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У статті наведено результати досліджень фотосинтетичної діяль-
ності дерев сортів черешні. Метою досліджень було вивчення мор-
фологічних, ростових та біохімічних особливостей листяного покри-
ву дерев черешні залежно від строків достигання плодів. 

У результаті спостережень, аналізування та лабораторних дослі-
джень визначено морфологічні та біохімічні особливості однорічних 
приростів дерев, загальну листкову поверхню та вміст зелених піг-
ментів у листі, як одних із головних показників фотосинтетичного 
потенціалу плодових дерев. Встановлено, що найбільшою сумарною 
довжиною однорічних приростів серед ранньостиглих сортів харак-
теризувався Дар Млієва, серед середньостиглих – сорт Мелітополь-
ська крапчаста, серед пізньостиглих – сорт Дрогана жовта. Найбіль-
шою середньою довжиною пагонів характеризувалися дерева сорту 
Аборигенка, а найменшою – Міраж. 

Кількість пагонів на дереві та активність річних приростів скла-
дають пагоноутворювальну здатність, за отриманими даними сорти 
черешні поділено на групи: із високим ступенем пагоноутворення 
– Дар Млієва, Зоряна, Міраж, Мелітопольська крапчаста і Дрогана 
жовта; середнім –Мліївська жовта, Аборигенка, Меотіда, Амазонка 
та низьким – сорти Альонушка, Бірюза, Донецький угольок. На ак-
тивність проходження процесів фотосинтезу і продуктивність наса-
джень у 6–8-річному віці негативно вплинула невисока площа листя-
ного покриву насаджень черешні – 14–35 % від оптимальної. 

Вміст хлорофілу у листках значною мірою залежав від особли-
востей помологічного сорту, тимчасом від строку достигання плодів 
залежності не виявлено. За вмістом у листі пігментів фотосинтезу 
каратиноїдів, хлорофілу а, b, а також суми хлорофілів а+b вигідно 
вирізнялися сорти черешні середнього строку достигання Міраж та 
Меотіда. Вміст цих показників перевищував у середньому на 25 % 
показники інших досліджуваних сортів.

Ключові слова: черешня, фотосинтез, загальна листкова по-
верхня, довжина однорічних приростів, вміст хлорофілу.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Продуктивність черешні забезпе-
чується як надходженням із ґрунту елементів 
живлення, так і синтезом поживних речовин 
у зелених органах асиміляції дерева – листі. 
Від інтенсивності фотосинтезу залежать біо-
логічна та господарська продуктивність дерев. 
Листки на деревах є основними органами, що 
продукують органічну речовину, з якої створю-
ється біомаса дерев, як засвоєна ними сонячна 

світлова енергія [1]. Джерелом утворення ор-
ганічних речовин є фотосинтез, з яким пов’я-
зані найважливіші процеси життєдіяльності 
рослин, а в результаті і формування високого 
врожаю. Як відомо, інтенсивність фотосинтезу, 
а заразом і накопичення органічної речовини, 
залежить від величини листкової поверхні, яка 
визначається біометричними параметрами рос-
лин і тривалістю активної діяльності асиміля-
ційного апарату [2, 3]. 
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Черешню, персик і абрикос вважають най-
більш світлолюбними кісточковими культура-
ми. Згідно із дослідженнями чиста продуктив-
ність фотосинтезу листя в умовах достатнього 
освітлення у 1,5–2 рази вища порівняно із за-
тіненими листками центральної частини крон. 
Периферійні ділянки отримують 60–70 % світ-
ла, до ділянок у центрі крони доходить лише 
30–50 % променів. Отже, на утворення одного 
кілограму плодів черешні у центрі крони треба 
задіяти майже удвічі більше листкової поверх-
ні, аніж на продукування аналогічного перифе-
рійного урожаю. Крім того, в умовах достат-
нього освітлення плоди виростають більшими 
та з кращим біохімічним складом [4, 17].

З огляду на те, що пагоноутворювальна та 
регенераційна здатність у черешні низька (її 
дерева набагато важче омолодити, аніж абри-
косові чи персикові), оголення гілок у череш-
невому саду є серйозною проблемою й знач-
но знижує урожайність [5, 6]. Отже, одним з 
основних завдань садівника є створення на-
садження такої конструкції, яка б забезпечи-
ла правильний світловий режим усіх ділянок 
крони.

