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CRANBERRY TREE (VIBURNUM OPULUS L.) ACCESSIONS OF THE L.P. 

SYMYRENKO POMOLOGY EXPERIMENTAL STATION OF  THE INSTITUTE OF 

HORTICULTURE IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

Aim. To determine economic and biological indicators (yield, average weight, palatability) 
of Viburnum opulus accessions under the conditions of the central forest-steppe of Ukraine. 

Results and Discussion. V. opulus accessions were studied at the L.P. Symyrenko 
Experimental Station of Pomology of the Institute of Horticulture of NAAS in 2015-2019. Five 
cultivars were studied: Koralova, Velykoplidna, Rubinova, Ukrainochka, and Bahriaana. In 
addition, 21 elite hybrid forms, which had been planted in plots of 4 m x1.5 m in 1998, were 
investigated. The number of recorded plants per plot was 15 in 3 replications.  Measurements 
and monitoring were performed according to conventional methods. Multi-year breeding resulted 
in the following cranberry tree cultivars: Koralova, Velykoplidna, Rubinova, Ukrainochka, and 
Bahriana. Pomological characteristics of the cultivars are given for basic economic and biological 
features under the conditions of the forest-steppe of Ukraine. The yield capacity is the main 
criterion in economic evaluation of V. opulus. It to a large extent depends on characteristics of a 
cultivar, soil and climatic factors, and farming techniques. The fruit size and palatability are major 
components of the performance determining the fruit quality. Large and uniform berries are more 
attractive both as fresh and as frozen products. In 2015-2019, the V. opulus yield ranged 6.52 to 
9.37 kg per bush and 10.9 to 15.6 tons per hectare. The average berry weight was 0.8 - 1.25 g. 
Cultivar Bahriana and hybrid form Ch-19500 were the most productive: 9.37 kg and 9.19 kg per 
bush, respectively. Velykoplidna, Rubinova and Bahriana were distinguished due to the average 
berry weight: 1.25 g, 1.2 g and 1.2 g, respectively. We built up a working collection of V. opulus 
accessions by yield capacity and quality. The collection comprises 20 cultivars. All the cultivars 
are of local origin. The collection is formed by the following traits: yield level, berry size, berry 
shape, berry after colour, berry hardness, palatability, and the berry number per corymb. 

Conclusions. The 2015-2019 studies showed that the highest yields were obtained from 
Bahriana (15.6 t/ha), elite hybrid form Ch-19500 (15.3 t/ha) and elite hybrid form P-19503 (15 
t/ha); the highest fruit weight was recorded in Velykoplidna (1.25 g), Rubinova (1.2 g), Bahriana 
(1.2 g), Ukrainochka (1.15 g), and elite hybrid form P-19503 (1.16 g); the best palatability scores 
were intrinsic to Koralova (8.5 points), Rubinova (8.5), Ukrainochka (8.3), Bahriana (8.3), elite 
hybrid form K-19501 (8.3). 

Keywords: Viburnum opulus, cultivar, Koralova, Velykoplidna, Rubinova, Ukrainochka, 
Bahriana, collection. 
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ПОСУХО- ТА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ СЛИВИ ДОМАШНЬОЇ 

(Prunus domestica L.) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

Наведені результати вивчення зразків сливи домашньої (Prunus domestica L.), за 

ознаками посухо- та жаростійкості. За водно-фізичними показниками досліджувані 

зразки сливи і форми поділено на групи: дуже високо посухостійкі: Ненька, Еф8087, 

Еф9996; посухостійкі: Ода, Янтарна Мліївська, Добра, Tophit; середньопосухостійкі: 
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Herman, Stanley, Rekord, Bluefre, Еф9605, Еф7756, Еф8124, Еф8143; 

низькопосухостійкі: Заманчива, Еф8110. Дуже низьку посухостійкість мали Ренклод 

Карбишева та Еф7794. З високою жаростійкістю виділились зразки: Ненька, Ода, 

Stanley, Rekord та Еф12516, Еф8124, Еф7794, у яких частка враження листкового 

апарату (побуріння) коливалася в межах 10 – 15 %. Низьку жаростійкість відмічено у 

сорту President та Еф8143, де враження листків становило більше 75 %. У решти 

сортів та елітних форм цей показник коливався в межах 20 – 50 % від загальної 

площі листка, що відповідає середньому рівню жаростійкості. 

