УКОРІНЮЄМО ЧЕРЕНКИ ВИНОГРАДУ
Самі черенки нарізаємо після того як спаде листя,приблизно в
листопаді місяці. Нарізаємо довжиною 30-40см(на 3-4 бруньки) в залежності
від відстані між бруньками. Вимочуємо 24 години у воді,оброблюємо
міцним розчином марганцівки,трохи просушуємо і закладаємо на зберігання.
Якщо чубуків невелика кількість,можна зберігати у холодильнику,загорнувши
у вакуумну продуктову плівку,раз на місяць їх оглядайте і промивайте у
розчині марганцівки(темно-рожевого кольору). Більшу кількість зберігайте у
підвалі у поліетиленових пакетах якщо підвал вологий і засипавши вологим
піском чи тирсою,якщо підвал сухий. Температура зберігання неповинна
перевищувати +5 градусів. Слідкуйте за вологістю тирси чи піску,однак вони
неповинні бути надто мокрі.
Перед укоріненням чубуки дістаємо і знову промиваємо у розчині
марганцівки.Обновлюємо зріз,робимо його в низу чубука прямо по брунці(по
самому вузлу) залишок бруньки осліплюємо. Відразу робимо прорізи ножем
до камбія по всій окружності чубука на один сантиметр вверх,цю операцію
робимо в нижній частині чубука,покращує утворення калюсу . Ставимо
чубуки на вимочування,краще вимочувати у дощовій або талій
воді,попередньо додайте до води одну чайну ложку меду на 1 літр води.
Вимочуємо 24-48 годин,бажано майже на всю висоту чубука. Температура
води неповинна бути вищою 15+ тепла.
Після вимочування,чубуки ставимо на вкорінення. Найпростіший спосіб
укорінення на воді. Візміть звичайну півлітрову скляну банку,налийте на дно
2 см.води,поставте до неї 2-3 чубука і розмістіть їх на сонячному
підвіконні,банку поставте на вищу підставку,щоб холодне повітря з
підвіконня не студило воду. Найголовніше не забувайте слідкувати за рівнем
води,не більше 2х сантиметрів і два рази на тиждень міняйте воду на свіжу.
Воду беріть краще талу або дощову .За два -три тижні проснуться бруньки і
підуть у ріст,коли підростуть на 10-15см виберіть кращий пагін,лишні
виломайте , на самому пагоні будуть зачатки цвіту,їх акуратно видаліть.За
місяць-півтора почне з’являтися коріння,коли воно доросте до 2-3
сантиметрів,акуратно пересадіть у півлітрові прозорі стаканчики,попередньо
придбавши для цього хороший рихлий субстрат,як варіант може підійти Мрія
квітів,виробник Дермань,тощо. Після посадки дуже важливо слідкувати за

поливами,їх робіть дуже акуратно,краще недолити чим перелити,якщо
перелити,загниває коріння.
У стаканчиках тримаємо до повного вкорінення,десь до кінця
травня,земляний ком у стаканчику повинен повністю бути заплетений
корінням. Опісля загартовуємо на повітрі,виносимо їх в затишне від протягів
та сонця місце і витримуємо тиждень. За тиждень потроху привчайте до
сонячних променів і тільки після цього висаджуйте на постійне місце.
Посадку здійснюйте за схемою яка є у розділі мої інструкції.
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