Мотиваційний лист
Шановні Члени журі,
тема мого дослідницького проєкту: «Дослідження впливу середовища та
концентрації індоліл-3-масляної кислоти (ІМК) на морфогенез живців
винограду».
З початку свого свідомого дитинства пам’ятаю в нашому дворі виноград:
дрібний, синенький, соковитий- дідусь і бабуся робили з нього соки та домашнє
вино. Цей виноград росте й нині на арці – в літню спеку під ним прохолодно та
затишно. Догляд за ним був мінімальний: навесні обрізка, потім зелені операції,
які полягали в обломці пагонів при загущенні. Це був мій обов’язок- нарізати
пагони, добре прив’ялити та покормити кролів. Навчаючись в 6 класі, я більш
детально почав цікавитися цією справою, і бабуся почала знайомити мене з
основами вирощування винограду: я був уважним слухачем та потроху
допомагав бабусі в догляді за виноградом.
В ті часи батько посадив вдома столовий виноград: на присадибній ділянці
росло 6 кущів у два ряди, в минулому році деякі кущі вже дали сигнальний
врожай. Мені було цікаво вивчати інформацію про агротехніку вирощування
винограду. Виявляється, що є ціла наука про виноград під назвою
«ампелографія». Згодом, вже в школі, на уроках біології нам задавали робити
проєкти і я вибрав тему, пов’язану з виноградом.
Першим моїм проєктом було виявлення, які процеси відбуваються в
виноградній лозі на початку весни, протягом вегетації, восени та під час
зимівлі. Цей проєкт був нелегким, але дуже цікавим. Працюючи над проєктом,
тема вирощування винограду ставала мені все цікавішою та захоплюючою.
Кожен четвер в нашому селі відбувається продаж сільськогосподарської та
промислової продукції, яку приносять місцеві жителі та привозять з різних
населених пунктів. І я помітив, що люди з нашого села купують столовий
виноград - великі грони, красивий, смачний, але і не дешевий. «Чому вони не
можуть виростити його самі?» - кружляли в моїй голові думки. І народилася
ідея популяризувати виноградарство в нашому селі. Моя родина дала на це
згоду.
Коли я почав вивчати інформацію про те, як вирощуються саджанці
винограду, то зрозумів, що це не так і складно, як мені здавалось на перший
погляд. Для того щоб досягнути поставлених цілей був виконаний даний
проєкт. Я розумію, що я тільки на початку тернистого шляху під назвою
«життя», мені ще потрібно багато вчитися, і я готовий вчитися, і я ,напевне,
можу стверджувати, що виноградарство залишиться моїм захопленням на все
життя.
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