Ключові слова: слива домашня, зразок, форма, посухо-, жаростійкість, листковий 

апарат. 

ВСТУП 

Слива є цінною плодовою культурою завдяки унікальним дієтичним і технологічним 

властивостям її плодів, які містять 7 – 13 % цукрів, 0,4 – 2,7 % органічних кислот, 0,7 –

 1,5 % пектинових речовин, 0,02 – 0,9 % дубильних речовин, 14 –19 % сухих речовин, багаті 

вітамінами С, В1, В2, В9, Р, РР, Е, провітаміном А. У цьому відношенні слива перевершує 

грушу й виноград та майже не поступається яблукам і абрикосам [1, 2]. Серед кісточкових 

порід плоди сливи займають особливе місце в раціональному і дієтичному харчуванні 

населення завдяки високим смаковим і технологічним властивостям. Їх можна споживати 

як у свіжому, так і у вигляді продуктів переробки протягом року. З поміж традиційних 

кісточкових порід за обсягами виробництва вони поступаються лише персикам та 

нектаринам. Частка її в структурі площ кісточкових порід нашої країни сягає 28,5 %, 

займаючи друге місце після вишні (31,7 %) [2]. 

Визначальним фактором у ефективному виробництві плодової продукції є сорт. 

Тенденції на світовому ринку свідчать про те, що зростає попит на крупноплідні сорти 

сливи ранніх і пізніх строків достигання. У зв’язку зі зміною клімату, що спостерігається в 

останні десятиріччя, основною вимогою до сорту є висока стійкість до несприятливих 

абіотичних та біотичних факторів довкілля. Набуває актуальності поглиблене вивчення 

біологічних особливостей нових сортів та елітних форм вітчизняної та іноземної селекції, 

виявлення серед них найбільш адаптованих до певних умов вирощування, що дасть 

можливість вдосконалити сортимент насаджень і збільшити обсяги виробництва. Слива є 

вологолюбивою культурою. При тривалому дефіциті вологи в ґрунті уповільнюється ріст, 

жовтіють і опадають листки і плоди, знижується відсоток закладання генеративних 

бруньок, що впливає на врожайність наступного року. 

Метою наших досліджень був добір зразків сливи, високоадаптованих до стрес-

факторів довкілля з комплексом господарсько-цінних ознак. 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проведено на Дослідній станції помології ім. Л. П. Симиренка 

Інституту садівництва НААН протягом 2018–2019 років. У дослідженнях вивчалися 14 

сортів: Ненька, Ода, Herman, Ренклод Карбишева, Заманчива, Добра, Янтарна мліївська, 

Чачакська краща, Stanley (Стенлей), Rekord, Bluefre, Тоphit, President, Stuttgart та дев’ять 

елітних зразків раннього, середнього і пізнього строків достигання. Елітні форми відібрані з 

сіянців, які отримані з насіння від штучної статевої гібридизації та вільного запилення. За 

стандарт було взято сорт Ненька — для ранньостиглих сортів, Ренклод Карбишева — для 

середньостиглих і Stanley — для групи пізньостиглих. Дослідні насадження закладено у 

2002 році. Підщепа — сіянці аличі, схема садіння 6 × 4 м. Форма крони — розріджено-

ярусна, зрошення відсутнє. Кількість облікових рослин — 30 (повторення триразове по 10 

дерев, які розташовано рендомізовано). Агротехнічні заходи по догляду за садом 

проводились згідно загальноприйнятих рекомендацій для лісостепу України. Ґрунт у 

міжряддях утримували за дерново-перегнійною системою, у ряду — під чорним паром. 

Захист від шкідників і хвороб виконували згідно рекомендацій прийнятих у господарстві. 
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Обліки і спостереження проводилися за загальноприйнятими методиками [3, 4]. 

