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АНОТАЦІЯ 

 

наукової роботи під шифром «Органічна черешня» 

 

Дослідження проведені у 2017-2018 рр. в умовах органічного черешневого 

саду (с. Нове. Мелітопольського р-ну, Запорізької обл.) з метою з’ясування 

впливу органічної технології вирощування на фізіологічний стан дерев 

черешні, а саме – на вміст фотосинтетичних пігментів та водний режим у 

листках, площу листкової поверхні, біохімічний склад плодів. 

Аналіз одержаних даних показує, що задерніння (жива мульча) сприяло 

збільшенню хлорофільного індексу листків черешні сорту Ділема у 2017 році та 

обох досліджуваних сортів за умов жорсткої посухи 2018 року.  Для сорту 

Валерій Чкалов істотної різниці між контрольним та дослідним варіантом за 

загальним вмістом вологи, відносною тургоресцентністю та дефіцитом вологи 

не відмічено.  Для сорту Ділема характерним був істотно менший загальний 

вміст вологи у листках за умов задерніння у 2017-2018 роках. Площа листя була 

істотно меншою за умов задерніння у обох досліджуваних сортів у 2017 році. У 

2018 році істотної різниці за площею листя з контрольним варіантом (чистий 

пар) не було відмічено. Задерніння сприяло отриманню плодів з більш високим 

вмістом біологічно активних сполук, що підвищує їх споживчу якість. 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота містить: вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел. Кількість сторінок – 24; 

кількість таблиць – 6; кількість використаних наукових джерел - 66. 

Ключові слова: черешня, органічна технологія, жива мульча. 
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ВСТУП 

 

Плоди черешні з користю для здоров'я можна їсти дітям і дорослим. 

Черешня багата на вітаміни, клітковину та пектини, лимонну та яблучну 

кислоти [1-5]. Особливо корисна для здоров’я черешня, яка вирощена за 

органічною технологіє – без застосування синтетичних хімічних пестицидів та 

мінеральних добрив [6].  

Ґрунтово-кліматичні умови України у цілому сприятливі для 

вирощування черешні, при чому із загальної кількості дерев черешні в Україні 

близько 50% зосереджені у Запорізькій області [7-11]. Але на сьогодні 

органічна черешня у промислових масштабах в Україні не вирощується через 

брак наукового обґрунтування та низької ефективності цієї технології. 

Тому з’ясування впливу органічної технології вирощування на 

фізіологічний стан дерев черешні, а саме – на водний режим та вміст 

фотосинтетичних пігментів у листках, площу листкової поверхні, біохімічний 

склад плодів є актуальним. 

Об’єкт досліджень - фізіологічний стан дерев черешні за органічної 

технології в умовах південного Степу України. 

Предмет досліджень - вміст фотосинтетичних пігментів та водний режим 

у листках, площа листкової поверхні, біохімічний склад плодів. 

Метою даної роботи було вивчити вміст фотосинтетичних пігментів та 

водний режим у листках, площу листкової поверхні, біохімічний склад плодів 

черешні за органічної технології вирощування в умовах органічного саду. 

Завдання:  

1. вивчити наукові дані щодо впливу різних систем утримання ґрунту в саду 

на фізіологічний стан плодових дерев; 

2. визначити водний режим та вміст фотосинтетичних пігментів у листках, 

площу листкової поверхні, біохімічний склад плодів черешні за органічної 

технології вирощування. 
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АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ УТРИМАННЯ ГРУНТУ 

У ОРГАНІЧНОМУ САДУ 

 

