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На дослідній станції помології ім. Л.П. Симиренка та в лабораторії фізіо-
логії рослин і мікробіології Інституту садівництва НААН проведено оцінку 
впливу фотосинтетичного апарату на формування господарсько-біологічних 
ознак 13 сортів і 10 елітних форм сливи різних строків достигання вітчиз-
няної та зарубіжної селекції. Використовували морфо-фізіологічні показники 
– площу листової пластинки, питому поверхневу щільність листка (ППЩЛ), 
оводненість, а також вміст хлорофілів а і b для аналізу організації листово-
го апарата. Виявлено тісний взаємозв’язок мінливості кількості пігментів і 
співвідношення вищевказаних хлорофілів, з одного боку, та негативної коре-
ляції (r=-0,85) між вмістом хлорофілу в і співвідношенням обох згаданих хло-
рофілів з іншого. Це свідчить про високу адаптивну здатність і регуляторні 
можливості пігментних систем хлоропластів листків дерев сливи стосовно 
змін світлового режиму в кроні. Дослідження виявили незначну кореляцію 
(r=0,35) між оводненістю і площею листка. Отже, листя з більш інтенсив-
ним метаболізмом характеризується і дещо напруженим водним гомеоста-
зом. За роки досліджень встановлено, що при однакових умовах вирощування 
найвищою врожайністю відзначаються в групі ранньостиглих – сорти Ода 
(13,68 т/га) і Герман (14,03), середньостиглих – Чачакска найболья (17,57), 
Янтарна мліївська (17,40), Заманчива (15,89) та гібридна форма № 12516 
(15,66), пізньостиглих – сорт Блюфрі (16,35 т/га) і гібрид №8124 (Престиж) 
(16,18 т/га).
Ключові слова: слива, сорт, гібридна форма, листок, хлорофіли, оводненість, 
урожайність.

Слива – одна з найпоширеніших кісточкових порід в Україні, котра за 
загальною площею садів поступається лише перед яблунею. Щодо калорій-
ності плоди сливи переважають яблука, груші, абрикоси, персики, всі ягідні 
культури і поступаються тільки перед плодами винограду та вишні. Це зумо-
влено багатим хімічним складом слив. Їх цінують за високі смакові якості і 
використовують як свіжими, так і у вигляді продуктів технічної переробки 
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(чорнослив, джеми, варення тощо) [1, 2]. Тенденції на світовому ринку свід-
чать про те, що зростає попит на плоди сливи для десертного споживання. Все 
більшого значення набувають великоплідні сорти з плодами масою не менше 
45-60 г високих смакових якостей. Водночас актуальним залишається добір 
сортів для переробної промисловості, плодам яких були б властиві стабільна 
врожайність і легке відокремлення невеликої кісточки від м’якоті [3]. 

Популярність сливи та наявність природного генофонду в Лісостепу та 
на Поділлі сприяли інтенсивній роботі вчених-селекціонерів по виведенню 
нових сортів і гібридних форм. На даний час у насадженнях дослідної стан-
ції помології ім. Л.П. Симиренка вивчаються десятки сортів і гібридів, виве-
дених у цій установі, та закордонної селекції. 

Для повноцінної оцінки сорту при його вивченні обов’язковим завдан-
ням є дослідження їх продуктивності, у формуванні якої особливе значення 
має функціонування листового апарату [4]. Тому актуальним є проведення 
комплексної оцінки його діяльності з використанням морфо-фізіологічних 
показників, а саме: площі листової пластинки, питомої поверхневої щіль-
ності листка (ППЩЛ), оводненості, а також вмісту хлорофілів а і b.

Методика. Дослідження виконували на вищезгаданій станції та в ла-
бораторії фізіології рослин і мікробіології Інституту садівництва НААН у 
2018-2019 рр. Вивчали 13 сортів і 10 елітних форм сливи різних строків до-
стигання: ранньостиглі (третя декада липня-перша серпня) – Ненька (конт-
роль), Ода і Герман, середньостиглі (друга-третя декади серпня) – Ренклод 
Карбишева (контроль), №№ 12516, 7756 (Ізюмінка), 8087 (Арія), 9605, 9996 
(Юна), 12456 (Добра), Заманчива, Чачакска найболья та Янтарна мліївська, 
пізньостиглі (перша-друга декади вересня) – Стенлей (контроль), №№ 7794 
(Розважлива), 8110 (Фантазія), 8164 (Престиж), 8143, Рекорд, Toпхіт, 
Блюфрі, Президент і Штутгарт. 