Стан листкового апарату є показником ста-
ну рослин та умов вирощування, що характе-
ризується вмістом у листку хлорофілу та еле-
ментів живлення. Листок забезпечує синтез 
органічних речовин, від особливостей його 
життєдіяльності залежить продуктивність пло-
дових дерев. Хімічний аналіз листя відображає 
рівень забезпеченості рослин елементами мі-
нерального живлення. Вміст основних елемен-
тів мінерального живлення в органах плодових 
дерев залежить від сорту, підщепи, віку наса-
джень, навантаження дерев плодами.

Пігментна система листя є одним з най-
важливіших показників фотосинтетичної ді-
яльності рослин. Її основними компонентами 
є зелені пігменти – хлорофіли a і b. Їх нако-
пичення в листках, як і в усій рослині, надалі 
впливає на синтез біомаси і формування вро-
жаю дерев [7, 8].

Формування очікуваного та майбутнього 
врожаю (закладання генеративних утворень)  
має значний зв’язок із перебігом фізіологічних 
процесів у листках та накопиченням рослинної 
маси. Зниження вмісту хлорофілу в листках 
негативно позначається на стані рослини, при-
зводить до ослаблення росту пагонів.

Продуктивність агрофітоценозів безпосе-
редньо залежить від створення оптимальних 
умов фотосинтетичної діяльності листково-
го апарату. Інтенсивність наростання листя в 
розрахунку на одиницю площі в результаті за-
безпечує відповідну продуктивність плодових 

насаджень. У зв’язку з цим важливе значення 
має облиствленість, площа листкової поверхні 
рослин і питома поверхнева щільність розмі-
щення листків [9, 10]. Вважається, що для ін-
тенсивних насаджень оптимальна площа лист-
кової поверхні має становити 40–50 тис. м2/га  
[11, 12, 13]. Для зерняткових порід площа лист-
ків більша, ніж 20–25 тис. м2/га, недоцільна 
через погіршення світлового режиму. Вчені 
доводять, що оптимум площі листя становить 
майже 1 кг сирих плодів на 1 м2 листкової по-
верхні [14, 15, 16].

Мета дослідження – вивчити морфологіч-
ні та біохімічні особливості листкового покри-
ву, приростів дерев черешні та вміст пігментів 
у листі як механізму фотосинтезу. 

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проводили впродовж 2019–2021 рр. на 
Немирівській сортодослідній станції. Ґрунти 
дослідної ділянки – сірі опідзолені. У цього 
типу ґрунту добре виражені процеси опідзо-
лення, завдяки чому профіль чітко диферен-
ційований за елювіально-ілювіальним типом. 
Досить активно відбувається нагромадження 
гумусу, тому його вміст у різних підтипах іс-
тотно змінюється. Багата різноманітна рослин-
ність зумовлює значне щорічне надходження в 
ґрунт органічних решток. 

Об’єктами досліджень були сорти черешні: 
Аборигенка, Бірюза, Дар Млієва, Зоряна, Млі-
ївська жовта, Міраж, Мелітопольська крапчас-
та, Меотіда, Донецький угольок, Альонушка, 
Амазонка, Дрогана жовта. Дерева щеплені на 
підщепі черешня лісова, посаджені за схемою 
6 х 4 м. Грунт у міжрядді утримували під чор-
ним паром, технологія вирощування – загаль-
ноприйнята.

Обліки та спостереження проводили впро-
довж трьох років згідно з «Методикою про-
ведення польових досліджень із плодовими 
культурами» П.В. Кондратенка та М.О. Бубли-
ка [22].

Площу листкової пластинки визначали в 
кінці вересня методом “висічок”, а площу ли-
стової поверхні – множенням кількості листя 
на площу листкової пластинки. 

Збір рослинної сировини – листки черешні 
проводили у фази цвітіння, плодоношення, во-
сени після плодоношення. Вміст хлорофілів і 
каротиноїдів визначали спектрофотометрично. 
Пігменти екстрагували, розтираючи сирови-
ну з етиловим спиртом в умовах максималь-
ного затінення, після чого центрифугували за  
5000 об/хв упродовж 10 хвилин. Оптичну гус-
тину екстракту визначали за довжин хвиль, 
які відповідають максимумам поглинання 
хлорофілів a і b та каротиноїдів в екстрагенті,  
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використовуючи екстрагент як розчин для по-
рівняння. Результати було перераховано та 
виражено в мг/100 г сухої маси. Вимірювали 
також суму хлорофілів а та b (Хл a+b), співвід-
ношення вмісту хлорофілу а до хлорофілу b 
(Хл a/b), співвідношення каротиноїдів до суми 
хлорофілів a+b (Кар/Хл a+b). Усі процедури 
екстракції проводили в умовах слабкого світла, 
щоб уникнути деградації пігментів.