Водоутримуючу здатність листків оцінювали за Гончаровою Е. О. [5]. Жаростійкість 

листків виявляли методом Ф. Ф. Мацкова [6].  

Дослідна станція знаходиться в зоні нестійкої вологості. Річна кількість опадів в 

середньому становить 545 мм, але спостерігаються значні відхилення від норми. Розподіл 

опадів по місцях рівномірний по 43 – 74 мм, що створює сприятливі умови для росту і 

розвитку сільськогосподарських рослин. Переважаючими є північно-західні та західні 

вітри. Середня річна швидкість вітру становить 3,6 м/с. Рельєф місцевості рівнинний. Грунт 

— неглибокий, малогумусний пилувато- суглинистий чорнозем на карбонатному лесі 

(вміст гумусу — 2,8 – 3,2%; рН — 5,1-6,0; Р2О5 — 12 – 26 мг /100 г ґрунту; К2О — 8,4 – 9,6 

мг /100 г ґрунту). 

Погодні умови за роки досліджень були доволі контрастними і дещо відрізнялись від 

середніх багаторічних рівнів, але в цілому були сприятливі для росту і розвитку 

досліджуваних сортів та елітних форм сливи.  

Перша половина вегетації 2018 року характеризувалась недостатньою кількістю 

опадів (на 30 – 40 % менше норми) та інтенсивним накопиченням активних та ефективних 

температур. Сума активних температур за рік 10 °С і вище майже на 1000 °С перевищила 

багаторічне значення і сягнула 3900 °С. Спекотним і вологим виявився липень, коли опадів 

випало на 44,1 мм більше норми, а максимальна температура становила 31,6 °С. Серпень 

був посушливим і спекотним, максимальна температура 33,5 °С. Найвологішим місяцем 

був вересень, випало 129,6 мм опадів. Погодні умови вегетаційного періоду сприяли 

відновленню росту пагонів в теплий передосінній період.  

Зима 2018–2019 рр. була теплішою порівняно з середніми багаторічними 

показниками. Температура повітря в грудні 2018 року не опускалася нижче мінус 15,6 °С, у 

січні 2019 року — 23,1°С, тепліше середнього багаторічного виявився лютий 2019 року: 

середньомісячна температура повітря була вищою на 5,4°С і склала +0,4°С. 

Різких коливань температури повітря в зимовий і весняний період 2019 року не 

відбувалося, отже, зимові та весняні погодні умови сприяли гарній перезимівлі 

генеративних бруньок. 

Весна 2019 року характеризувалась нестачею вологи і дією на дерева сливи 

надмірних температур (до 30,4 °С у травні). У літні місяці стояла спекотна, без опадів 

погода. Максимальна температура повітря протягом трьох місяців у окремі дні піднімалася 

до 37 °С. В умовах недостатньої кількості вологи (опадів випало в 1,5 рази менше норми — 

66,3 мм) та високої температури повітря (на 4,1 °С вище середньої багаторічної) влітку 

спостерігалось масове осипання недозрілих плодів. З квітня по вересень погодні умови 

характеризувались високою теплозабезпеченістю при низькій кількості опадів. У рослин 

сливи спостерігалися ознаки ґрунтової і повітряної посухи. Сума активних температур 

становила 3525,7 °С. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

За глобального потепління кліматичні умови в Україні в останні роки 

характеризуються підвищенням середньорічної температури, при цьому динаміка погоди в 

різні пори року не однакова, а вегетаційний період — нестабільним зволоженням. Часто 

відмічаються періоди без опадів. Висока температура повітря та низька його вологість 

викликають повітряну посуху, що переростає у ґрунтову. Такі перепади температури і 

недостатня кількість опадів негативно впливають на ріст і розвиток рослин. Аналізуючи 

водно-фізичні властивості різних сортів сливи визначали оводненість тканин листків [5]. 

Більшість сортів мали середній рівень оводненості тканин листків, де вона варіювала від 

55 % (President) до 64,9 % (Ренклод Карбишева). За цією ознакою крім останнього сорту 

виділяються Rekord, Bluefre, Ненька, Ода та Еф7794, Еф12516, Еф9605, оводненість тканин 

листків яких перевищувала 60 % (рис. 1). 