Насадження закладено у 2000 році, схема садіння – 6х4 м, підщепа – 
алича. Кількість облікових дерев на ділянці 10, повторень – 3, розміщення 
варіантів рендомізоване. Система утримання ґрунту – чорний пар без зро-
шення.

Обліки та спостереження здійснено за загальноприйнятими методиками [5].
Проводили оцінку структурної організації та ефективності функціонуван-

ня листкового апарату досліджуваних сортів та елітних форм. Площу лис-
ткової пластинки визначали методом висічок, кількісний вміст хлорофілів, 
застосовуючи спектрофотометричний метод за допомогою приладу КФК-3 у 
спиртових екстрактах листків при довжині хвиль 665 і 649 нм [6, 7].

Результати досліджень. Першоосновою біологічної продуктивності рос-
лин є фотосинтез – основний процес, що забезпечує життєдіяльність самих 
рослин і створює можливість отримання високих урожаїв. Він починається з 
поглинання кванту світла пігментною системою рослини. Головними фото-
синтетичними пігментами є хлорофіли а та в, які вже на першому етапі фо-
тосинтезу через поглинання сонячної енергії беруть участь у її засвоєнні та 
передачі до реакційних центрів. Вищезгадані хлорофіли, що зосереджені у 
світлозбиральних та антенних хлорофіл-білкових комплексах фотосистем 1 
і 2. При цьому другий із них поглинає енергію світла та без випромінювання 
зі 100 %-ю ефективністю передає її на хлорофіл а, котрий є основним піг-
ментом пластид, служить «природним сенсором» стану клітин водоростей 
та вищих рослин. Однією з його властивостей є здатність до флуоресценції, 
котра в інтактних листків генерується майже виключно хлорофілом а, що 
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входить до складу антенних хлорофілів поблизу реакційного центру фото-
системи 2 (ФС2), яка безпосередньо зв’язана з фотолізом води і виділенням 
кисню [8]. 

Ефективність фотосинтезу залежить як від кількості зелених пігментів 
у листку, так і від співвідношення форм хлорофілів а/b, що характеризує 
структурну організацію хлоропластів і ступінь потенціалу адаптації до змін 
навколишнього середовища. Аналіз вмісту пігментів у листі дерев сортів 
різних строків достигання свідчить про досить значну кількість у них хло-
рофілів (табл. 1). При цьому їх сумарний вміст, у перерахунку як на сиру 
речовину, так і на площу листкової поверхні у ранньостиглих сортів дещо 
вищий – у середньому відповідно 1,62 мг/г та 1,91 мг/дм2, у середньостиглих 
– відповідно 1,18 і 1,65 і пізньостиглих – 1,2 мг/г та 1,64 мг/дм2.

1. Вміст зелених пігментів у листках сортів і гібридних 
форм сливи, середнє за 2018-2019 рр.

Сорт, гібридна форма
Вміст хлорофілів

а/вмг/г мг/дм2

а в а+в а в а+в
Ненька (к.) 1,07 0,31 1,38 1,49 0,43 1,92 3,43
Ода 1,14 0,37 1,51 1,08 0,35 1,43 3,07
Герман 1,45 0,52 1,97 1,75 0,62 2,38 2,81
Ренклод Карбишева (к.) 1,18 0,36 1,54 1,65 0,50 2,15 3,30
№ 12516 1,05 0,32 1,37 1,54 0,47 2,01 3,31
№ 7756 (Ізюмінка) 1,08 0,31 1,40 1,58 0,46 2,04 3,47
№ 8087 (Арія) 1,00 0,25 1,25 1,21 0,30 1,51 4,02
№ 9605 0,65 0,14 0,80 0,83 0,18 1,02 4,58
№ 9996 (Юна) 0,88 0,26 1,14 1,23 0,37 1,60 3,34
№12456 (Добра) 0,88 0,19 1,07 1,23 0,26 1,49 4,66
Заманчива 1,01 0,29 1,30 1,41 0,41 1,81 3,46
Чачакска найболья 1,30 0,40 1,70 1,73 0,53 2,26 3,25
Янтарна мліївська 0,65 0,13 0,78 0,98 0,20 1,18 4,82
Стенлей (к.) 0,80 0,19 0,99 1,33 0,32 1,65 4,17
№7794 (Розважлива) 1,40 0,36 1,76 1,50 0,39 1,89 3,85
№ 8110 (Фантазія) 0,99 0,26 1,25 1,32 0,35 1,67 3,82
№8124 (Престиж) 0,64 0,15 0,79 0,90 0,21 1,11 4,25
№ 8143 1,07 0,28 1,35 1,63 0,42 2,05 3,84
Record 0,92 0,34 1,26 0,93 0,35 1,28 2,70
Tophit 0,99 0,25 1,24 1,39 0,34 1,74 4,04
Блюфрі 0,90 0,25 1,15 1,20 0,33 1,53 3,62
Президент 0,76 0,19 0,95 1,20 0,30 1,51 3,94
Штутгарт 0,98 0,31 1,29 1,70 0,53 2,22 3,22