Результати дослідження та обговорення. 
Одним із основних показників фотосинтетич-
ної активності дерев черешні є сумарний при-
ріст довжини однорічних пагонів, який певним 
чином впливає на формування врожаю.

Згідно з результатами досліджень (табл. 1), 
різниця між величиною сумарного приросту 
однорічних пагонів у різні роки досить значна. 
На сьомий рік вегетації дерев ростові процеси 
проходили досить інтенсивно, можливо, через 
низький рівень навантаження дерев урожаєм. 
За сумарною довжиною однорічних пагонів 
досліджуваних сортів найвищий рівень досяг-
нуто у дерев сорту Мелітопольська крапчаста, 
а найнижчий у сорту Альонушка.

Аналізуючи отримані дані окремо за веге-
таційними періодами, виявлено, що найбільшу 
сумарну довжину приростів відзначено у 2020 
році, коли продуктивність насаджень була най-
меншою. Імовірно, що поглинуті з ґрунту по-
живні речовини були використані деревами на 
ріст деревини. Однак таке твердження вірне не 
в усіх випадках: у сортів Мліївська жовта, Ме-
літопольська крапчаста, Бірюза, Дрогана жовта 
й Амазонка найбільшу сумарну довжину одно-
річних пагонів спостерігали в попередньому 
2019 році одночасно із максимальною врожай-
ністю дерев цих сортів. 

Висока урожайність у 2021 році негатив-
но вплинула на величину сумарної довжини 
однорічних пагонів, спричинивши її зниження. 
Однак тенденція росту для сортів за роками 
зберігалася. 

Отже, показник сумарної довжини одно-
річних приростів зумовлений біологічними 
особливостями досліджуваних сортів черешні.

Підтвердженням цього є те, що серед гру-
пи сортів раннього строку достигання в се-
редньому за три роки досліджень найбільшою 
сумарною довжиною однорічних приростів 
вирізнявся сорт Дар Млієва, що характеризу-
ється також найбільшим об’ємом крони. У на-
садженнях середньостиглих сортів за результа-
тами трирічних спостережень висока сумарна 
довжина однорічних приростів також була у 
слаборослого сорту Мелітопольська крапчас-
та, хоча об’єм крони дерев був майже наймен-
шим порівняно із іншими середньостиглими 

сортами. Значну сумарну довжину однорічних 
приростів у дерев пізньостиглих сортів череш-
ні отримано в середньорослого, з досить ма-
лим об’ємом крони сорту Дрогана жовта.

Вважається, що в структурі крони дерев із 
змішаним типом плодоношення мають перева-
жати пагони довжиною до 10… 20 см [4, 13], 
це сприяє формуванню плодоносних утворень 
і генеративних бруньок. 

Отримані результати (табл. 1) свідчать, що 
впродовж досліджень середня довжина пагонів 
знаходилася у межах оптимального значення. 

У сортів раннього строку достигання в се-
редньому за три роки найбільшою середньою 
довжиною пагонів характеризувалися дерева 
сорту Мліївська жовта, хоч у 2020 році по-
казник був дещо вищим у сорту Дар Млієва. 
Взагалі, порівняно із попереднім вегетаційним 
періодом у 2020 році спостерігався більш ак-
тивний ріст однорічних пагонів.

У середньому за роки досліджень у гру-
пі середньостиглих найбільшою середньою 
довжиною пагонів характеризувалися дерева 
сорту Аборигенка, а найменшою – Міраж. Од-
нак за роками вегетації таке співвідношення 
не витримується. Так, у 2019 році найбільшу 
довжину однорічних пагонів спостерігали для 
сорту Мелітопольська крапчаста, тимчасом у 
2020 році – для сорту Альонушка, а у 2021 – 
для сорту Аборигенка.

Певною стабільністю процесів росту ви-
різняється сорт Меотіда, у якого відхилення 
довжини пагонів за роками становить лише 
1,1–3,3 см. 

