
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

 

 
№ 2 • 2021 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 59 

 

 

 

 

 

 
 

original article  UDC 632.11:547.56:634.23  doi: 10.31210/visnyk2021.02.07 

 

THE FORMATION OF VITAMIN C FUND IN SWEET CHERRY FRUITS UNDER THE EFFECT  

OF WEATHER FACTORS 

 

I. Ye. Ivanova1 ORCID  0000-0003-2711-2021 

M. Ye. Serdyuk1 ORCID  0000-0002-6504-4093 

Т. M. Тymoshchuk2* ORCID  0000-0001-8980-7334 

M. M. Marenych3 ORCID  0000-0002-8903-3807 

 
1 Dmytro Motornyi Tavria State Agro-Technological University, 18, B. Khmelnytsky Ave, Melitopol, 

Zaporizhzhia region, 72312, Ukraine 
2 Polissia National University, 7, Staryi Blvd, Zhytomyr, 10008, Ukraine 
3 Poltava State Agrarian Academy, 1/3, Skovorody str., Poltava, 36003, Ukraine 

*Corresponding author 

E-mail: tat-niktim@ukr.net 

 

How to Cite 

Ivanova, I. Ye., Serdyuk, M. Ye., Тymoshchuk, Т. M., & Marenych, M. M. (2021). The 

formation of vitamin C fund in sweet cherry fruits under the effect of weather 

factors. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, (2), 59–66. 

doi: 10.31210/visnyk2021.02.07 

 

Vitamin C is one of the most widely spread natural anti-oxidants which can be found in sweet cherry 

fruits. Nowadays there is great interest to biologically active compounds of stone fruits. It necessitates the 

selection of not only the crops but also separate varieties with a higher content of vitamin C. The 

accumulation of vitamin C in sweet cherry fruits depends on the variety as well as weather conditions. In this 

connection, the purpose of the research was to give scientific substantiation to the rate of stress weather 

factors’ impact and variety features on the process of vitamin C fund formation in sweet cherry fruits during 

the period of 2008–2019. The berries of 33 sweet cherry varieties of three terms of ripening, which were 

grown on fruits farms of the Southern region of Ukraine, were chosen for studying. It has been established, 

that among the varieties of an early term of ripening, Kazka and Zabuta varieties were characterized by a 

medium content of vitamin C (7.36 mg/100 g and 7.31 mg/100 g, respectively). Bigaro Burlat (Vр=17.9 %) 

was selected with regard to a minimal variation of the value during the years of research. According to 

vitamin C content and the variation of its formation, the most perspective from the technological point of 

view were the varieties of medium and late terms of ripening – Kordia (10.63 mg/100 g under Vр=17.1 %), 

Mirazh (10.67 mg/100 g under Vр=14.0 %). It has been proved, that during the period of research, weather 

conditions had dominating effects on the formation of vitamin C fund in an early and late groups of varieties. 

As for the groups of the varieties of a medium term of ripening, the accumulation of vitamin C depended 

more on the variety features. Taking into account the obtained results of a two-factor dispersion analysis, it 

is expedient to forecast the vitamin C content in the sweet cherry fruits of an early and a late term of 

ripening with regards to the average values, but not separately for each pomological variety.  

Key words: anti-oxidants, pomological variety, terms of fruits ripening, variability, factor, weather 

conditions. 
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Вітамін С відноситься до найбільш важливих природних антиоксидантів, які представлені у  

плодах черешні. Нині зростає інтерес до біологічно активних сполук кісточкових плодів. Це призво-

дить до необхідності підбору не лише культур, але і окремих сортів з більш високим умістом  

вітаміну С. Накопичення вітаміну С у плодах черешні залежить від сорту та погодних умов.  

