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У статті наведено результати лабораторних до-
сліджень впливу високих температур на фізіологіч-
ний стан листя 25 сортів ожини в умовах західного 
Лісостепу України. У лабораторних умовах дослі-
джено водно-фізичні властивості, такі як водоут-
римувальна здатність, дефіцит вологи й оводненість 
тканин листя. За стійкістю до втрати вологи дослі-
джувані сорти розділено на три групи: високопосу-
хостійкі (Black Diamond, Black Pearl, Chief Joseph, 
Heaven can Wait, Loch Tay, Natches, Orkan, Насолода, 
Chester, Ouachita), середньопосухостійкі (Karaka 
Black, Adriene, Аsterina, Brzezina, Cacanska Вestrna, 
Navaho, Tornfree, Садове чудо, Jumbo, Kiowa, Reuben) 
та сорти з низькою стійкістю (Apache, Black Butte, 
Black Magic, Triple Crown). Найнижчим показником 
водного дефіциту характеризуються сорти  Natches 
та Apache, а найвищим – Black Butte. Найвищу овод-
неність тканин листків ожини відмічено у сортів 
Loch Tay (58,9 %), Tornfree (59,7 %) та Brzezina 
(60,8 %). Найменш оводненими є тканини сортів  
Navaho та Black Butte (51,4 та 51,7 % відповідно). 

Ключові слова: посухостійкість, адаптив-
ність, водоутримуюча здатність, оводненість, 
дефіцит вологи, сорт. 

Постановка проблеми. У життєвому та річ-
ному циклах рослин немає важливих чи неваж-
ливих періодів – розвиток рослини йде безпере-
рвно і зовнішні фактори кожного періоду впли-
вають на нього. Проведення фізіологічних до-
сліджень дає можливість виділити найбільш 
адаптовані сорти для культивування за певних 
кліматичних умов та в подальшому удосконали-
ти технологію їх вирощування, що не тільки 
дасть змогу рослинам подолати високе стресове 
навантаження, а й підвищить якість урожаю [2]. 
Веґетаційний період в останні роки характеризу-
ється нестабільним зволоженням, часто відміча-
ються періоди без опадів, які спричиняють ґрун-
тову та повітряну посухи. Такі перепади темпе-
ратур та недостатня кількість опадів негативно 
впливають на ріст і розвиток рослин. Встановле-
но, що після посушливих періодів відмічається 
зниження морозостійкості на 4–6 °С [4]. Відомо 
[6], що вода є розчинником і водночас середо-
вищем, у якому відбуваються переміщення ре-

човин та їх обмін, а її висока теплоємність стабі-
лізує температуру рослин. За нестачі вологи у 
плодових рослин зупиняється ріст, в’яне та об-
сипається листя і плоди, знижується закладання 
генеративних бруньок, а відповідно й урожай-
ність, не тільки у рік посухи, а й на наступний, 
різко знижується якість плодів. 
Вивчення посухостійкості фізіологічними ме-

тодами краще проводити в періоди найбільшої 
напруги стресових факторів, у посушливі та осо-
бливо жаркі періоди, у період з кінця росту па-
гонів до початку старіння листків [8]. Найбільш 
інформативними із лабораторно-польових мето-
дів вивчення посухостійкості є вивчення показ-
ників водного режиму листя: оводненості тка-
нин, водного дефіциту та визначення водоутри-
мувальної здатності.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідженнями О. В. Сердюка [9] встановлено, 
що параметри втрати води рослинами ожини у 
порівнянні з аналогічними дослідженнями 
Ю. Ю. Андрусика з малиною, у 1,5 рази менші. 
Це вказує на вищу потенційну посухостійкість 
ожини. Коренева система ожини сильно розви-
нена і залягає на глибині до 1,5 м [10]. Проте 
ожина, як і будь-які інші рослини, не може оп-
тимально рости і плодоносити без достатнього 
вологозабезпечення, оскільки волога необхідна 
для формування плодів, а сильний листковий 
апарат випаровує значну кількість води. У лист-
ках рослин наявні механізми, які регулюють ви-
трати води, в залежності від умов навколишньо-
го середовища. Відомо [5], що рослини здатні 
регулювати випаровування вологи зі своїх тка-
нин за рахунок роботи продихів. Процес транс-
пірації у розрізі культур суттєво відрізняється, 
спостерігається і різна її інтенсивність між сор-
тами у межах однієї культури. Сортимент ожини 
доволі обмежений не тільки на території зони 
Лісостепу, а й всієї країни через відсутність до-
статньої кількості сортів вітчизняної селекції. На 
даний час до «Державного Реєстру сортів рослин 
придатних до поширення в Україні» включені 5 
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сортів ожини, з яких два – селекції П. З. Шерен-
гового (НУБіП України). Проте у світі відомо 
вже понад 300 сортів ожини та малино-
ожинових гібридів, які є більш витривалими та 
продуктивними [10]. Тому на часі питання про 
детальне вивчення та добір сортів із високою 
адаптивною здатністю до стресових чинників.  
А в умовах глобального потепління актуальним 
стає створення сортів посухостійких і високо-
врожайних незалежно від температур і вологості 
повітря.  
Мета дослідження – удосконалити сортимент 