НІР05 0,15 0,04 0,19 0,20 0,06 0,26 -

Коефіцієнти варіації показників кількості пігментів у перерахунку на си-
ру речовину склали в ранніх сортів 19,1 %, середніх 25,1 і пізніх 22,0 %, на 
площу листка – також менше 33 %, що характеризує сукупності отриманих 
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даних як однорідні. Серед ранньостиглих найвищим сумарним вмістом піг-
ментів відзначався сорт Герман – відповідно 1,97 мг/г і 2,38 мг/дм2, серед-
ньостиглих – Чачакска найболья – 1,70 і 2,26 відповідно та пізньостиглих 
– гібрид №7784 (Розважлива) – 1,76 мг/г та 1,89 мг/дм2. Найменшу кількість 
хлорофілів відмічено в гібридної форми № 9605 (середньостигла) – 0,80 мг/г 
та 1,02 мг/дм2 та пізньостиглої № 8124 (Престиж) – відповідно 0,79 мг/г і 
1,11 мг/дм2. Визначений вміст пігментів є достатнім для забезпечення фото-
синтетичних процесів. При цьому вважається, що лімітуючим фактором для 
них є не кількість хлорофілів, а сонячна радіація, що надходить до поверхні 
листя, що пов’язано з пристосуванням пігментного апарату до світлового 
режиму у кроні. Більш затінене листя містить більше хлорофілу, ніж ос-
вітлене. Крім того, в останньому при доброму освітленні з периферії крони 
у співвідношенні хлорофілів а/b значною перевагою володіє перший [9]. 

В нашому досліді були відібрані листки з периферії крони, тому в усіх 
сортів та елітних форм співвідношення а/b становило в середньому більше 
3,0, а саме: в ранньостиглих – 3,1, середньостиглих – 3,95 і пізньостиглих 
– 3,8. При цьому взаємозв’язок між мінливістю кількості пігментів і спів-
відношенням хлорофілів а/b був досить високий. Кореляція між останнім 
показником і сумарним вмістом пігментів, визначена в мг/г сирої речовини, 
виявилася негативною (r=-0,71). Крім того, встановлено ще більш значущу 
негативну кореляцію (r=-0,85) між співвідношенням хлорофілів а/b і кількіс-
тю другого з них, що свідчить про високу адаптивну здатність і регуляторні 
можливості (на рівні синтезу окремих форм хлорофілів) пігментних систем 
хлоропластів листків сливи до змін світлового режиму в кроні дерев.

Одним із основних органів рослини, що здійснює фотосинтез і забез-
печує її ріст, продуктивність і в цілому життєздатність, є листок. Від йо-
го ефективного функціонування залежить більшість біологічних і госпо-
дарських показників, наприклад, урожайність, а також забезпечення росту 
і формування генеративної сфери, стійкість до абіотичних факторів та ін. 
Філогенетична еволюція сформувала пластичність цього органу, який може 
забезпечити продуктивність за рахунок змін таких морфологічних парамет-
рів, як площа або товщина листка. Замість останнього параметру найчасті-
ше визначають питому поверхневу щільність листка, що вираховується як 
кількість сухої речовини на одиницю його площі. В багатьох дослідженнях 
підтверджено, що ППЩЛ корелює з продуктивністю рослин, зумовленою 
інтенсивною роботою хлоропластів листка [10, 11].