Впровадження органічних технологій у садівництві – це робота на 

майбутнє, і це – не лише здорова їжа та оздоровлення довкілля, це – 

оздоровлення людських душ. На щастя, це вигідно і у економічному сенсі. Так, 

наприклад, конвенційну черешню Україна експортує за демпінговими цінами 

через «маленький» розмір плодів: через брак коштів в українських черешневих 

садах не застосовують промалін, бензиладенін, гіберелін, хімічне 

проріджування квітів, тому плоди отримують меншого розміру. Смачні і 

ароматні плоди української черешні діаметром 22–25 мм потрапляють у розряд 

«нестандартних» [12‒14]. Реальна можливість збільшити експорт черешні – 

вирощувати органічну черешню, яка повинна відповідати лише органічним 

стандартам (без застосування синтетичних хімічних пестицидів та мінеральних 

добрив) [15]. Дорого коштує органічна черешня і на внутрішньому ринку 

України (адже вона постачається з Туреччини, Італії, Іспанії)  [16]. Власної 

органічної черешні у промислових масштабах в Україні не вирощують через 

брак наукового обґрунтування цієї технології, яка, на сьогоднішній день, 

недосконала. Так, органічні стандарти декларують турботу про ґрунт, але вибір 

системи утримання ґрунту залишають за виробником [15]. Тому питання 

оптимальної системи утримання ґрунту в органічному саду залишається 

відкритим.  

Досягнення майбутнього безпечного середовища залежить від 

збереження ґрунту, води та біологічних ресурсів. Ґрунт є ключовим 

компонентом стійкості. Мульчування є одним із способів захисту та 

підвищення продуктивності ґрунту. Різноманітні мульчі широко 

використовуються в сільському господарстві завдяки безлічі переваг, які вони 

мають [16‒20]. Зростає інтерес до використання «живої мульчі» (задерніння) у 

садах, навіть у посушливих умовах [21,22].  
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На сьогоднішній день є приклади використання задерніння у органічному 

садівництві, навіть за посушливих умов. Так, у Кубанському Державному 

аграрному університеті на землях навчально-дослідного господарства 

розташовано органічний яблуневий сад, де вирощується товарна продукція 

досить високої якості без застосування мінеральних добрив і хімічних 

пестицидів. Показано, що підвищення посухо- і жаростійкості яблуні в 

незрошуваному саду досягається при черезрядному задернінні міжрядь 

природно зростаючими травами [23]. У варіанті з застосуванням в міжряддях 

незрошуваного саду природно зростаючих трав протягом періоду вегетації 

виявлене помітне (на 5-18%) зниження (в порівнянні з контролем) вологості 

ґрунту. Разом з тим, більшою мірою потенційна стійкість яблуні сорту Флоріна 

(підщепу ММ106) до перегріву реалізується при використанні в міжряддях 

(кожному або через ряд) природно зростаючих трав. Навіть при підвищенні 

температури до 65 °С. У спекотний період ґрунт в орному шарі контрольного 

варіанту (чорний пар) прогрівається до 37 ° С, а при використанні задерніння - 

тільки до 28 ° С [23]. 

Ян Мервін досліджував вплив різних способів утримання ґрунту в садах 

на фізіологічні показники дерев протягом 25 років та прийшов до висновку: 

дерева конкурують з трав'янистою рослинністю за азоту та воду, але  після 

першого десятиліття ці дерева, адаптовані до конкуренції трави, посилаючи 

коріння глибше під дерном, стали настільки ж продуктивними, як і ті, що 

утримувалися на гербіцидному пару або з  мульчуванням рядів [24]. 

Даріо Стефанеллі вів дослідження, щоб порівняти три різні способи 

утримання ґрунту в саду. По-перше, використовували задерніння люцерною, 

посіяною вручну навесні і восени, щоб запобігти зростанню бур'янів і зберегти 

вологість ґрунту. До недоліків цього методу можна віднести: високу вартість, 

необхідність постійного обслуговування, ризик пошкодження гризунами, 

інкубація деяких видів бур'янів, можливі втрати поживних речовин. Друга 

система утримання ґрунту передбачала спалювання бур'янів. Витрати невеликі, 
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але збільшується ризик виникнення пожежі або пошкодження 

сільськогосподарських культур і зрошувальних системи. Третій спосіб відомий 

як «швейцарська система сендвіч», яка залишає рости природну смугу 

рослинності в рядах дерев, з двома смужками оброблюваної поверхні ґрунту з 

кожного боку. Трав'яниста частина забезпечує простір для життя комах і 

захищає ґрунтовий покрив. Бічні смуги  зменшують конкуренцію за воду і 

поживні речовини. Витрати на технічне обслуговування не високі. У висновках 

свого дослідження Стефанеллі зазначив, що, беручи до уваги всі плюси і 

мінуси, останній метод є кращим [25].  