ожини на підставі вивчення господарсько-
біологічних особливостей нових сортів та їх адап-
тивності у ґрунтово-кліматичних умовах західно-
го Лісостепу України для подальшого сортови-
вчення та впровадження у селекційні програми.  
Завдання досліджень полягало у визначенні 

впливу високих температур на фізіологічний 
стан листя 25 сортів ожини в умовах західного 
Лісостепу України. 
Матеріал та методика дослідження. Дослі-

дження проводили в умовах західного Лісостепу 
України на базі Інституту садівництва НААН 
України (м. Київ) у період найбільшого напружен-
ня водного режиму 2016–2017 рр. Об’єктами до-
сліджень були 25 сортів ожини, а саме: Adriene, 
Apache, Аsterina, Black Butte, Black Diamond, Black 
Magic, Black Pearl, Brzezina, Cacanska Вestrna, 
Chester, Chief Joseph, Heaven can Wait, Jumbo, Ka-
raka Black, Kiowa, Loch Tay, Natches, Navaho, 
Orkan, Ouachita, Reuben, Tornfree, Triple Crown, 
Насолода (контроль) та Садове чудо. Рослини ви-
саджені за методикою колекційного сортовивчен-
ня [8, 1] восени 2014 року. Схема садіння рослин  –
3,00×1,25 м. Агротехнічні заходи проводили згідно 
із загальноприйнятою технологією вирощування 
ягідних культур. 
Лабораторні дослідження проводили в Лабо-

раторії фізіології рослин і мікробіології ІС 
НААН України.  
Вивчення водно-фізичних властивостей листя 

досліджуваних сортів проводили згідно з «Про-
граммой и методикой сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур» [8].  
Статистичну та математичну обробку отрима-

них даних проводили методом дисперсійного 
аналізу за допомогою прикладних комп’ютерних 
програм [3, 7]. 
Результати досліджень. З метою отримання 

узагальненої оцінки посухостійкості сортів ожи-
ни наведено середні значення отриманих резуль-
татів за період досліджень (2016–2017 рр.). 
Аналізуючи наведені показники водоутриму-

вальної здатності (див. табл.), зафіксовано різну 
інтенсивність втрати води у розрізі досліджува-
них сортів.  
Вивчення динаміки змін водоутримуючої  

здатності показало, що найбільш інтенсивно ли-
стки втрачали воду у перші 2 години після зва-
жування. Так, найбільший відсоток втрати води 
зафіксовано у сортів Садове чудо (9,5 %) та 
Black Butte (9,2 %). Найменший показник втрати 
вологи відмічено у сорту Natches (2,7 %). Конт-
рольний сорт вітчизняної селекції Насолода за 
перші 2 години втратив 4,6 % води. 
За 4 години експозиції листки втрачали від 

5,5 % (Natches) до 16,3 % (Black Butte 
Blackberry), а за 6 годин – від 7,50 (Natches) до 
24,8 % води (Black Butte Blackberry). Відсоток 
втрати води у сорту-контролю зафіксовано на 
рівні 8,1 (через 4 години) та 11,9 % (6 годин).  
Оскільки посуха в умовах оточуючого середови-

ща може бути досить тривалою, то важливим пока-
зником під час вивчення посухостійкості сорту є 
дослідження втрати води після добової експозиції. 
Загалом, на основі отриманих даних слід відмітити 
сорт Natches, який показав стабільно високу водо-
утримувальну здатність (26,30 %), що свідчить про 
високий рівень адаптивності до умов посухи. Також 
істотно нижчим показником водоутримувальної 
здатності характеризуються сорти Chief Joseph  
(33,8 %), Chester (34,1) та Orkan (34,5 %). Найменш 
посухостійкими виявились сорти Black Magic, Black 
Butte Blackberry та Apache, в яких у середньому за 
роки досліджень зафіксовано найвищі втрати води 
(53,9, 52 та 49,8 % відповідно). 
Проаналізувавши вищевикладений матеріал, 

досліджувані сорти за стійкістю втрати вологи 
можна поділити на групи, а саме:  
• високопосухостійкі (втрати води за 24 годи-

ни експозиції становили 32,40±6,10 %): Black 
Diamond, Black Pearl, Chief Joseph, Heaven can 
Wait, Loch Tay, Natches, Orkan, Насолода, Ches-
ter, Ouachita; 
• середньопосухостійкі (втрати води – 

44,55±3,45 %): Karaka Black, Adriene, Аsterina, 
Brzezina, Cacanska Вestrna, Navaho, Tornfree, Са-
дове чудо, Jumbo, Kiowa, Reuben; 
• низькопосухостійкі (51,45±2,45 %): Apache, 

Black Butte, Black Magic, Triple Crown.  
Оцінка посухостійкості рослин за водним де-

фіцитом проведена за такою класифікацією: 10–
15 % – помірний вплив посухи; більше 18 % – 
істотне напруження водного режиму, що викли-
кає незворотні порушення у структурній будові 
мембран [7]. 
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Водоутримуюча здатність сортів ожини (середнє за 2016–2017 рр.) 