В досліді у сортів і гібридів виявлено значне варіювання площі листка 
– від 45,1 в сорту Ренклод Карбишева до 13,2 см2 в елітної форми № 9605 
(табл. 2). У ранньостиглих сортів коефіцієнт варіації склав 14,6 %, серед-
ньостиглих – 31,8, пізньостиглих – 22,7 %. В середньому по всіх сортах він 
дорівнював 23,7 %. Таким чином, цей показник був нижче 33 %, тобто су-
купності отриманих даних є однорідні. Вважається, що більша облистяність 
зумовлює й вищу врожайність, оскільки для формування та росту плодів 
необхідна певна кількість листків. При цьому їх ППЩЛ має бути вищою. 
Останнє викликано тим, що вищий вміст сухої речовини на одиницю пло-
щі листка накопичується при більш інтенсивній роботі фотосинтезуючого 
апарату. 

Відмітимо, що сорти і гібриди сливи характеризуються доволі високими 
значеннями ППЩЛ, при чому найвищими пізньостиглі Штутгарт (14,8 мг/см2), 
Стенлей та Президент (14,1), а найнижчими ранньостиглий Ода (7,0), пізнь-
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остиглі Record (7,8) і гібридна форма № 7794 (Розважлива) (8,6 мг/см2). Най-
більшою (25,4 %) варіабельністю відзначалися ранньостиглі сорти, найменшу 
(7,9 %) відмічено в середньостиглих, у пізньостиглих вона становила 18,9 %. В 
середньому по сортах варіабельність склала 18,8 %.

Площа листка та ППЩЛ – морфологічні показники, що забезпечують 
продуктивність рослин. Їх кореляційний аналіз показав, що в цілому по сор-
тах коефіцієнт кореляції був на рівні r=-0,32. Негативна кореляція вказує на 
варіативність у шляхах реалізації потенціалу продуктивності сортів і гіб-
ридів сливи. 

Важливим елементом забезпечення продуктивності рослин є підтрим-
ка їх водного гомеостазу, який можна оцінити за оводненістю листя. Цей 

2. Урожайність і показники листків сортів і гібридних 
форм сливи, середнє за 2018-2019 рр. 

Сорт, 
гібридна форма

Площа 
листкової

пластинки, см2

ППЩЛ, 
мг/см2

Оводненість, 
%

Урожайність, 
т/га

ранньостиглі
Ненька (к.) 27,6 10,9 61,1 12,70
Ода 21,5 7,0 62,5 13,68
Герман 28,4 11,7 58,3 14,03

НІР05 3,9 1,5 3,9 1,2
середньостиглі

Ренклод Карбишева (к.) 45,1 10,2 64,9 13,21
№ 12516 19,1 10,9 64,1 15,66
№ 7756 (Ізюмінка) 30,1 10,9 64,1 11,17
№ 8087 (Арія) 22,1 11,7 57,1 14,73
№ 9605 13,2 10,2 62,9 14,55
№ 9996 (Юна) 23,2 12,5 59,0 11,80
№12456 (Добра) 26,1 11,7 58,3 13,31
Заманчива 22,6 12,5 60,0 15,89
Чачакска найболья 33,9 10,9 62,2 17,57
Янтарна мліївська 32,8 10,2 62,9 17,40

НІР05 4,0 1,4 6,2 2,2
пізньостиглі

Стенлей (к.) 25,6 14,1 61,7 15,16
№7794 (Розважлива) 35,0 8,6 64,5 12,81
№ 8110 (Фантазія) 22,2 13,3 56,4 14,55
№8124 (Престиж) 21,9 12,5 56,8 16,18
№ 8143 25,1 12,5 59,0 15,95
Record 41,9 7,8 61,5 14,74
Tophit 26,6 12,5 57,9 14,55
Блюфрі 24,7 11,7 60,5 16,35
Президент 24,2 14,1 55,0 14,66
Штутгарт 29,5 14,8 56,8 12,51

НІР05 4,1 1,8 5,9 1,1
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показник виявився високим, складаючи в середньому по сортах: у раннь-
остиглих – 60,6, середньостиглих – 61,6, пізньостиглих – 59,0 %, при цьому 
слід відмітити його низьку варіабельність – 4,9 %. Аналіз співвідношення 
оводненості і ППЩЛ виявив значну негативну кореляцію (r=-0,68), а між 
оводненістю і площею листка – незначну (r=0,35). Таким чином, листки з 
більшою площею, хоч і витрачають більше води, відзначаються більшою 
оводненістю, тоді як з більш інтенсивним метаболізмом – дещо напруженим 
водним гомеостазом.