За даними В.П. Попової, встановлено, що різниця в температурах на 

поверхні ґрунту між чорним паром і культурним залуженням становила від 1,3° 

у жовтні до 13,7°С у липні. Під багаторічним травостоєм на глибині до одного 

метра зберігався оптимальний температурний режим для життєдіяльності 

коренів плодових рослин [26,27].  

На підставі повідомлень у науковій літературі ми робимо висновок, що 

«жива мульча» збільшує гуміфікацію і зменшує денітрифікацію і стік, 

підвищуючи тим самим доступність азоту в ґрунті та водо утримуючу здатність 

ґрунту [28‒33]. Природне трав'яне покриття може діяти як «жива мульча»: 

показано, що спонтанне рослинне покриття підвищувало фізичну якість 

садового ґрунту [34], поліпшувало розмноження арбускулярної мікоризи, 

підвищувало вміст органічного вуглецю ґрунту та активність ґрунтових 

ферментів [35]. Природна трава не вимагає посіву і зрошення, створює велику 

біомасу, яка може залишатися на місці для поповнення ґрунту органічними 

речовинами, запобігає ерозії ґрунту [36], збільшує біорізноманіття [37] і 

принаджує корисних комах-ентомофагів, ентомопаразитів та запилювачів [38].  

Проте повідомлялося, що «жива мульча» знижувала доступність 

ґрунтової води для плодових дерев, погіршуючи врожайність яблук [39], 

знижувала врожайність абрикосів, вагу плодів і економічний прибуток [40]. 

Тобто дерева конкурують з травами за воду [41,42] і поживні речовини [43].  
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Більшість вчених визнають, що утримання ґрунту під чорним паром від 

садіння саду до вступу в плодоношення значно погіршує поживний режим 

ґрунту і запас гумусу [16‒22, 28‒34, 44‒46]. 

Але деякі автори відмічають, що за парового обробітку значно знижено 

випаровування вологи, так як в пухкому ґрунті припиняється капілярне 

підняття води до поверхні. У зв'язку з тим, що розпушений ґрунт краще вбирає 

воду і краще її затримує, вологість ґрунту вище, ніж при задерніння міжрядь 

[47‒50]. Зустрічаються також висновки, що особливістю посіяних багаторічних 

трав є значне споживання води і поживних речовин протягом вегетаційного 

періоду, що призводить до висушування ґрунту і порушення оптимального 

співвідношення доступних елементів живлення [51]. 

Таким чином, в органічному саду, щоб підтримати природний біоценоз і 

створити оптимальні умови для відтворення родючості ґрунту, необхідно 

зберігати ґрунт під «живою мульчею». Але вплив «живої мульчі» на 

фізіологічні параметри плодових дерев досліджено не повністю. Щоб 

заповнити цей пробіл, ця робота була спрямована на вивчення впливу «живої 

мульчі» на вміст фотосинтетичних пігментів, вологість листків, площу 

листкової поверхні, біохімічний склад плодів черешні (Prunus avium L.) в 

умовах органічного саду у південному Степу України. 
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УМОВИ, МЕТОДИКА ТА АГРОТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідна ділянка знаходиться у зоні Степу, яку характеризують як зону 

ризикованого землеробства. Ґрунт дослідної ділянки каштановий, 

солонцюватий, супіщаний зі слабо лужною реакцією ґрунтового розчину. 