Визначення водних властивостей листя сливи виявило істотну різницю між сортами 
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і елітними формами. Інтенсивність втрати води листям була від 3,7 до 20,6 % через дві 

години, від 9,5 до 37,4 % — при чотиригодинній, від 14,9 до 45,7 % — за шестигодинної та 

від 41,6 до 61,5 % при 24-х годинній експозиції за температури 23 С. 
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Рис. 1. Оводненість листків сортів та елітних форм сливи, середнє за 2018–2019 рр. 

Найменше втрачали воду при всіх трьох експозиціях листки елітних форм 8087, 9996 та 

сорту Ненька: 3,7 – 4,9 %; 9,5 – 11,1 %; 14,9 –15,6 %, що характеризує їх як високопосухостійкі. 

Високу здатність утримувати воду відмічено також у сортів Янтарна Мліївська (6,4; 11,3; 

15,7 %), Ода (7,2; 12,8; 18,5 %), Добра (7,7; 13,7; 19,6 %), Tophit (8,1; 13,6; 18,5 %). Найбільшу 

втрату води 19,2, 20,6% вже через дві години зафіксовано у елітної форми 7794 та сорту 

Ренклод Карбишева. При чотиригодинній експозиції листя в цих рослин підсохло та ламалося, 

а при шестигодинній експозиції відмічено скручування листкової пластинки, що вказує на їх 

низьку посухостійкість. Решта сортів та елітних форм характеризувалися середніми 

показниками водоутримувальної здатності тканин листя, що вказує на їх достатню 

посухостійкість. Ця закономірність простежується переважно протягом усіх експозицій, 

особливо в перші години. 24-годинна експозиція була критичною для всіх сортів і гібридних 

форм. Втрата води склала від 41,6 до 61,45 %, при цьому виявлено ознаки висушування, які 

супроводжувались скручуванням листкової пластинки (табл. 1). 

Таблиця 1. Показники водоутримувальної здатності тканин листя сортів і елітних 

форм сливи, середнє за 2018–2019 рр. 

Сорт, елітна форма 

Країна 

поход-

ження 

Втрата води, % 

через 2 

години 

через 4 

години 

через 

6 годин 

через 

24 годин 

1 2 3 4 5 6 

ранньостиглі 

Ненька (ст.) UKR 4,86 11,06 15,61 43,05 

Ода UKR 7,21 12,84 18,48 50,27 

Herman SWE 14,93 26,15 34,35 55,18 

середньостиглі 

Ренклод Карбишева (ст.) UKR 20,56 37,34 45,74 61,45 

Заманчива UKR 17,40 27,71 35,27 58,46 

Cacak s Beste YUG 10,73 17,39 24,56 52,61 

Янтарна мліївська UKR 6,39 11,33 15,66 43,68 

Добра UKR 7,73 13,66 19,58 48,04 
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Кінець таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

Еф9996 UKR 4,75 10,41 15,16 41,07 

Еф8087 UKR 3,72 9,53 14,90 41,16 

Еф9605 UKR 8,52 15,59 22,65 45,55 

Еф7756 UKR 8,56 14,24 20,29 49,73 

Еф12516 UKR 14,05 15,30 34,89 61,74 

пізньостиглі 

Stanley (ст.) USA 14,22 20,99 26,88 57,08 

Rekord ROU 8,23 16,67 22,92 54,37 

Tophit  DEU 8,06 13,57 18,45 45,07 

Bluefre USA 8,82 15,55 21,98 48,23 

President GBR 7,44 16,98 23,99 49,80 

Stuttgart  DEU 8,64 14,07 19,21 45,64 

Еф7794 UKR 19,21 33,10 41,51 60,13 

Еф8110 UKR 16,08 28,43 40,40 56,23 

Еф8124 UKR 9,13 16,52 22,43 49,14 

Еф8143 UKR 11,44 19,79 27,03 56,87 

НІР05  1,6 2,8 3,8 7,7 

 

Комплексна оцінка листового апарату сливи за водно-фізичними показниками в 

умовах недостатнього вологозабезпечення дала змогу розділити сорти і форми сливи на 

такі групи: дуже високо посухостійкі — Ненька, Еф8087, Еф9996; посухостійкі — Ода, 

Янтарна Мліївська, Добра, Tophit; середньопосухостійкі — Herman, Stanley, Rekord, 

Bluefre, Еф9605, Еф7756, Еф8124, Еф8143; низько посухостійкі — Заманчива, Еф8110, 

дуже низьку посухостійкість мали Ренклод Карбишева та Еф7794. 