Втрати води після експозиції, % 
Назва сорту 

2 год. 4 год. 6 год. 24 год. 
Сланкі 

Black Butte  9,20 16,30 24,80 52,00 
Black Diamond 4,60 8,60 11,90 37,20 
Black Pearl 4,50 8,80 13,10 35,50 
Karaka black 7,80 13,70 22,30 46,00 

Напівпряморослі 
Adriene 8,10 14,40 21,20 44,70 
Asterina 5,70 11,60 18,4 48,00 
Brzezina 3,60 8,80 12,70 41,10 
Cacanska bestrna 4,70 9,80 15,30 46,30 
Chief Joseph 4,80 8,20 11,30 33,80 
Heaven can Wait 4,50 12,10 15,50 38,50 
Loch Tay 3,40 7,20 9,90 36,00 
Natches 2,70 5,50 7,50 26,30 
Nаvaho 5,00 10,70 17,10 42,20 
Orkan 4,50 8,10 11,70 34,50 
Tornthree 7,60 11,20 17,80 47,20 
Triple crown 5,30 10,30 14,80 49,00 
Насолода (к) 4,60 8,10 11,90 37,30 
Садове чудо 9,50 14,10 17,80 48,70 

Пряморослі 
Apache 6,80 13,90 19,30 49,80 
Black Magic 8,30 13,80 22,40 53,90 
Chester 3,00 6,40 9,50 34,10 
Jumbo 6,20 13,50 19,20 46,70 
Kiowa 7,30 14,00 18,90 47,40 
Ouchita 3,30 7,20 11,80 35,90 
Reuben 4,50 8,30 12,70 41,10 
НІР05 0,12 0,27 0,42 0,95 

 

 
Рис. 1. Водний дефіцит листків ожини, % (середнє за 2016–2017 рр.) 
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Рис. 2. Оводненість тканин листків ожини, %  (середнє за 2016–2017 рр.) 

Необхідно відмітити, що в розрізі досліджува-
них сортів показник водного дефіциту не пере-
вищує 13,8 %, що підтверджує факт досить ви-
сокої посухостійкості рослин ожини (рис. 1). За-
галом, у розрізі досліджуваних сортів не зафік-
совано істотної різниці між значеннями водного 
дефіциту. Проте найменшим дефіцитом вологи 
характеризується сорт Natches, з показником 
8,2 %, а найбільшим – Black Butte (13,8 %), що 
вказує на дещо нижчий його адаптивний потен-
ціал в умовах посухи. 
Важливим елементом оцінки фізіологічного 

стану рослин у період посухи є їх здатність під-
тримувати оптимальний рівень оводненості тка-
нин листків. Зменшення рівня оводненості в ро-
слині може призвести до незворотніх процесів, 
таких як зменшення приростів пагонів та коре-
нів, передчасного в’янення листків, навіть до 
усихання та скидання їх, зменшення кількості 
запасних поживних речовин і порушення асимі-
ляції СО2. Проте такі анатомічні ознаки, як ово-
дненість та водний дефіцит, використовують 
лише як допоміжний критерій для визначення 
посухостійкості [7].  
Рівень оводненості досліджуваних сортів ожи-

ни знаходився у межах від 51,4 до 60,8 %. Під час 
проведення дисперсійного аналізу отриманих да-
них встановлено, що достовірно вищий рівень 
оводненості (НІР05 = 4,50) має лише сорт Brzezina 
(60,8 %).  

Показники решти сортів істотно не відрізня-
ються від контрольного. 
Висновок. За результатами лабораторних до-

сліджень водно-фізичних властивостей листків 
досліджувані сорти ожини за стійкістю до втрати 
вологи розділено на три групи. Виділено висо-
копосухостійкі (Black Diamond, Black Pearl, 
Chief Joseph, Heaven can Wait, Loch Tay, Natches, 
Orkan, Насолода, Chester, Ouachita), середньопо-
сухостійкі (Karaka Black, Adriene, Аsterina, 
Brzezina, Cacanska Вestrna, Navaho, Tornfree, Са-
дове чудо, Jumbo, Kiowa, Reuben) та сорти з ни-
зькою стійкістю (Apache, Black Butte, Black 
Magic, Triple Crown). Сорти з середнім рівнем 
посухостійкості ризиковано культивувати без 
застосування зрошення, а з низьким – лише за 
наявності зрошення. Встановлено, що найнижчим 
показником водного дефіциту характеризуються 
сорти Natches та Apache, а найвищим – Black 
Butte. Найвищу оводненість тканин листків 
ожини відмічено у сортів Loch Tay (58,9 %), 
Tornfree (59,7 %) та Brzezina (60,8 %). Найменш 
оводненими є тканини сортів Navaho та Black 
Butte (51,4 та 51,7 % відповідно). За комплексом 
визначених показників сорт Black Butte характе-
ризується найнижчою адаптивною здатністю до 
посухи порівняно з рештою сортів, а Natches – 
найвищою, що дає змогу рекомендувати його 
для впровадження у селекційні роботи як носія 
гену посухостійкості. 
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