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ПЕРЕВАГИ САМШИТУ
Рослини самшиту мають ряд переваг, а саме високу 
пластичність до умов навколишнього середовища, 
морозостійкість, тіневитривалість, добре піддаються 
стрижці і формуванню різноманітних топіарних форм. 
Використовується поодиноко та групами в 
ландшафтних культурах, композиціях, бордюрах, 
стрижених живоплотах.



Найбільш розповсюдженим та 
найефективнішим методом 
розмноження багатьох декоративних 
рослин є вегетативний. Його основою є 
здатність вегетативних органів (у 
нашому випадку частини пагона) 
утворювати адвентивні корені у процесі 
репродуктивної регенерації. При цьому 
будь-яких змін в генетичному складі 
нової рослини не спостерігається. Всі 
ознаки материнської рослини 
передаються дочірньому організму.

Самшит відноситься 
саме до таких рослин.

СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ



ДОСЛІД ПО ВЕГЕТАТИВНОМУ РОЗМНОЖЕННІ 
САМШИТУ ПРОВОДИВСЯ  ГРУПОЮ А-41  У  ЧОТИРЬОХ  
ПАРНИКАХ (ПО 2 ВІКНА)  НА СОНЯЧНОМУ ОБІГРІВІ. 



ЗАГОТІВЛЯ ЖИВЦІВ САМШИТУ
Заготовляли стеблові живці  самшиту для укорінення після  

проведення  планової  стрижка насаджень на території коледжу, 
таким чином ми заготовили  достатню кількість матеріалу, з якого 
через рік вдасться виростити велику кількість саджанців.



Для вкорінення  відбирали  добре 
визріли, але ще не здерев’янілі 
пагони. Живці завдовжки 12-18 см 
відривали вручну,  залишаючи в 
нижній частині так звану 
«п’яточку» (частину  стебла),  
нижню  частину  живця   оголили,  
видаливши  частину листків для 
зменшення випаровування вологи .



Перед висадкою живців було підготовлено парник, накритий дерев’яними 
плівковими рамами. Грунтосуміш у парнику  складалася із  землі  взятої з 
відпрацьованих парників на біологічному обігріві  і  піску у 
співвідношенні 4:1.  Висаджували самшит в підготовленні короби, 
рядками за схемою 10x5 см. Під одне парникове вікно було висаджено 
350 штук живців. Всього було висаджено 2800 штук.

Дослід закладався у чотирьох повторностях, для кожної повторності брали біля 700 живців. 



Процес утворення коренів залежить 
від багатьох чинників, а саме: сезону 
та місця взяття вихідного матеріалу, 
способу заготівлі та обробки живців, 
мікроклімату, в якому проходить 
процес коренеутворення, догляду за 
висадженими живцями та біологічних 
особливостей виду який 
розмножується живцюванням.
Крім того на процес регенерації 
рослини впливають фізіологічно 
активні речовини, зокрема  
стимулятори коренеутворення.



Використовували стимулятори коренеутворення: Чаркор, Радіфарм, які 
стимулюють  ріст коренів, підвищують рівень засвоєння вологи і  
поживних речовин з ґрунту.  

Концентровані розчини укорінювачів готували  згідно інструкції по їх  використанні. 



Також було застосовано гідрогель.
Гідрогель - це полімер, що має 
унікальну здатність поглинати і 
утримувати велику кількість води.  Він 
не токсичний, стерильний зберігає свої 
властивості при високих і низьких 
температурах в ґрунті протягом п’яти 
років.



СХЕМА ДОСЛІДУ
1 короб-використовували укорінювач Чаркор. 
1 мл препарату  Чаркорн розводили  у  1 л води,  занурювали живці 

нижніми кінцями на 3-5 см і витримували протягом  
18-20 годин;
оброблені  живці  промивали  у воді  та проводили посадку в парник  

у груносуміш для укорінення.

2 короб - укорінювач Радіфарм. 
Живці висадили у парник  і застосували  3 разовий полив,   
через кожні  7 днів,   препаратом  Радіфарм з нормою 
20 мл на 10 л води.

3 короб -використовувався гідрогель. 
Гідрогель змішали з грунтосумішшю та висадили зелені живці 

4 короб - контроль



Всі посадки  добре полили водою  
та зверху короби накривали  
парниковими вікнами.



В подальшому проводився регулярний догляд, який полягав у частих 
поливах, прополюванні бур’янів,  підживленні біологічними 
препаратами, притінювали посадку  для того, щоб зменшити 
температуру у парниках  та випаровування вологи з рослин  при 
настанні жаркої погоди. Постійно велися спостереження за 
розвитком надземної частини живців



Від 10-го до 40-го дня на нижніх кінцях живців з’явилася біла ватоподібна
тканина – калюс. Утворення та ріст калюсу перешкоджає проникненню 
інфекції через місця зрізу. Живці рослин, що швидко та легко вкорінюються, 
як правило, утворюють невеликий калюс. Поява калюсу не завжди 
призводить до появи коренів. Останні часто виникають не з калюсу, а 
навколо нього чи з тканин поблизу пазушної бруньки. Калюс є показником 
загоювання тканин. 

При живцюванні рослин 
відмічені такі типи розміщення калюсу: валикоподібне та суцільне. 
У деяких живців утворення калюсу не спостерігали, для них було 
характерне незначне потовщення базальної частини живця. 
Залежності між типом розміщення калюсу та укоріненістю не 
відмічено. 



Молоді корінці у самшиту вічнозеленого 
з’явилися через 1–1,5 місяця.



Біологічну здатність до утворення коренів стеблових живців 
самшиту визначали за такими критеріями: 
• вкорінюваністю, 
• тривалістю вкорінення, 
• ступенем розвитку кореневої системи 
• приростом надземної частини вкорінених живців. 
Для вимірювання біометричних показників рослин 
виймали із парника дослідні і контрольні ( по10 шт.) 
укорінені живці.



На основі результатів  наших досліджень, встановлено позитивний вплив на 
укорінення самшиту вічнозеленого,  стимулятора коренеутворення Чаркор та 
Радіфарм. Максимальний рівень укорінення живців приблизно 85% зафіксований на 
варіанті із використанням Чаркору, при застосуванні стимулятора  укорінення 
Радіфарм приблизно  80%,  у варіанті  застосування гідрогелю близько 75%, 
найнижчий показник укорінення живців отримали на контрольному варіанті - 65%  
Крім того, використані препарати Чаркор та Радіфарм мають позитивний вплив на   
приріст рослин. Живці, оброблені стимуляторами росту, розвивались і давали приріст 
в процесі укорінення неоднаково. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ



ВИСНОВОК
Отже, як свідчать результати 
досліджень, вегетативне 
розмноження самшиту живцями 
з успіхом може змінити 
насіннєве розмноження, а 
використання досліджених 
стимуляторів росту та гідрогелю
при вегетативному розмноженні 
самшиту  вічнозеленого дає 
більший ефект, ніж живцювання 
без них.



Дякую за увагу
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