За роки досліджень встановлено, що при однакових умовах вирощування 
сорти та елітні гібридні форми різнилися за врожайністю. У групі ранньостиг-
лих цей показник у сортів Ода (13,68 т/га) і Герман (14,03) був дещо вищим, у 
середньостиглих у сортів Чачакска найболья (17,57), Янтарна мліївська (17,40), 
Заманчива (15,89) і гібридна форма № 12516 (15,66) істотно вищим, а в гібридів 
№№ 7756 (Ізюмінка) (11,17) і 9996 (Юна) (11,80 т/га) – нижчим порівняно з 
контролем. Урожайність інших форм була на рівні контрольного варіанту.

Серед пізньостиглих значно вищу врожайність, ніж у контролі відмічено 
в сорту Блюфрі (16,35 т/га) і гібриду № 8124 (Престиж) (16,18). Істотно ниж-
чим за контрольний цей показник був у сорту Штутгарт (12,51) і гібридної 
форми № 7794 (Розважлива) (12,81 т/га).

Відмітимо, що середня врожайність по групах стиглості сортів, хоч і не 
значно, але зростає від ранньостиглих (13,47 т/га ) до середньо- та пізнь-
остиглих (відповідно 14,53 і 14,75 т/га). Це можна пояснити більшим часом, 
потрібним для формування врожаю в середньо- та пізньостиглих сортів.

Висновки. Проведено комплексну оцінку роботи листкового апарату у 
дерев сливи з використанням морфо-фізіологічних показників – площі лис-
тової пластинки, питомої поверхневої щільності листка, оводненості, а та-
кож вмісту хлорофілів а і b.

Аналіз кількості пігментів по сортах з різною стиглістю показав, що су-
марний вміст хлорофілів, як у перерахунку на сиру речовину, так і на пло-
щу листкової поверхні, становив у ранньостиглих у середньому відповід-
но 1,62 мг/г та 1,91 мг/дм2, у середньостиглих – 1,18 і 1,65 і пізньостиглих 
– 1,2 мг/г та 1,64 мг/дм2.

Серед ранньостиглих найбільшою сумарною кількістю пігментів відзна-
чався сорт Герман – 1,97 мг/г та 2,38 мг/дм2, середньостиглих – Чачакска 
найболья – 1,70 і 2,26 і пізньостиглих – №7784 (Розважлива) – 1,76 мг/г та 
1,89 мг/дм2.

Визначено значну негативну кореляцію (r=-0,71) між співвідношенням 
хлорофілів а/b і сумарним вмістом пігментів (в мг/г сирої речовини) та кіль-
кістю хлорофілу в і співвідношенням хлорофілів а/b (r=-0,85), що є свід-
ченням високої адаптивної здатності і регуляторних можливостей (на рівні 
синтезу окремих форм хлорофілів) пігментних систем хлоропластів листя 
сливи до змін світлового режиму в кроні дерев.

Найбільші значення ППЩЛ були в пізньостиглих сортів Штутгарт 
(14,8 мг/см2), Стенлей та Президент (14,1 мг/см2). 

Виявлено слабу кореляцію (r=0,35) між оводненістю і площею листка. 
Це свідчить, що листки з більшою площею, хоч і витрачають більше води, 
виділяються вищою оводненістю. Водночас листки з більш інтенсивним ме-
таболізмом характеризуються й дещо напруженим водним гомеостазом.

За період досліджень встановлено, що найвищою врожайністю від-
значаються сорти та елітні гібридні форми в групі ранньостиглих – Ода 
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PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE PLUM (PRUNUS 
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TREES LEAVES PHOTOSYNTHETIC APPARATUS 
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(13,68 т/га) і Герман (14,03), середньостиглих – Чачакска найболья (17,57), 
Янтарна мліївська (17,40), Заманчива (15,89) та № 12516 (15,66), пізньо-
стиглих – Блюфрі (16,35) і № 8124 (Престиж) (16,18 т/га).
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The influence of the photosynthetic apparatus on the formation of the economic 
and biological traits of the plum 13 cultivars and 10 elite forms of different 
ripening terms was evaluated at the L.P. Symyrenko Research Station of 
Pomology and in the Laboratory of the Plant Physiology and Microbiology of 
the Institute of Horticulture of the National Academy of Agrarian Sciences of 
Ukraine. Those cvs and forms were bred inland and abroad. The morphological 
physiological indicators – the leaf blade surface, specific leaf surface density, 
content of water as well as of the chlorophylls a and b were used in order to 
analyze the leaf apparatus organization. The close correlation was revealed 
of pigments amount variability and above mentioned chlorophylls ratio, on the 
one hand, and negative correlation (r = -0,85) between chlorophyll b content 
and ratio of the both mentioned chlorophylls, on the other hand. That confirms 
the high adaptive capacity and regulatory possibilities of the plum trees leaves 
chloroplasts pigment systems concerning the light regime changes in the crown. 
The researches have shown that the correlation between the water content and 
leaf surface (r = 0,35) is not significant. Thus, leaves with the more intensive 
metabolism are characterized with somewhat strained water homeostasis. During 
the investigations years in the group of the early ripening the varieties Oda and 
Herman distinguish themselves for the highest yield (13,68 t/ha and 14,03 t/ha 
respectively), among middle-ripening the cultivars Cacakska Najbolia (17,57 t/ha), 
Yantarna Mliivska (17,40 t/ha), Zamanchyva (15,89 t/ha) and the hybrid form 
№ 12516 (15,66 t/ha), late-ripening cv Bluefree (16,35 t/ha) and the hybrid № 8124 
(Prestige – 16,18 t/ha) under the similar cultivation conditions.
Key words: plum, cultivar, hybrid form, leaf, chlorophylls, water content, yield.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЛИСТЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ И ФОРМ СЛИВЫ (PRUNUS 
DOMESTICA L.)