У групі пізньостиглих сортів найбільшу 
середню довжину пагонів зафіксовано у 2019 
році для сорту Амазонка, а в 2020–2021 рр. – 
для сорту Бірюза. У зв’язку з цим за усі роки 
досліджень у цих сортів була найбільша се-
редня довжина пагонів.

Розглянувши довжину однорічних пагонів 
дерев черешні за роками досліджень, можна 
зробити припущення, що на зміну цього показ-
ника найбільший вплив спричинювали рівень 
продуктивності дерев і погодні умови в період 
вегетації. Можливо, висока температура по-
вітря у 2021 році під час першої хвилі росту 
пагонів загальмувала апікальний ріст і спри-
чинила передчасне формування верхівкових 
бруньок. 

Сумарний приріст однорічних пагонів за-
лежить також від кількості пагонів на дереві, 
тобто пагоноутворювальної здатності дерев 
черешні. Як відомо з літературних джерел, де-
рева черешні за своїми біологічними особли-
востями є переважно сильнорослими й мають 
слабку пагоноутворювальну здатність [17, 20].



140

Агробіологія, 2022, № 1                                                                                                                  agrobiologiya.btsau.edu.ua

Аналізуючи отримані дані необхідно від-
мітити, що кількість пагонів на дереві в ок-
ремі роки значно змінювалась. Якщо у ран-
ньостиглих сортів у 2019 році показник 
коливався у межах 39–73, то у наступні роки, 
відповідно – 32–67 та 30–41. Різке зменшення 
пагоноутворювальної здатності дерев черешні 
у 2021 році зумовлено значним навантаженням 
їх урожаєм, тимчасом у 2020 році його відсут-
ність сприяла активізації вегетативного росту.

Значна кількість пагонів на деревах сортів 
Зоряна (к) й Мліївська жовта у 2019 році, мож-
ливо, пов’язана з менш сприятливими умовами 
перезимівлі дерев і пошкодженням генератив-
них бруньок, що зумовило посилення росто-
вих процесів.

Подібну ситуацію спостерігали й у дерев 
черешні середніх строків достигання у 2019 
році, коли відбулося зростання кількості паго-
нів за високого рівня урожайності насаджень. 
Високу пагоноутворювальну здатність у цій 
групі спостерігали для сорту Мелітопольська 
крапчаста, у якого утворилося приблизно 72 
пагони на дереві. Низька пагоноутворювальна 
здатність характерна для сорту Альонушка – 
від 9 до 16 пагонів на дерево впродовж дослі-
джень.

У групі пізніх сортів за період досліджень 
утворювалося в середньому 12–49 пагонів на 
дерево. Найвищий показник відмічено у 2019 
році для сорту  Дрогана жовта, який також на-
лежить до групи з високою збудливістю бру-
ньок. Найнижчу кількість пагонів спостерігали 

для сорту Донецький угольок – не більше 24 
пагонів на дерево.

Фотосинтетичний потенціал плодового де-
рева має певну залежність від загальної площі 
листкового покриву дерев. Вважається, що для 
насаджень інтенсивного типу кісточкових по-
рід оптимальна площа листяного покриву має 
бути в межах 40…50 тис. м2/га [21, 23].

Під час проведення досліджень виявлено, 
що на величину асиміляційної поверхні дерев 
значний вплив спричинювали погодні умови та 
фітосанітарний стан насаджень. Внаслідок по-
шкодження листя кокомікозом, що спричинило 
значний негативний вплив на формування лис-
тяної поверхні дерев у 2020 році (особливо для 
сортів Альонушка, Бірюза і Дрогана жовта), 
відбулося опадання ураженого листя і пригні-
чення фотосинтетичної діяльності. Однак зав-
дяки швидкому наростанню нового листя це 
мало незначний вплив на величину загальної 
листкової поверхні дерев.

Рослинні пігменти хлорофіли та каротино-
їди є відповідальними за поглинання, передачу і 
перетворення світлової енергії під час фотосин-
тезу впродовж вегетації. Крім того, вони прояв-
ляють біологічно активну діяльність за терапе-
втичного застосування, а також антиоксидантну, 
імуномодулювальну, протипухлинну, протиза-
пальну дію, знижують ризик серцево-судинних 
та вікових захворювань, діабету. Пошук рослин 
з високим вмістом хлорофілів і каротиноїдів за-
лишається актуальним завданням нутрацевти-
ки, фармації та медицини [18].

