 см, у другому – 2,4 см, у третьому – 1,6 см, у варіанті без застосування препарату –
2,6 см. У варіантах, де застосовували просякнені Радіфармом штіфти даний показник
змінювався від 4,2 см (четвертий варіант) до 2,8 см (шостий варіант). Слід зазначити,
що у порівняні із першим, другим, третім варіантами після застосування штіфтів
корені мали більшу довжину. Таку закономірність виявили для всіх сортів у досліді.
	Визначення маси коренів (вологої та сухої) показало, що у варіантах де чубуки
мали більшу кількість коренів вони характеризувалися і більшою масою (рис. 2).
варіантах. За показником маси сухих коренів відмітили подібну тенденцію.
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Рисунок 2 – Вплив препарату Радіфарм на масу коренів підщепних чубуків
винограду
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У підщепних чубуків Р х Р 101-14 маса вологих коренів у варіантах після вимочування
«п’яток» чубуків змінювалася у межах 1,6016 – 2,9398 г, після застосування штіфтів
у межах 1,3418 – 2,8703 г, що було більшим за контрольний показник на 36,2 –
94,1% (вимочування базальних частин) та 34,2 – 133,4% (застосування штифтів). В
аналогічній залежності була і маса сухих коренів. У підщепних чубуків Б х Р Кобер 5
ББ маса вологих коренів у варіантах після вимочування п’яток чубуків змінювалася
у межах 0,0916 – 0,3112 г та після застосування штіфтів – у межах 0,1857 – 0,5400 г.
По відношенню до контролю відмітили збільшення цього показника у 5,0 – 10,0 разів
у першому, другому та третьому варіантах та у 6,6 – 19,2 рази у четвертому, п’ятому
та шостому Для підщепного сорту винограду Б х Р СО4 слід відмітити, що особливо
помітно збільшувалася маса вологих коренів у варіантах після застосування штіфтів.
Так, у цих варіантах маса вологих коренів була більшою за контрольну у 4,9 – 8,9
разів і у 1,6 – 3,7 разів у варіантах з вимочуванням базальних частини чубуків. У
варіантах, де для стимулювання ризогенезу чубуків використовували штіфти були і
більші показники маси сухих коренів.
Пояснити результати кращого коренеутворення у дослідних варіантах
можна на основі вже відомих фактів, згідно з якими обробка ризогенноактивними
препаратами щеп винограду підвищує інтенсивність дихання, активність каталази та
пероксидази, збільшує кількість рухливих цукрів, транспортування водневих іонів із
цитоплазми у клітинну стінку, що сприяє прискоренню її розтягування та утворенню
коренів [4, с. 142; 11, с. 32].
	Роботами багатьох учених встановлено, що під впливом стимуляторів
коренеутворення відбувається затримка розпускання вічок. Як правило, це
пов’язано із поляризацією чубуків під дією біологічно активних препаратів,
внаслідок чого поживні речовини концентруються в нижній, обробленій частині і, як
результат, підсилюють у цій зоні перебіг основних фізіологічних процесів. У верхній,
необробленій частині, навпаки, всі фізіологічні процеси, сповільнюються [4, с. 10].
Подібне явище спостерігалося і в наших дослідженнях, але тільки на початкових
етапах ризогенезу. Так, через 15 днів від початку проведення досліджень дійсно у
чубуків, де застосовували Радіфарм, порівняно з контролем, розпускання вічок або
не відзначали, або пагони були коротшими за контрольні. Але через 35 діб отримали
абсолютно протилежні результати – пагони підщепних чубуків у всіх дослідних
варіантах мали довший приріст (рис. 3). Крім того слід зазначити, що у підщепних
чубуків Р х Р 101-14 та Б х Р СО4 у варіантах після застосування штифтів, просякнених
розчинами Радіфарму формувались довші пагони, порівняно із варіантами, де
«п’ятки» чубуків вимочували у цьому препараті.
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Рисунок 3 – Вплив препарату Радіфарм на інтенсивність розвитку пагонів
підщепних чубуків винограду
Так, довжина приросту чубуків Б х Р СО4 у варіанті, після вимочування «п’яток» у
0,25% розчині препарату дорівнювала 6,5 см, у варіантах, після вимочування «п’яток»
у 0,5 та 1,0% розчинах – відповідно 5,6 і 8,9 см. Довжина приросту чубуків у варіантах,
після застосування штифтів збільшувалась і дорівнювала 9,7 см (четвертий варіант),
10,7 см (п’ятий варіант), 11,7 см (шостий варіант), у контролі цей показник дорівнював
3,3 см. У чубуків сорту Р х Р 101 – 14 приріст був довшим – у першому, другому та
третьому варіантах він був у межах 8,4 – 15,0 см, у четвертому, п’ятому та шостому
варіантах – 12,3 – 19,7 см.
	У підщепного сорту Б х Р Кобер 5 ББ, навпаки, після застосування просякнених
Радіфармом штіфтів, у чубуків формувалися коротші пагони. Так, наприклад, у
четвертому варіанті довжина пагонів дорівнювала 8,3 см, у п’ятому – 4,9 см, у шостому
– 6,1 см. У першому – третьому варіантах цей показник відповідно мав значення 7,0
см, 14,2 см та 11,7 см. У чубуків контрольного варіанту – 5,0 см.
	В результаті аналізу отриманих результатів показано, що у чубуків варіантів,
де формувалося більше коренів, приріст був меншим і навпаки, якщо формувався
довший приріст, то утворювалася менша кількість коренів.
Проведення польових досліджень також показало позитивний вплив
препарату Радіфарм на приживлюваність чубуків у шкілці (табл. 1).

