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ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ДЕЯКИХ 

КУЛЬТИВАРІВ РОДУ  SPIRAEA L. В УМОВАХ БІОСТАЦІОНАРУ ВНАУ 

В умовах інтродукції не всі види спірей утворюють насіння в достатній 

кількості для насіннєвого розмноження. У деяких таксонів (гібриди, форми) хоч 

насіння і має високу схожість, але ознаки таксону частково чи повністю не 

відтворює. В таких випадках ми випробовували методи розмноження 

інтродукованих спірей живцями. Згідно з теорією і практикою живцювання 

Л.Ф. Правдіна, необхідно вивчати кожний вид окремо відносно термінів 

живцювання, зрілості пагонів та інших морфометричних показників. 

Укорінення зимових живців є найбільш простим способом вегетативного 

розмноження рослин, тому що здерев’янілі живці мають великий запас 

поживних речовин, а іноді й готові кореневі паростки [1]. Не дивлячись на 

значні успіхи у вивченні вегетативного розмноження декоративних рослин, не 

всі біологічні, економічні і організаційні питання вирішені. Недостатньо 

вивчені способи вегетативного розмноження декоративних дерев і кущів цілого 

ряду видів, форм та сортів в конкретних природно-кліматичних умовах [2].  

З метою дослідження впливу строків живцювання за умови додавання 

стимулятора ризогенезу «Кореневін» ми в 2018 році провели дослідження 

приживлюваності живців спіреї  в умовах біостаціонару ВНАУ. Результати 

досліджень  представлені в табл.1. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.  

Результати впливу стимулятора ризогенезу «Кореневін» на вкорінення 

живців спіреї ( у %) 

№ 

п/п 

Назва виду та культивару Спосіб підготовки живців 

Контроль Замочування в 

«Кореневіні» 

1 Spiraea japonica 85 100 

2 Spiraea japonica 'Gold flame' 70 95 

3 Spiraea japonica'Little princess' 70 90 

4 Spiraea japonica 'Albiflora' 30 80 

5 Spiraea japonica 'Shirobana' 60 85 

6 Spiraea vanhouttei 60 90 

7 Spiraea thunbergii 70 85 

8 Spiraea bumalda 60 95 

9 Spiraea media 60 95 

10 Spiraea betulifolia 70 85 

 

Як видно з наведених в таблиці даних приживлюваність  живців на 21-й 

день досліду залежала від біологічних особливостей культиварів та від 

способу підготовки живців. Найвищою приживлюваністю під час вкорінення 

без додавання кореневіну характеризувалась Spirea japonica, а найнижчою 

Spiraea japonica «Albiflora». У варіантах, де живці поливали розчином 

кореневіну приживлюваність  була на 30-50 % вищою.  

Проведений облік живців, щодо сформованої кількості коренів на одній 

рослині представлений у  табл. 2. 

Таблиця 2.  

Середня кількість коренів на одному живці, шт. 

№ 

п/п 
Назва виду та культивару 

Спосіб підготовки живців 

Контроль 
Замочування в 

«Кореневіні» 

1 Spiraea japonica 20 41 

2 Spiraea japonica 'Goldflame' 7 24 



3 Spiraea japonica 'Little princess' 6 18 

4 Spiraea japonica 'Albiflora' 4 25 

5 Spiraea japonica 'Shirobana' 7 27 

6 Spiraea vanhouttei 8 27 

7 Spiraea thunbergii 5 30 

8 Spiraea bumalda 13 23 

9 Spiraea media 6 25 

10 Spiraea betulifolia 5 20 

 

Облік кількості коренів на живцях у варіантах досліду показав, що 

існують відмінності в інтенсивності коренеутворення між різними 

культиварами як на контролі, так і в дослідних варіантах (таблиця  2.). 

На контролі найбільша кількість коренів на один живець зафіксована 

Spirea japonica –  20 шт. у той же час Spiraea japonica «Albiflora» лише 4 

корінця на живець, a в Spiraea salicifolia – 5 шт. Показники у варіанті де 

проводилося замочування «Кореневіном» середня кількість коренів на одному 

живцеві була на багато вищою у більшості варіантів. 
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