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Annotation. Effect of biopreparation AgroMar on anatomic structure of shoots and buds of Cabernet Sauvignon grape plants during wintering was studied in the conditions of the southern steppe of Ukraine. Diopreparation was applied by leaf spraying during vegetation. It caused increasing the diameter of xylem and phloem layers, the amount of the vascular rays, size of dormant axillary buds and amount of primordia.

Північне Причорномор’я відноситься до території, де комбінація помірно-континентального клімату з відносно аридними метеоролгічними умовами підвищує ризики, пов’язані із зниженням здатності рослин до супротиву патогенам та шкідникам. Це свідчить про важливість  використання засобів захисту рослин, зокрема, біологічних. Метою даної роботи було дослідження дії біопрепарату АгроМар, який застосовували влітку протягом вегетації, на анатомічну будову бруньок винограду Каберне Совіньйон підчас зимівлі.
Роботу виконували в 2016 та 2017 р.р. в лабораторії фізіології відділу розмноження ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». Польові досліди проводили на технічному сорті Каберне Совіньйон. Рослин винограду обприскували розчином АгроМару протягом вегетаційного сезону – дослід, або в той же термін та спосіб водою – контроль. Відбір зразків для мікроскопії здійснювали в останню декаду грудня. 
Листова обробка біопрепаратом АгроМар протягом вегетаційного сезону призводила до покращення агробіологічних, фізіологічних показників рослин винограду та підвищувала врожайність. Тому особливий інтерес викликає стан пагонів та бруньок винограду при переході до зимівлі, що є передумовою отримання доброго врожаю наступного року. Дані мікроскопії свідчать про більш виражену диференціацію тканин пагонів однорічного приросту винограду: діаметр ксилеми і флоеми збільшується на 0,20-0,84 мм в порівнянні з контролем, діаметр серцевини знижується на 18-30 %, кількість серцевинних променів зростає на 17-23%  Обробка АгроМаром підвищувала кількість шарів твердого лубу черевної і спинної сторін була вище. Покращувались запасні властивості бруньок однорічного приросту: вони крупніші, мають більш потужні катафіли та більшу кількість  листозачатків.