Таблиця 1
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Вплив препарату Радіфарм на приживлюваність підщепних чубуків винограду у
шкілці

Варіант досліду

Приживлюваність чубуків, %
Р х Р 101-14

Б х Р Кобер 5 ББ

Б х Р СО4

Варіант 1

82,5

67,9

41,0

Варіант 2

86,5

67,5

44,5

Варіант 3

88,3

69,1

46,6

Варіант 4

81,0

64,5

41,7

Варіант 5

85,5

66,0

46,0

Варіант 6

87,9

68,2

47,7

Варіант 7
76,6
60,0
38,7
Обидва способи обробки базальних частин підщепних чубуків винограду розчинами
препарату Радіфарм характеризувалися математично доведеною ефективністю
порівняно з контролем. Найбільший ефект (відносно контролю) по приживлюваності
від застосування препарату отримали у сорту Б х Р СО4. У контрольному варіанті
цей показник дорівнював 38,7 %. У варіантах після вимочування базальної частини у
розчинах Радіфарму протягом 24 годин він збільшувався на 6,2% (перший варіант),
15,1% (другий варіант) та 20,6% (третій варіант). У варіантах після застосування
просякнених штіфтів приживлювання чубуків у шкілці збільшувалося порівняно
із контролем на 7,9%, 18,9% та 23,4% відповідно у четвертому, п’ятому та шостому
варіантах.
Приживлюваність підщепних чубуків сорту Б х Р Кобер 5 ББ після
обробки водою (контроль) складала 60,0%. У першому – третьому варіантах вона
збільшувалась на 7,9 – 15,3%, а в четвертому – шостому варіантах – на 4,5 – 13,7%.
Аналогічну закономірність за вказаним показником було встановлено і для сорту Р х
Р 101-14.
Висновки.
1. Біологічно активний препарат Радіфарм доцільно використовувати для
підвищення ризогенної активності підщепних чубуків винограду. Оскільки
спосіб обробки підщепних чубуків винограду шляхом вимочування є
технологічно простішим, то рекомендується проводити вимочування базальної
частини чубуків у розчинах 0,5% і 1,0% концентрації протягом 24 годин.
2. Порівняно із контролем вказаний спосіб та концентрації розчину сприяють
утворенню більшої кількості коренів, збільшенню їх маси та підвищенню
приживлюваності чубуків у шкілці на 5,0 – 23,0%.
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