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На сьогоднішній день є приклади використання задерніння у органічному садівництві, 

навіть за посушливих умов. Вода відіграє провідну роль у формуванні продуктивності 

рослин, тому з’ясування впливу задерніння на водний режим листків основної культури є 

актуальним.  

Дослід закладено у дослідному саду ТДАТУ (с. Нове. Мелітопольського р-ну, 

Запорізької обл.). Ґрунт дослідної ділянки каштановий, солонцюватий, супіщаний зі слабо 

лужною реакцією ґрунтового розчину, вміст гумусу 0,6%. Дослідна ділянка знаходиться у 

зоні Степу, у другому агрокліматичному районі, який характеризується як посушливий та 

дуже теплий (зона ризикованого землеробства). Рослинним матеріалом слугують дерева 

черешні сортів Дилема та Валерій Чкалов, 2011 року садіння. Схема садіння 6х7 м. 

Повторність – по 10 дерев кожного сорту. Внесення мінеральних добрив та хімічний захист 

відсутні. Біохімічні аналізи листків черешні проводилися у 2017 році. 

У наукових джерелах повідомлялося, що для стійких проти грибкових захворювань 

видів та сортів характерні високі значення водного потенціалу. У листках більш 

посухостійких сортів відмічали більший вміст води протягом вегетації, ніж у вразливих 

сортів. У таблицях 1 і 2 представлені отримані нами дані щодо водного режиму листків 

черешні. 

Таблиця 1 

Вміст вологи у листках черешні сорту Валерій Чкалов 

Варіант Загальний 

вміст 

вологи, % 

Відносна 

тургоресцентність, 

% 

Дефіцит 

вологи, % 

Водоутримуюча 

здатність, % 

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* 

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

Таблиця 2 

Вміст вологи у листках черешні сорту Дилема 

Варіант Загальний 

вміст вологи, 

% 

Відносна 

тургоресцентність, 

% 

Дефіцит 

вологи, % 

Водоутримуюча 

здатність, % 

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 

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

 

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

є пристосувальною реакцією рослин на водний дефіцит. Для сорту Дилема характерним був 

істотно менший загальний вміст вологи в листках черешні за умов задерніння. Що свідчить 

про вразливість цього сорту до умов конкуренції з травами. При цьому решта показників 

водного режиму істотно не відрізнялися від контрольного варіанту. Таким чином, можна 

констатувати, що за водним режимом листків сорт Валерій Чкалов більш придатний для 

вирощування в умовах задерніння, ніж сорт Дилема. 
 