Зважаючи на це, метою наших досліджень було здійснити наукове обґрунтування частки впливу 

стресових погодних факторів та сортових особливостей на процес формування фонду вітаміну С у 

плодах черешні впродовж 2008–2019 рр. Для проведення дослідження були обрані плоди черешні 33 

сортів трьох термінів достигання, вирощених в умовах садівничих господарств південного регіону 

України. Встановлено, що за середнім вмістом вітаміну С у розрізі сортів раннього терміну  

достигання виділено плоди сорту Казка, Забута (7,36 мг /100 г та 7,31 мг/100г відповідно). За  

мінімальною варіативністю показника за роками досліджень виділено сорт: Бігаро Бурлат 

(Vр=17,9 %). За вмістом вітаміну С та варіативністю їх формування найбільш перспективними з 

технологічної точки зору були сорти середнього та пізнього термінів достигання Кордія 

(10,63 мг /100 г при Vр=17,1 %), Міраж (10,67 мг/100г при Vр=14,0 %). Доведено, що впродовж  

періоду досліджень домінуючий вплив на формування фонду вітаміну С для ранньої та пізньої груп 

сортів виявляли погодні умови. Для групи сортів середнього терміну достигання на накопичення  

вітаміну С виявлено більший вплив сортових особливостей. З погляду на отримані результати  

двофакторного дисперсійного аналізу прогнозувати вміст вітаміну С у плодах черешні раннього та 

пізнього термінів достигання доцільно за середніми значеннями, а не окремо для кожного  

помологічного сорту.  

Ключові слова: антиоксиданти, помологічний сорт, терміни достигання плодів, варіабельність, 

фактор, погодні умови. 
 

Вступ 

Сьогодні зростає інтерес до біологічно активних сполук у кісточкових плодів. Це призводить до 

необхідності підбору не лише культур, але і окремих сортів із більш високим умістом вітамінів-

антиоксидантів [2, 16, 22]. Плоди черешні – джерело багатьох поживних і біологічно активних речо-

вин, що необхідні для здоров’я людини. Вміст у плодах черешні кількості вітаміну С дає змогу розг-

лядати їх як компоненти функціональної їжі в харчуванні людини [22]. Завдяки наявності у плодах 

біологічно активних поживних речовин у вигляді фітонутрієнтів і антиоксидантів спостерігаємо вла-

стивість фруктів виявляти  профілактичну дію проти розвитку серцево-судинних захворювань, діабе-

ту і раку, що пов’язано з окислювальним стресом [7, 19]. Одним із найбільш важливих фітонутрієн-

тів, що обумовлює біологічну цінність плодів черешні та вишні, є вітамін С або L-аскорбінова кисло-

та. Вона є одним із регуляторів окисно-відновних процесів у живих клітинах. Нестача вітаміну С  

призводить до порушення обміну речовин у всьому організмі [17]. Під впливом фермента дегідро-

аскорбінази у присутності оксигену L-аскорбінова кислота окиснюється та переходить у дегідроаско-

рбінову кислоту. Остання є ефективною по відношенню до окисно-відновних процесів у клітинах, а 

згодом утворюються продукти, що не мають біологічної активності [9]. Антиоксидантна здатність 

вітаміну С дає можливість вловлювати або нейтралізувати вільні радикали, а також необхідна для 

того, щоб і інші молекули могли виконувати таку функцію [5]. Черешня містить як водорозчинні (C, 

B), так і жиророзчинні (A, E і K) вітаміни. Плоди черешні в середньому містять 7,26–10,78 мг/100 г 

вітаміну С. Учені провели біохімічну оцінку за період 1990–2017 рр. сортів елітних і добірних форм 

кісточкових культур. Було вивчено 46 генотипів вишні і 15 генотипів черешні за вмістом у плодах 

розчинних сухих речовин, цукрів, органічних кислот, аскорбінової кислоти і фенольних сполук. За 

вмістом аскорбінової кислоти понад 10,0 мг/100 г у плодах виділені такі сорти вишні: Бусинка,  
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Гуртьєвка, Попелюшка, Капелька, Конкурентка, Муза, Орлея, Орлиця, Отрада, Студентська,  

Тихоновская, Шоколадниця, Чаровница, ЕЛС 84768; черешні: Орловська фея [14]. 