Таблиця 1 – Річний приріст дерев черешні та площа листкового покриву дерев черешні сортів різних 
                     строків достигання (середнє за 2019–2021 рр.)

Помологічний сорт
Сумарна довжина 

однорічних 
приростів, м

Середня довжина 
однорічних 
пагонів, см

Кількість пагонів 
у дерев черешні, 

шт./дер
Площа листкового 
покриву, тис.м2/га

Ранньостиглі сорти
Дар Млієва 10,09 18,4 49 38,5
Зоряна (к) 6,24 15,1 46 18,6
Мліївська жовта 8,71 23,4 35 10,9

Середньостиглі сорти
Міраж 13,57 21,8 61 59,8
Альонушка 2,67 24,7 12 7,1
Аборигенка 10,07 25,7 39 8,2
Мелітопольська 
крапчаста 18,56 24,5 72 34,2

Меотіда (к) 9,55 22,6 44 37,2
Пізньостиглі сорти

Бірюза 7,21 22,2 34 7,5
Донецький угольок 3,82 18,2 20 10,2
Дрогана жовта (к) 9,26 20,2 49 18,1
Амазонка 8,94 22,5 12 32,4

НІР05 0,38 0,8 2,1 2,8
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Утворення органічної речовини відбува-
ється під час фотосинтезу за участю пігментів, 
що містяться у листку, від особливостей жит-
тєдіяльності якого залежить продуктивність 
плодового дерева. Основними показниками 
продукційних процесів листка є структура та 
вміст пігментів [19].

Згідно з отриманими даними, вміст хло-
рофілу у листках значною мірою залежав від 
особливостей помологічного сорту, тимчасом 
від строку достигання плодів залежностей не 
виявлено.

Високий вміст хлорофілу а в групі ран-
ньостиглих спостерігали в листку контрольно-
го сорту Зоряна (табл. 2), середньостиглих – у 
сорту Міраж, а пізньостиглих – сорту Дрога-
на жовта. Порівняно із сортом Дрогана жовта, 
вищий вміст хлорофілу а зафіксовано для кон-
трольних сортів Зоряна, Меотіда, а також Млі-
ївська жовта і Міраж.

Вміст хлорофілу b в листі черешні був удві-
чі меншим, ніж вміст хлорофілу а. Крім того, у 
середньому за роки серед ранньостиглих сортів  
найвищим вмістом хлорофілу b характеризу-
вався сорт Мліївська жовта, дещо меншим – 
контрольний сорт Зоряна. У середньостиглих 
найвищим вмістом характеризувався також 
контрольний сорт Меотіда, а серед пізньо-

стиглих – Донецький угольок. Порівняно висо-
ким вмістом хлорофілу b у групі пізньостиглих 
вирізнявся також контрольний сорт Дрогана 
жовта, його вміст був більшим від згаданого 
лише у сортів Зоряна, Мліївська жовта, Міраж, 
Аборигенка, Меотіда і Донецький угольок.

Вищим сумарним вмістом хлорофілу а+b 
вирізнялися сорти черешні, у яких більшим та-
кож був вміст хлорофілу b – Мліївська жовта, 
Меотіда й Донецький угольок. Отже, сумарний 
вміст хлорофілу був вищим за контроль лише у 
групі ранньостиглих – сорту Мліївська жовта, 
у групах середньо- і пізньостиглих строків до-
стигання найвищим вмістом характеризували-
ся контрольні сорти Меотіда і Дрогана жовта. 

Каротиноїди є важливою частиною спек-
тра пігментів у листі багаторічних культур. За 
даними проведених аналізів встановлено, що в 
листі сортів черешні значним вмістом кароти-
ноїдів характеризувалися ті сорти, в яких був 
високий вміст хлорофілів а і b: у групі ран-
ньостиглих – сорти Зоряна і Дар Млієва; серед-
ньостиглих – Міраж і Меотіда; пізньостиглих 
– сорт Донецький угольок. 

Отже, в листках черешні різних строків 
достигання вміст пігментів визначався особли-
востями помологічного сорту, й залежності від 
інших чинників не виявлено.