Важливою характеристикою водного режиму є жаростійкість (рис.2). Ця ознака 

тісно пов’язана з функціонуванням фотосинтетичного апарату рослин.  
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Рис. 2. Ступінь ураження тканин листка сортів і елітних форм сливи від впливу 

високої температури (середнє за 2018–2019 рр.) 

 

За результатами досліджень з вищою жаростійкістю виділились сорти у яких під дією 

теплового шоку 60 
о
С протягом 15 хвилин на листковий апарат частка враження (побуріння) 

коливалася в межах 10 – 15 %, що відповідає достатньо високому рівню жаростійкості. Це 

сорти Ненька, Ода, Stanley, Rekord та Еф12516, Еф8124, Еф7794. Низька жаростійкість 
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відмічена у сорту Президент та Еф8143, де ураження листків становило більше 75 %. У решти 

сортів та елітних форм цей показник коливався в межах 20 – 50 % від загальної площі листка, 

що відповідає середньому рівню жаростійкості. 

Нижче наводимо господарсько-біологічну характеристику виділених сортів та елітних 

форм сливи. 

Ода. Ранньостиглий сорт типу угорок. Дерево на аличі вище середньої сили росту з 

округлою середньої густоти кроною. Починає плодоносити на 3 – 4-й рік після садіння в сад. 

У пору повного плодоношення сорт вступає на 5 – 6-й рік. Урожайність 14 – 18 т/га при схемі 

садіння 6 × 4 м. Плоди великі, одномірні, овальної форми. Середня маса плоду 44,3 г. 

Основне забарвлення плоду зелене, покривне — фіолетово-буре. М’якуш жовтий, ніжний, 

соковитий, кисло-солодкого смаку. Кісточка середньої величини, добре відділяється від 

м’якуша. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 8,6 бали. Достигають плоди на початку — в 

середині першої декади серпня залежно від погодних умов року. Сорт придатний для 

використання в селекційній роботі, як джерело раннього строку достигання, високої 

продуктивності, стійкості до грибкових хвороб, швидкоплідності, посухо- та жаростійкості 

Ненька. Ранньостиглий сорт типу угорок. Дерево на аличі середньої і нижче 

середньої сили росту з округлою середньої густоти кроною. Починає плодоносити на 3 – 4-й 

рік після садіння в сад. У пору повного плодоношення сорт вступає на 5 – 6-й рік. 

Урожайність 15 – 17 т/га при схемі садіння 6 × 4 м. Плоди великі, середньої одномірності, 

еліптичної форми, середньою масою 42,1 г. Основне забарвлення плоду зелене, покривне — 

фіолетово-буре. М’якуш жовтий, соковитий, кисло-солодкого смаку. Кісточка середньої 

величини, добре відокремлюється від м’якуша. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 8,7 бала. 

Достигають вони в останню декаду липня — на початку серпня. Сорт придатний для 

використання в селекційній роботі, як джерело раннього строку достигання, 

швидкоплідності, урожайності, посухо- та жаростійкості, стійкості до грибкових хвороб. 

Еф2516. Форма середнього строку достигання типу угорок. Дерево на аличі 

середньої і нижче середньої сили росту з оберненопірамідальною нещільною кроною. 

Починає плодоносити на 3 – 4-й рік, у пору повного плодоношення вступає на 5 – 6-й рік 

після садіння в сад. Урожайність 17 – 18 т/га при схемі садіння 6 × 4 м. Плоди великі, 

середньої одномірності, округлої форми. Середня маса плоду 40,6 г. Основне забарвлення 

шкірочки фіолетово-синє. М’якуш жовтувато-зелений, соковитий, кисло-солодкого смаку. 

