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Утримання ґрунту у органічному саду має сприяти збереженню видового 

різноманіття комах, тварин та мікробіоти у агробіоценозі. Задерніння, як 

показано у численних наукових працях, сприяє збереженню агроценотичних 

зв’язків [1], забезпечує оптимальну температуру та вологість ґрунту [2], 

принаджує корисних комах-ентомофагів та запилювачів [3], сприяє розвитку 

симбіотичної мікоризи [4] та корисних ґрунтових мікроорганізмів, чисельність 

яких збільшується завдяки розгалуженій ризосфері трав [3]. Але на сьогоднішній 

день питання впливу задерніння на біохімічні процеси у тканинах плодових 

дерев остаточно не з’ясовано. Слід відмітити, що біохімічний склад плодів 
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черешні у науковій літературі описано досить глибоко [5], проте біохімічний 

склад листків ще потребує свого вивчення. 

Метою цієї роботи було визначити вміст біологічно активних речовин у 

листках черешні в умовах задерніння. 

Місце проведення дослідження – Науково-дослідний сад Таврійського 

державного агротехнологічного університету (с. Зелене, Мелітопольський 

район, Запорізька область). Ґрунт дослідної ділянки каштановий, супіщаний, 

легкого гранулометричного складу. Попри недостатню забезпеченість 

елементами живлення та малий вміст гумусу, ґрунти цілком придатні для 

вирощування черешні, що підтверджується виробничим досвідом господарств 

цього регіону. Погодні умови у роки досліджень (2017 – 2019) за середньорічною 

температурою повітря були тепліші за багаторічні показники на 1,2 – 1,6 ºС, але 

поступалися у 2017 та 2019 роках за середньорічною сумою опадів (відповідно, 

на 11 та на 8% менше від середньобагаторічних даних). 

Дослідження проводилися на деревах черешні сорту Ділема, щеплених на 

антипці (Prunus mahaleb), 2011 року садіння (7х5 м). Експеримент був 

розроблений як рендомізований повний блок з двома варіантами, у трьох 

повтореннях (по 10 контрольних дерев у повторенні). Ґрунт дослідної ділянки 

утримувався у двох варіантах: чистий пар (дискування на глибину 15 см, ручне 

прополювання) та «жива мульча» (природні трави, скошування, скошена маса 

залишалася на місці). Решта операцій догляду за насадженнями були 

ідентичними у кожному варіанті. Синтетичні мінеральні добрива та хімічні 

засоби захисту рослин не застосовувалися. Збір листків для аналізу проводили 

упродовж вегетації (з квітня по листопад) 4 рази щорічно – у фази цвітіння, 

достигання плодів, завершення росту пагонів та листопаду. Визначення суми 

цукрів (%) у рослинних тканинах проводили фотометрично на основі здатності 

моносахаридів відновлювати пікринову кислоту (2,4,6-тринітрофенол) до 

пікрамінової, при чому продукт реакції має інтенсивне червоне забарвлення 

[6, С.419 – 422]. Вміст титрованих кислот визначали загальноприйнятим 

методом [7]. Сумарний вміст фенольних сполук визначали фотометрично з 

використанням реактиву Фоліна – Чокальтеу і обраховували у мг галової 

кислоти (ГК) на 100 г сирої речовини [8]. Визначення вмісту аскорбінової 

кислоти, глутатіону і загальної редукуючої активності рослинних тканин 

проводили за відновлювальними властивостями аскорбату і глутатіону, як 

описано у М.М. Городнього із співавторами [9, С. 442 – 443]. Для аналізів 

відбирали по 100 неушкоджених листків з кожного варіанту досліду. Для всіх 

аналізів визначення проводились у трьох повтореннях. Отримані результати 

порівнювалися за критерієм Ст’юдента (р <0,05) та були опрацьовані методом 

кореляційного аналізу [10].  

Результати наших досліджень показали, що  загальна редукуюча активність 

у листках черешні була у межах 8,5 – 18,7 мл KJО3/100 г сирої речовини за умов 

чистого пару та від 9,3 до 20,2 мл KJО3/100 г сирої речовини за умов задерніння. 

При цьому загальна редукуюча активність за умов задерніння була істотно 

більша, порівняно з умовами чистого пару упродовж всього періоду досліджень. 
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Кореляційний аналіз показав сильну пряму позитивну кореляцію між вмістом 

біологічно активних речовин та загальною редукуючою активністю (коефіцієнти 

кореляції наведені у табл.1).  

Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції загальної редукуючої активності (ЗРА) із вмістом 

біологічно активних речовин у листках черешні 

 

 

Рік досліджень 
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2017 0,81 0,71 0,93 0,85 0,98 

2018 0,82 0,94 0,92 0,96 0,99 

2019 0,85 0,82 0,95 0,91 0,99 

 

Вміст цукрів у листках черешні у фазі цвітіння складав від 2,8 до 3,2% на 

чистому пару та від 3,4 до 3,8% на задернінні. У  фазі достигання плодів вміст 

цукрів у листках зростав і складав від 3,0 до 3,4% на чистому пару та від 3,6 до 

4,1% на задернінні. У фазах завершення росту пагонів та листопаду зберіглася 

істотна різниця між варіантами досліду – вміст цукрів у листках був істотно 

більше в умовах задерніння (від 4,1 до 4,8% проти 3,4-4,2%). Вміст титрованих 

кислот у листках черешні збільшувався упродовж вегетації в умовах чистого 

пару від 0,9 до 1,6%, в умовах задерніння - від 1,1 до 1,8% (упродовж трьох років 

досліджень вміст титрованих кислот був істотно більшим за умов задерніння). 

Сумарний вміст фенольних сполук у листках черешні був у діапазоні 7,9-242,3 

мг ГК/100 г сирої речовини в умовах чистого пару та істотно більше в умовах 

задерніння – від 10,2 до 298,1 мг ГК/100 г сирої речовини. Вміст аскорбінової 

кислоти також був істотно більшим за умов задерніння (від 7,5 до 15,5 мг/100 г 

сирої речовини), порівняно з умовами чистого пару (від 7,0 до 13,2 мг/100 г сирої 

речовини), за виключенням 2018 року, коли різниця між варіантами досліду за 

цим показником була неістотною упродовж всього періоду вегетації, хоча за 

умов задерніння була тенденція до зростання цього показника. Вміст глутатіону 

у листках черешні був у діапазоні 26,1-58,3 мг/100 г сирої речовини за умов 

чистого пару та від 27,9 до 61,4 мг/100 г сирої речовини за умов задерніння, при 

чому істотної різниці між варіантами досліду не відмічено упродовж всього 

періоду досліджень.  Виявлені закономірності можна пояснити стресовими 

умовами конкуренції з природними травами, які активують синтез 

антистресових біологічно активних речовин.  
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Безперечно, зміна загальнопланетарного клімату є однією з важливих 

екологічних проблем XXI століття. Зміна клімату зумовлюється, перш за все, 

глобальним потеплінням, прямим наслідком якого є посухи, які негативно 

впливають на урожайність сільськогосподарських культур, зокрема плодових, 

оскільки погодна складова врожаю у нашій державі може становити 
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