Таблиця 2 – Вміст пігментів у листках черешні різних строків достигання, мг/100 г сирої маси

Помологічні сорти
Хлорофіл 

Каротиноїди
а b сума а+b

Ранньостиглі сорти

Дар Млієва 62,47 29,39 88,47 39,84

Зоряна (к) 84,34 35,77 118,33 47,96

Мліївська жовта 82,28 36,18 118,44 47,04

Середньостиглі сорти

Міраж 97,82 36,09 131,58 57,24

Альонушка 75,70 29,96 105,95 45,28

Аборигенка 70,99 32,39 103,82 45,44

Мелітопольська крапчаста 73,89 31,18 103,83 45,79

Меотіда (к) 96,68 46,28 142,28 56,13

Пізньостиглі сорти

Бірюза 67,21 30,09 94,88 42,35

Донецький угольок 75,59 32,09 107,49 44,45

Дрогана жовта (к) 76,19 31,09 112,68 42,01

Амазонка 75,92 25,35 102,78 39,48

НІР 05 3,14 2,66 5,83 1,41
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Висновки. За результатами досліджень 
встановлено, що найвищий рівень сумарної 
довжини однорічних пагонів спостерігали у 
дерев сортів Мелітопольська крапчаста, най-
менший приріст отримано у сорту Альонушка. 

Згідно з отриманими даними сорти череш-
ні за здатністю до пагоноутворення доцільно 
поділити на групи: із високим ступенем – Дар 
Млієва, Зоряна, Міраж, Мелітопольська кра-
пчаста і Дрогана жовта; середнім –Мліївська 
жовта, Аборигенка, Меотіда, Амазонка та 
низьким ступенем пагоноутворення – сорти 
Альонушка, Бірюза, Донецький угольок.

Встановлено, що у 6–8 річному віці площа 
листкового покриву насаджень черешні була 
невисокою – не більше 14–35 % від оптималь-
ної, що негативно вплинуло на активність про-
ходження процесів фотосинтезу і продуктив-
ність насаджень.

За вмістом у листку пігментів фотосинте-
зу каратиноїдів, хлорофілу а, b, а також суми 
хлорофілів а+b вигідно вирізнялися сорти че-
решні середнього строку достигання Міраж та 
Меотіда. Вміст цих показників перевищував у 
середньому на 25 % показники інших дослі-
джуваних сортів. 
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Components of photosynthetic activity of cher-
ry trees in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine

Shubenko L., Shokh S., Karpuk L., Didkov- 
skiy M., Kozachuk S.

The article presents the results of research on the 
photosynthetic activity of cherry trees. The aim of the 
research was to study the morphological, growth and 
biochemical characteristics of the leaf cover of cherry 
trees depending on the time of fruit ripening.

Observations, analysis and laboratory studies re-
veal morphological and biochemical features of annual 
tree growth, total leaf surface and content of green pig-
ments in the leaves which is one of the main indicators 
of photosynthetic potential of fruit trees. It was estab-
lished that Dar Mlieva was characterized by the largest 
total length of annual increments among early ripening 
varieties, Melitopolʹsʹka krapchasta variety – among 
medium ripening varieties, and Drogana zhovta variety 
among late ripening varieties. Aborehenka variety had 
the largest average length of shoots, and Mirage variety 
had the smallest length.

The number of shoots on the tree and the activity 
of annual new ramules make the shoot-forming ability. 

Cherry varieties are divided into groups according to 
the obtained data: with a high degree of shoot formation 
– Dar Mlieva, Zoryana, Mirage, Melitopolʹsʹka krap-
chasta and Drogana zhovta; middle degree – Mliivsky 
zhovta, Aboriginal, Meotida, Amazon and low degree – 
varieties Alyonushka, Biryuza, Donetsky uholʹok. Low 
leaf area of cherry plantations negatively affected the 
activity of the processes of photosynthesis and produc-
tivity of plantations aged 6–8 years and made 14–35 % 
of the optimal.

The content of chlorophyll in the leaves depended 
largely on the characteristics of the pomological va-
riety, while for the maturity of the fruit, the depen-
dence was not detected. The middle maturity cherry 
varieties of Mirage and Meotida differed favorably in 
the content in the leaf of pigments of photosynthesis 
of carotenoids, chlorophyll a, b, as well as the sum 
of a + bchlorophylls . The content of these indicators 
exceeded the indicators of other studied varieties by  
25 % on average.

Key words: sweet cherry, photosynthesis, total 
leaf surface, length of annual increments, chlorophyll 
content.
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