Рослинним матеріалом слугують дерева черешні (Prunus avium L./Prunus 

mahaleb)  сортів Ділема та Валерій Чкалов,  2011 року садіння. Схема садіння 

7х5 м. Експеримент був розроблений як рендомізований повний блок з двома 

варіантами, у трьох повтореннях. Кожна експериментальна ділянка мала площу 

210 м2 (7м × 30м). Кожна ділянка містила 10 дерев черешні. Ґрунт утримувався 

у двох варіантах: чистий пар (контроль) та задерніння (природні трави, 

скошування, скошена маса залишалася на місці). Будь-який інший догляд був 

ідентичним у кожному варіанті. Внесення мінеральних добрив та хімічний 

захист відсутні.  

Основні елементи обліків та спостережень: вміст пігментів фотосинтезу 

(%) та водний режим у листках (загальний вміст вологи (%), відносна 

тургоресцентність (%), дефіцит вологи (%), водо утримуюча здатність (%); 

площа листкової поверхні (м2/дерево); вміст сухих розчинних речовин (%), 

цукрів (%), титрованих кислот(%), аскорбінової кислоти (мг/100г), антоціанів 

(мг/100г) у плодах.  

Вміст фотосинтетичних пігментів (хлорофілів а, b і каротиноїдів) у 

листках визначали в ацетоновій витяжці на СФ-26 [52]. Площу листкової 

поверхні визначали методом висічок, показники водного режиму листків – 

ваговим методом, як описано у Г.К. Карпенчука і А.В. Мельника: загальний 

вміст вологи визначали висушуванням зразків за температури 105°С до 

постійної маси; відносну тургоресцентність розраховували як відношення 

загального вмісту вологи до вмісту вологи після добового насичення у вологій 

камері; дефіцит вологи – відношення поглинутої листками вологи (після 

добового насичення у вологій камері) до загального вмісту вологи після 
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добового насичення у вологій камері; водоутримуюча здатність – відношення 

втраченої листками вологи (після добового в’янення) до загального вмісту 

вологи [53]. Вміст сухих розчинних речовин, титрованих кислот, аскорбінової 

кислоти - відповідно до Методів визначення показників якості продукції 

рослинництва [54]; вміст антоціанів – як описано Гішті та Врольстадом (M.M. 

Giusti, R.E. Wrolstad) [55]. Результати опрацьовано статистично за критерієм 

Ст’юдента [56].  
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                             РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Вміст фотосинтетичних пігментів у листках черешні 

 

У таблицях 1 і 2 наведені дані щодо вмісту пігментів фотосинтезу у 

листках черешні сортів Валерій Чкалов і Ділема.  

Таблиця 1 

Вміст фотосинтетичних пігментів у листках черешні сорту Валерій Чкалов 
2017 рік 

Варіант Вміст 
хлорофілу 
а, %  

Вміст 
хлорофілу b, %  

Вміст 
каротиноїдів, 
% 

 

Сума 
хлорофілів а 
і b, % 

Хлорофіль
ний індекс 
(а+b)/к 

Чистий пар 1,77±0,16 1,73±0,13 0,17±0,01 3,49±0,31 20,4±0,06 

Задерніння 2,09±0,17 1,51±0,13 0,24±0,02* 3,59±0,16 14,7±0,05* 
2018 рік 

Чистий пар 1,19±0,12 0,48±0,05 0,30±0,02 1,67±0,17 5,5±0,04 
Задерніння 1,12±0,10 0,52±0,05 0,27±0,02 1,65±0,16 6,2±0,05* 

Примітка: * - різниця достовірна при Р≤0,05. 

