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Постановка проблеми. 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. Але на сьогодні органічна черешня у промислових 

масштабах в Україні не вирощується через брак наукового обґрунтування та низької 

ефективності цієї технології. Відкритим залишається також питання оптимальної системи 

утримання ґрунту в органічному саду.  

Мета: з’ясування впливу системи утримання ґрунту в органічному саду на площу 

листкової поверхні, вміст пігментів фотосинтезу та водний режим у листках черешні в 

умовах південного Степу України. 

Основні матеріали дослідження. 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 істотно більший вміст каротиноїдів у 2017 році у листках сорту 

Валерій Чкалов в умовах задерніння та у листках сорту Ділема в умовах чистого пару. Що, 

вірогідно, свідчить про стресовий стан дерев сорту Валерій Чкалов в умовах задерніння та 

сорту Ділема в умовах чистого пару.  

За загальним вмістом вологи для сорту Валерій Чкалов істотної різниці між 

контрольним та дослідним варіантом, відносною тургоресцентністю та дефіцитом вологи не 

відмічено.  Але за умов задерніння ми спостерігали істотне збільшення водоутримуючої 

здатності листків у 2017 році. Це можна пов’язати зі збільшенням вмісту колоїдів у тканинах 

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

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 Дилема – навпаки – до збільшення. 

       Висновки.  

1. 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.  

2. Хлорофільний індекс за умов задерніння (порівняно з чистим паром) був більшим у 

сорту Ділема у 2017 році та у обох досліджуваних сортів за умов жорсткої посухи 

2018 року.   

3. Водоутримуюча здатність у 2017 році (задовільне вологозабезпечення) була більшою 

в умовах задерніння у листках сорту Валерій Чкалов, у 2018 році (посуха) - у сорту 

Ділема.  

4. 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. 
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