
ЗВІТ за 2009 рік  
по темі 01.04 Створити екологічно адаптовані, слабо- і 
середньорослі, вегетативно розмножувані та насіннєві 
підщепи плодових культур, дати комплексну оцінку їх в 

маточнику, розсаднику і саду в різних грунтово- 

кліматичних регіонах пріоритетного вирощування  

The author are M.V.Matviyenko  
Автор: М.В.Матвієнко 



Маточне дерево Піродворф і Пірогном 



Fruits 
Плоди Пірогнома 



Саджанці з вставкою Пірогном (Бере Боск, Ніколай 
Крюгер, Абат Фетель, Ноябрська) 



Вставка Пірогном 



Плоди і пагони німецької насіннєвої підщепи Піродворф і 
української Пірогном 



Leaf and seeds 
Листок і насіння Пірогном 



Shoot 
Пагін 



Кучерянка на сіянці Олександрівка із вставкою 
Пірогном  



УУПРОЗ - 6 



УУПРОЗ – 6 в маточнику 



Укорінення УУПРОЗ - 6 при вертикальному способі 
розмноження 



Порівняльна оцінка деяких агробіологічних ознак 
клонових підщеп в маточнику першого року експлуатації, 

2009 р. 

Підщепи Довжина 
кореневої 
системи, см                                     

Висота 
відсадків, см 

Діаметр 
кореневої 

системи, мм 

Ураження 
бурою 

плямистістю, 
бали 

Підмерзанн
я кореневої 
системи при 

-12°С 

УУПРОЗ -6 310 141 29 1 не підмерзає 

ІС 2-10 200 95 20 3 вимерзли 

54-118 211 96 27 3 не підмерзає 



Горобина лікерна на УУПРОЗ - 6 



Едера на УУПРОЗ - 6, мушмула в кроні УУПРОЗ - 7 



   Характер плодоношення Бере Боск в кроні УУПРОЗ - 7 



Характер зростання Бере Боск  на УУПРОЗ - 7 



Характер зростання мушмули германської на УУПРОЗ - 7 



The persons who will take 
interest in this information 
should write to the: 

e-mail ih@uaas.relc.com, 
infosadok@gmail.com 
tel.    + 380 44 526-65-89 
mobile.    + 380 67 296-40-11 
tel./fax   +380 44 526-65-49 
Dr. Matviyenko Mykola Vasylyovych  

 
 

e-mail ih@uaas.relc.com, 
infosadok@gmail.com 
тел.    + 380 44 526-65-89 
моб.тел.    + 380 67 296-40-
11 
тел./факс   +380 44 526-65-
49 
Матвієнко Микола 
Васильович, канд.с.-г.наук 

Особи, зацікавлені у додатковій 
інформації та бажаючі 
придбати підщепу, можуть 
звертатись за адресами: 
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