Таблиця 2 

Вміст фотосинтетичних пігментів у листках черешні сорту Ділема 
2017 рік 

Варіант Вміст 
хлорофілу 
а, %  

Вміст 
хлорофілу b, %  

Вміст 
каротиноїдів, 
% 

 

Сума 
хлорофілів а 
і b, % 

Хлорофіль
ний індекс 
(а+b)/к 

Чистий пар 1,86±0,12 1,39±0,11 0,25±0,04* 3,25±0,32 13,3±0,02 

Задерніння 1,81±0,16 1,46±0,14 0,14±0,04 3,27±0,33 24,1±0,03* 
2018 рік 

Чистий пар 0,88±0,12 0,31±0,05 0,25±0,02 1,20±0,12 4,86±0,23 
Задерніння 1,22±0,11 0,80±0,14 0,25±0,02 2,02±0,12 8,21±0,16* 

Примітка: * - різниця достовірна при Р≤0,05. 

Вміст хлорофілів і сума хлорофілів а і b у листках обох досліджуваних 

сортів у варіантах досліду істотно не відрізнялися, як у 2017, так і в 2018 році. 

Але слід відмітити, що  у 2017 році вміст каротиноїдів був істотно більшим у 

листках сорту Валерій Чкалов в умовах задерніння та у листках сорту Ділема в 

умовах чистого пару. Це свідчить про стресовий стан дерев сорту Валерій 
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Чкалов в умовах задерніння та сорту Ділема в умовах чистого пару, адже 

відомо, що посилений синтез каротиноїдів є неспецифічною реакцією рослин 

на стрес [57]. Потрібні подальші дослідження сортових особливостей, щоб 

з’ясувати причину такого стану. Можна висунути припущення, що це пов’язано 

з діяльністю ґрунтової мікробіоти, симбіотичної мікоризи. Адже відомо, що 

задерніння створює оптимальні умови для розвитку ґрунтової біоти, а саме, 

симбіотичної мікоризи, але різні сорти можуть мати свої специфічні 

особливості щодо формування симбіозу з ґрунтовими мікроорганізмами. Слід 

відмітити, що погодні умови 2017 року були відносно задовільними щодо 

вологозабезпечення, на відміну від 2018 року, коли посуха тривала упродовж 

всіх літніх місяців. Посуха відбилася на фізіологічному стані листків, які 

містили істотно менше пігментів фотосинтезу. Сума хлорофілів у посушливих 

умовах 2018 року була менше, а вміст каротиноїдів – більше у обох сортів на 

обох варіантах досліду (порівняно з 2017 роком). Хлорофільний індекс був 

більшим за умов задерніння у обох сортів у 2018 році, що свідчить про 

стимулюючий вплив задерніння на фотосинтез у листках черешні. 

 

3.2 Водний режим листків черешні 

 

У таблицях 3 і 4 представлені отримані нами дані щодо водного режиму 

листків черешні. 

Оводненість тканин рослин  є важливим показником їх фізіологічного 

стану. У наукових джерелах повідомлялося, що для стійких проти грибкових 

захворювань видів та сортів характерні високі значення водного потенціалу 

[58]. У листках більш посухостійких сортів відмічали більший вміст вологи 

упродовж вегетації, ніж у вразливих сортів [59].  

Для сорту Валерій Чкалов істотної різниці між контрольним та 

дослідним варіантом за загальним вмістом вологи, відносною 

тургоресцентністю та дефіцитом вологи не відмічено.  Але за умов задерніння 

ми спостерігали істотне збільшення водоутримуючої здатності листків у 2017 



13 
 
році. Це можна пов’язати зі збільшенням вмісту колоїдів у тканинах листків, 

що є пристосувальною реакцією рослин на водний дефіцит. Природно, що 

дефіцит вологи у листках був тісно обернено зв’язаний з відносною 

тургоресцентністю ‒ коефіцієнт кореляції складав 0,9 (r=0,9). 

Для сорту Ділема характерним був істотно менший загальний вміст 

вологи у листках за умов задерніння упродовж двох років досліджень. За умов 

задерніння спостерігалося  збільшення водоутримуючої здатності листків у 

2018 році.  