Учені субтропічних районів Бразилії провели оцінку хімічного складу, ідентифікували біологічно 

активні сполуки і виміряли антиоксидантну активність ягід і фруктів, зокрема черешні. Порівняння 

хімічного складу плодів субтропічних районів Бразилії з плодами, вирощеними в зонах з помірним 

кліматом, виявило найбільшу різницю за показником аскорбінової кислоти. Всі проаналізовані  

фрукти, що вирощено в субтропіках, показали значення, які суттєво перевищують зазначені в літера-

турі дані для зони помірного клімату [18]. Проте варто визнати, що на формування макроелементів, 

мікронутрієнтів і фітонутрієнтів у плодах впливають генетичні фактори культури і погодні фактори 

навколишнього середовища. Хімічний склад плодів будь-яких культур, окрім сортових особливостей 

значно залежить від метеорологічних умов вегетаційного періоду та зони їх вирощування [6, 13]. Все 

більше зростає негативна роль абіотичних чинників, тому виникає потреба у дослідженні  

накопичення поліфенольних речовин і вітаміну С у плодах черешні різних термінів достигання з ви-

діленням найкращих сортозразків для подальшого зберігання та переробки; з’ясування механізмів 

формування досліджуваних компонентів хімічного складу плодів під впливом різної частки  

стресових абіотичних чинників при накопиченні вітаміну С у плодах. На вміст і стабільність  

фітохімічних речовин, а також поживну цінність черешні і вишні впливають такі фактори:  

температура, інтенсивність освітлення, зрілість плодових культур [1, 15]. 

У дослідженнях L. Lakatos [11, 12] виявлено залежність вмісту біохімічних показників, зокрема і 

вітаміну С від кліматичних показників (середні максимальні і мінімальні температури, вологість) уп-

родовж періоду від цвітіння до достигання плодів кісточкових культур. У роки з достатнім вологопо-

стачанням спостерігається підвищений уміст вітаміну С у кісточкових плодах [11, 12]. Рівень  

вмісту аскорбінової кислоти у плодах формується генетично, проте погодні умови вегетаційного пе-

ріоду мають істотний вплив на його коливання. Найбільша кількість вітаміну С накопичується в роки 

з помірно теплим та зволоженим вегетаційним періодом. Особливо сприятливо позначається на син-

тезі аскорбінової кислоти добра освітленість плодів [8, 10]. Отже, зважаючи на наведені літературні 

джерела, можна стверджувати про існування сильної кореляції між вмістом вітаміну С та погодними 

умовами регіону вирощування. В умовах зміни клімату ступінь впливу стресових погодних чинників 

на формування фонду вітаміну С плодів черешні в умовах Південної степової підзони України недо-

статньо висвітлені в літературних джерелах, що і обумовлює актуальність проведених досліджень.  

 

Матеріали і методи досліджень 

Дослідження проводили впродовж 2008–2019 рр. на базі лабораторій біохімії та технології  

первинної переробки і зберігання продуктів рослинництва НДІ агротехнологій та екології  

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь. 

Плоди 33 дослідних сортозразків, що обрані для досліджень, були вирощені в умовах садівничих  

господарств Мелітопольського району Запорізької області. Збирали їх з дерев, типових для певного 

помологічного сорту та одного віку. Агрофон на дослідних ділянках протягом усіх дослідних років 

був однаковим та задовольняв вимогам агротехніки.  

Для дослідження були обрані плоди черешні інтродукованих сортів та які внесені до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. За терміном достигання сорти поділені 

на три групи:  

– 1 група – 7 сортів раннього терміну достигання – Світ Ерліз, Мерчант, Бігаро Бурлат, Рубінова 

рання, Валерій Чкалов, Казка, Забута;  

– 2 група – 13 сортів середнього терміну достигання – Кордія, Октавія, Винка, Первисток, Темп, 

Улюблениця Туровцева, Талісман, Ділема, Мелітопольська чорна, Оріон, Червнева рання, Дачниця, 

Простір;  

– 3 група – 13 сортів пізнього терміну достигання – Каріна, Регіна, Міраж, Крупноплідна,  

Удівітельна, Зодіак, Сюрприз, Колхозниця, Космічна, Празднічна, Анонс, Темпоріон, Меотида. 