Кісточка середнього розміру (1,6 г), легко відокремлюється від м’якушу. Дегустаційна оцінка 

свіжих плодів 8 балів. Строк достигання — друга декада серпня. У селекційній роботі можна 

використовувати, як джерело урожайності, посухо- та морозостійкості, відмінного смаку. 

Еф8124. Форма пізньосереднього строку достигання типу угорок. Дерево на аличі 

середньої сили росту. Починає плодоносити на 3 – 4-й рік після садіння в сад. У пору повного 

плодоношення сорт вступає на 5 – 6-й рік із урожайністю 19 – 20 т/га при схемі садіння 

6 × 4 м. Плоди крупні, одномірні, овальної форми. Середня маса плоду 58 г. Забарвлення 

плоду темно-синє. М’якуш зеленувато-жовтий, соковитий. Кісточка середньої величини 

(1,5 г), добре відокремлюється від м’якуша. Дегустаційна оцінка плодів 8,5 бала. Термін 

достигання — третя декада серпня. У селекційній роботі можна використовувати як джерело 

посухо- та зимостійкості, крупноплідності, високої врожайності. 

ВИСНОВКИ 

За водно-фізичними показниками досліджувані сорти та елітні форми сливи 

поділено на групи: дуже високопосухостійкі: Ненька, Еф8087, Еф9996; посухостійкі: Ода, 

Янтарна Мліївська, Добра, Tophit, середньопосухостійкі — Herman, Stanley, Reсord, Bluefre, 

Еф9605, Еф7756, Еф8124, Еф8143; низькопосухостійкі: Заманчива, Еф8110. Дуже низьку 

посухостійкість мали Ренклод Карбишева та Еф7794. 

З високою жаростійкістю виділились сорти Ненька, Ода, Stanley, Rekord та Еф12516, 

Еф8124, Еф7794, у яких частка враження листкового апарату (побуріння) коливалась в межах 

10 – 15 %. Низьку жаростійкість відмічено у сорту President та Еф8143, де враження листків 
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становило більше 75 %. У решти сортів та елітних форм цей показник коливався в межах 20 –

 50 % від загальної площі листка, що відповідає середньому рівню жаростійкості. 
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ЗАСУХО- И ЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ ОБРАЗЦОВ И ФОРМ СЛИВЫ ДОМАШНЕЙ 

(Prunus domestica L.) В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 
Цель. Определить показатели засухо- и жароустойчивости у образцов и форм сливы 

домашней (Prunus domestica L.). 
Результаты и обсуждение. Исследования производились на опытной станции 

помологии им. Л. П. Симиренка Института садоводства НААН на протяжении 2018–
2019 годов. Было изучено 14 образцов, а также девять элитных форм раннего, среднего и 
позднего сроков созревания. Климатические условия в Украине в последние годы 
характеризуются повышением среднегодовой температуры и нестабильным увлажнением, что 
отрицательно влияет на рост и развитие растений. Анализируя водно-физические свойства 
сортов сливы, определяли оводненность тканей листьев. Большинство имели средний уровень 
от 55 % (President) до 64,9 % (Ренклод Карбышева). С оводненностью тканей листьев выше 
60 % выделились сорта Record, Blufri, Нэнька, Ода и элитные формы 7794, 12516, 9605. 
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Интенсивность потери воды была наименьшей при всех трех экспозициях у листьев Эф8087, 
Эф9996 и сорта Нэнька: 3,72 – 4,86; 9,53 – 11,06 %; 14,90 – 15,61 %. Высокая способность 
удерживать воду у сортов Янтарная млиевская (6,39 %; 11,33 %; 15,66 %), Ода (7,21 %; 12,84 % 
18,48 %), Добра (7,73 %; 13,66 %; 19,58 %), Tophit (8,07 %; 13,57 %; 18,45 %). Наибольшую 
потерю воды 19,21 % и 20,56% уже через 2 часа зафиксировано у Эф7794 и сорта Ренклод 
Карбышева. 