Таблиця 3 

Водний режим у листках черешні сорту Валерій Чкалов 
Варіант Загальний 

вміст вологи, % 
Відносна 
тургоресцентність, 
% 

Дефіцит 
вологи, % 

Водоутримуюча 
здатність, % 

2017 рік 
Контроль 
(Чистий пар) 

58,7±0,19 23,4±1,38 76,6±1,39 94,3±0,61 

Задерніння 58,2±0,65 21,3±1,36 78,7±1,37 96,5±0,45* 
2018 рік 

Контроль 
(Чистий пар) 

54,3±0,29 31,6±0,35 68,4±0,55 95,8±0,79 

Задерніння 53,6±0,47 30,7±0,33 69,3±0,42 95,2±0,75 
Примітка: * - різниця достовірна при Р≤0,05. 

Таблиця 4 

Водний режим у листках черешні сорту Ділема 
Варіант Загальний 

вміст вологи, % 
Відносна 
тургоресцентність, 
% 

Дефіцит 
вологи, % 

Водоутримуюча 
здатність, % 

2017 рік 
Контроль 
(Чистий пар) 

62,1±0,22 25,7±2,07 74,3±3,08 93,3±1,47 

Задерніння 54,8±0,12* 27,5±1,79 72,5±1,79 91,7±0,25 
2018 рік 

Контроль 
(Чистий пар) 

55,7±0,35 30,9±1,55 69,1±1,99 94,5±1,41 

Задерніння 51,6±0,43* 26,6±1,67* 73,4±1,25* 97,7±1,44* 
Примітка: * - різниця достовірна при Р≤0,05. 

Оскільки зниження загального вмісту вологи за умов задерніння у сорту 

Ділема було істотним (на відміну від сорту Валерій Чкалов), то можна було б 

констатувати, що сорт Ділема більш вразливий до умов посухи та конкуренції з 
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травами. Але у науковій літературі є повідомлення, що менший вміст вологи у 

листках черешні може бути пов'язаний із спрямуванням вологи до плодів і у 

такому разі за меншого вмісту вологи у листках формується більший врожай 

плодів [60]. У 2018 році дерева дали перший врожай плодів, який у сорту 

Ділема був більшим, порівняно із сортом Валерій Чкалов (дані не наводяться). 

Але для достовірного порівняння врожайності потрібно дочекатися повного 

плодоношення, що надасть змогу комплексно усвідомити всі отримані дані. 

 

3.3 Площа листкової поверхні черешні 

 

Щоб краще пояснити отримані дані, проаналізуємо результати 

визначення площі листкової поверхні, представлені у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Площа листкової поверхні черешні, м2/дерево 
2017 

Варіант Сорт Валерій Чкалов Сорт Ділема 
Чистий пар 38,2 46,8 
Задерніння 29,0 32,4 
НІР05 3,05 3,74 

2018 
Варіант Сорт Валерій Чкалов Сорт Ділема 
Чистий пар 60,8 51,7 
Задерніння 52,8 59,3 
НІР05 5,17 5,04 

 

Площа листя була істотно меншою за умов задерніння у обох 

досліджуваних сортів у 2017 році. У 2018 році істотної різниці з контрольним 

варіантом (чистий пар) не було відмічено, але сорт Валерій Чкалов 

демонстрував тенденцію до зменшення площі листя за умов задерніння, а сорт 

Ділема – навпаки – до збільшення. 
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3.4 Біохімічні показники плодів черешні 

 

Як видно з таблиці 6, за вмістом сухих розчинних речовин, цукрів, 

титрованих кислот плоди черешні у дослідних варіантах відрізнялися 

неістотно. Цукрово-кислотний індекс плодів також статистично не відрізнявся, 

але цей показник мав тенденцію до зменшення за умов задерніння у обох 

досліджуваних сортів. 