В.В. ФИЛЁВ, директор
Опытная станция помологии им. Л.П. Симиренко ИС НААН Украины, 
с. Млиев, Черкасская обл., е-mail: mliivis@ukr.net
В.А. КРИВОШАПКА, кандидат с.-х. наук
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На опытной станции помологии им. Л.П. Симиренко и в лаборатории фи-
зиологии растений и микробиологии Института садоводства НААН про-
ведена оценка влияния фотосинтетического аппарата на формирование 
хозяйственно-биологических признаков 13 сортов и 10 элитных форм сливы 
разных сроков созревания отечественной и зарубежной селекции. Исполь-
зовали морфо-физиологические показатели – площадь листовой пластин-
ки, удельную поверхностную плотность листа, оводненность, а также 
содержание хлорофиллов а и b для анализа организации листового аппа-
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Подано попередні результати досліджень нових елітних форм і сортів груші 
селекції Інституту садівництва НААН України, а саме: Вежа мускатна, 
Деканка мускатна, Китайський ліхтарик і гібриду 17-103, з високим потен-
ціалом продуктивності. Урожай п’яти річних дерев на підщепі ІС 4-12 за 
схеми садіння 5х2 м становив 40 кг/дер. (45 т/га). Вступ у плодоношення 
на підщепі ІС 4-12 був ранній (третій-четвертий рік після садіння). Від-
мічена стійкість досліджуваних сортів до парші, а Китайсьий ліхтарик і 
Деканка мускатна високотолерантні до бактеріозу (Pseudomonas syringae). 
Плоди надзвичайно привабливі на вигляд і відзначаються високими товар-
ними (Китайський ліхтарик, Деканка мускатна) та смаковими якостями 
(Вежа мускатна, 17-103) і тривалим періодом зберігання (від 3 до 5 місяців) 
у холодильнику при температурі 2 °С. Форми та сорти, котрі вивчалися, 
придатні для створення інтенсивних безшпалерних енергозберігальних садів 
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рата. Выявлены тесная взаимосвязь изменчивости количества пигментов 
и соотношения вышеуказанных хлорофиллов, с одной стороны, и отрица-
тельная корреляция (r=-0,85) между содержанием хлорофилла и в соотно-
шении обоих упомянутых хлорофиллов, с другой. Это свидетельствует о 
высокой адаптивной способности и регуляторных возможностях пигмент-
ных систем хлоропластов листьев деревьев сливы относительно изменений 
светового режима в кроне. Исследования обнаружили незначительную кор-
реляцию (r=0,35) между оводненностью и площадью листа. Следовательно, 
листья с более интенсивным метаболизмом характеризуются и несколько 
напряженным водным гомеостазом. За годы исследований установлено, что 
при одинаковых условиях выращивания самой высокой урожайностью от-
личаются в группе раннеспелых – сорта Ода (13,68 т/га) и Герман (14,03), 
среднеспелых – Чачакска найболья (17,57), Янтарна млиивска (17,40), За-
манчыва (15,89) и гибридная форма № 12516 (15,66), позднеспелых – сорт 
Блюфри (16,35) и гибрид №8124 (Престыж) (16,18 т/га).
Ключевые слова: слива, сорт, гибридная форма, листок, хлорофиллы, оводнен-
ность, урожайность. 
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