Выводы. За водно-физическими показателями и засухоустойчивостью сорта и формы 
сливы разделены на группы: высокоустойчивые — Нэнька, 8087, 9996; устойчивые — Ода, 
Янтарная млиевская, Добрая, Tophit, среднеустойчивые — Herman, Stanley, Record, Blufri, 9605, 
7756, 8124, 8143, низкоустойчивые — Заманчива, 8110. Очень низкую устойчивость имели 
Ренклод Карбышева и Эф7794. Самый высокий показатель жароустойчивости имели сорта 
Нэнька, Ода, Stanley, Record и Эф12516, Эф8124, Эф7794 у которых поражение листьев 
составило 10 – 15%. Самым низким (поражение листьев более 75 %) он был у сорта President и 
Эф8143. Остальные образцы и формы имели средний уровень жароустойчивости (20 – 50 %).  

Ключевые слова: слива домашняя, образец, форма, засухо-, жароустойчивость, 
листовой аппарат.  

Filiov V. V., Kishchak О. А., Yuryk L. S. 
L. P. Symyrenko Experimental Station of Pomology of the Institute of Horticulture of NAAS 
9 Symyrenko Str., Mliiv, Horodyshchenskyi district, Cherkaska oblast, 19511, Ukraine. 
E-mail: mliivis@ukr.net 

DROUGHT- AND HEAT- RESISTANCE OF GARDEN PLUM (Prunus domestica L.) 

ACCESSIONS AND FORMS IN THE FOREST STEPPE OF UKRAINE 

Aim. To evaluate drought- and heat- resistance of garden plum (Prunus domestica L.) 
accessions and forms in the Central Forest-Steppe of Ukraine 

Results and Discussion. The study was carried out at L.P. Symyrenko Experimental 
Station of Pomology of the Institute of Horticulture of NAAS in 2018-2019. Fourteen accessions and 
9 early-, mid- or late-ripening elite forms were studied. Recently, the climatic conditions in Ukraine 
have been characterized by an increase in the average annual temperature and unstable precipitation; 
there have often been periods without any precipitation. All these changes negatively affect the growth 
and development of plants. Analyzing the water-physical properties of different plum varieties, we 
measured the water content of leaf tissues. Most varieties had moderate water content ranging 55% 
(President) to 64.9% (Renklod Karbysheva). Record, Bluefri, Nenka, Oda and elite forms 7794, 
12516, and 605 stood out, because the water content in their leaf tissues exceeded 60%. Investigation 
of the water balance in plum leaves revealed significant differences between varieties and hybrids. The 
water loss intensity varied. It was the lowest at all three exposures of leaves of forms 8087 and 9996 
and variety Nenka (3.72-4.86, 9.53-11.06, and 14.90-15.61%, respectively). A high ability to retain 
water was also intrinsic to varieties Yantarnaya Mlievskaya (6.39%, 11.33%, 15.66%, Oda (7.21%, 
12.84%, 18.48%), Dobra (7.73%, 13.66%, 19.58%), and Tophit (8.07%, 13.57%, 18.45%). The 
greatest loss of water of 19.21% and 20.56% after 2 hours was recorded in form 7794 and varietys 
Renklod Karbysheva. 

Conclusions. The studied plum varieties and forms have been categorized according to water-
physical indicators and drought resistance into the following groups: highly resistant (Nenka, 8087, 
9996); resistant (Oda, Yantarnaya Mlievskaya, Dobra, Tophit); medium resistant (Herman, Stanley, 
Record, Blufri, 9605, 7756, 8124, 8143); lowly resistant (Zamanchyva, 8110). Renklod Karbysheva 
and elite form 7794 were the least resistant. The highest heat resistance was recorded for varieties 
Nenka, Oda, Stenley, Record and elite forms 12516, 8124, and 7794, in which the damage to leaves 
was 10-15%. The lowest heat resistance was seen in variety President and elite form 8143, in which 

the damage to leaves was 75%. In the other accessions and forms, this parameter ranged within 20-

50% of the total leaf area, corresponding to medium heat resistance. 
Keywords: garden plum, accession, form, drought- and heat-resistance, leaf apparatus. 