Таблиця 6 

Біохімічні показники плодів черешні, 2018 рік  
Варіант Вміст 

сухих 
розчинни
х 
речовин, 
% 

Вміст 
цукрів, % 

Вміст 
титрованих 
кислот, % 

Цукрово-
кислотний 
індекс 

Вміст 
аскорбіно
вої 
кислоти, 
мг/100г 

Вміст 
антоціанів, 
мг/100г 

Сорт Валерій Чкалов 
Чистий 
пар 

21,0±1,13 14,23±1,32 0,59±0,05 24,1±1,99 6,6±0,32 5,99±0,09 

Задерні-
ння 

19,74±0,69 14,19±1,12 0,63±0,07 22,5±1,27 8,1±0,66* 8,44±0,21* 

Сорт Ділема 
Чистий 
пар 

19,56±0,67 13,93±1,21 0,64±0,06 21,8±1,85 7,3±0,58 7,36±0,04 

Задерні-
ння 

19,99±0,22 14,25±1,27 0,72±0,07 19,8±1,55 9,4±0,71* 10,12±0,23
*а 

Примітка: * - різниця між варіантами достовірна при Р≤0,05; 
а - різниця між сортами достовірна при Р≤0,05. 

Масова концентрація аскорбінової кислоти та антоціанів була істотно 

більшою за умов задерніння у плодах обох досліджуваних сортів. При чому у 

плодах сорту Ділема вміст антоціанів був істотно більшим, порівняно із сортом 

Валерій Чкалов. 

Аскорбінова кислота відіграє важливу роль у фізіології рослин: бере 

участь у детоксикації активних форм кисню, сприяє стійкості до численних 

екологічних стресів [61], діє як кофактор для багатьох діоксигеназ у рослинах 

[62], бере участь у біосинтезі гормонів [63]. Існує  сильна синергія між 
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аскорбіновою кислотою та антоціанами [64], які також є потужним джерелом 

антиоксидантної активності [65]. Помірний стрес, викликаний у рослин 

органічною технологією вирощування, призводить до накопичення у плодах 

корисних для людини вторинних метаболітів – таких як феноли, аскорбінова 

кислота [66]. У нашому досліді обидва варіанти утримувалися за відсутності 

мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, але за умов задерніння 

дерева додатково відчували стрес від конкуренції з травами, що призвело до 

збільшення вмісту антиоксидантів – аскорбінової кислоти та антоціанів.  

Можна констатувати, що задерніння сприяло отриманню плодів з більш 

високим вмістом біологічно активних сполук, що підвищує їх споживчу якість. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Хлорофільний індекс за умов задерніння (порівняно з чистим паром) був 

більшим у сорту Ділема у 2017 році та у обох досліджуваних сортів за 

жорсткої посухи 2018 року.   

2. Вміст каротиноїдів у 2017 році був істотно більшим у листках сорту 

Валерій Чкалов в умовах задерніння та у листках сорту Ділема в умовах 

чистого пару; у 2018 році істотної різниці не відмічено у обох сортів.  

3. Загальний вміст вологи у листках сорту Ділема був істотно меншим за 

умов задерніння, для сорту Валерій Чкалов різниця була неістотною.  

4. Водоутримуюча здатність у 2017 році (задовільне вологозабезпечення) 

була більшою в умовах задерніння у листках сорту Валерій Чкалов, у 

2018 році (посуха) - у сорту Ділема.  

5. Площа листової поверхні була істотно меншою за умов задерніння у обох 

досліджуваних сортів у 2017 році. У 2018 році істотної різниці з 

контрольним варіантом (чистий пар) не було відмічено. 

6. За умов задерніння вміст у плодах черешні сухих розчинних речовин, 

цукрів та титрованих кислот не відрізнялися від контролю (чистий пар).  

7. Стрес, викликаний конкуренцією з травами сприяв накопиченню у 

плодах черешні антиоксидантів – аскорбінової кислоти та антоціанів. 

8. Плоди сорту Ділема за умов задерніння містили істотно більше 

антоціанів, порівняно із сортом Валерій Чкалов. 
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