Визначення масової частки аскорбінової кислоти (АК) проводили титрометричним методом,  

фарбою Тільманса за стандартною методикою [21]. При аналізі та обробці експериментальних даних 

використовували методи варіаційної статистики: проводили математичну обробку, визначення стати-

стичних характеристик, парний і множинний кореляційний та дисперсійний аналізи – за 

Б. А. Доспеховим [4], використовуючи комп’ютерні програми «MS Office Excel 2010», пакет 
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«Statistica» і персональний комп’ютер. Під час експерименту використано щоденні метеорологічні 

дані за період з 2008 по 2019 роки, надані Мелітопольською метеостанцією. Регіон садівництва, до 

якого за територіальним розташуванням входить Запорізька область, вважається досить сприятливим 

для вирощування черешні [3]. Загальна характеристика кліматичних умов регіону проведення  

досліджень наведена в попередніх роботах [20].  

 

Результати досліджень та їх обговорення 

За 2008–2019 рр. досліджень визначено, що середній вміст вітаміну С у плодах черешні,  

вирощених в умовах зазначеного регіону, перебував на рівні 8,17 мг на 100 грам. Середній вміст  

вітаміну С у плодах черешні групи сортів раннього терміну достигання був на рівні 7,10 мг/100 г 

(табл. 1), що на 13,1 % нижче порівняно із середнім сортовим значенням.  
 

1. Вміст вітаміну С у плодах черешні сортів раннього терміну достигання, мг на 100 грам  

(2008–2019 рр.), , n=5 

Помологічний сорт 
Середній вміст 

вітаміну С, % 

Min вміст 

вітаміну С, % 

Max вміст 

вітаміну С, % 

Варіація за 

роками, Vр, % 

Рубінова рання 6,92±1,28 5,12 9,03 18,5 

Валерій Чкалов 7,13±1,54 5,19 10,12 21,5 

Світ Ерліз 7,26±1,68 5,17 11,00 23,1 

Мерчант 6,90±1,84 5,18 11,29 26,7 

Казка 7,36±1,40 6,08 10,12 19,1 

Бігаро Бурлат 6,84±1,22 5,02 9,83 17,9 

Забута 7,31±1,49 5,16 10,27 20,4 

Середнє значення 7,10±1,46 5,26 10,23 21,02 

НІР 05 0,579 – – – 
 

Мінімальний вміст вітаміну С серед цієї групи сортів зафіксовано у плодах сорту Бігаро Бурлат 

(5,02 мг/100 г) урожаю 2018 року. Він був нижчим за середнє сортове значення на 26,6 %.  

Максимальний вміст вітаміну С на рівні 11,29 мг/100 г виявлений у плодах сорту Мерчант 2019 року. 

При цьому перевищення над середнім сортовим значенням становило 63,6 %. Сортами раннього  

терміну достигання, які за результатами дванадцятирічних досліджень характеризувалися найбіль-

шим середнім вмістом вітаміну С, були сорти Казка і Забута, а найменшим – Бігаро Бурлат (табл. 1). 
 

2. Вміст вітаміну С у плодах черешні сортів середнього терміну достигання, мг на 100 грам  

(2008–2019 рр.), , n=5  

Помологічний сорт 
Середній вміст  

вітаміну С, % 

Min вміст 

вітаміну С, % 

Max вміст 

вітаміну С, % 

Варіація за 

роками, Vр, % 

Винка 8,08±1,51 6,23 10,14 18,7 

Первисток 9,05±1,59 6,34 11,18 17,5 

Темп 8,07±1,49 5,89 9,85 18,5 

Улюблениця Туровцева 9,02±1,60 6,11 11,91 17,7 

Талісман 10,48±2,46 7,23 14,11 23,4 

Ділема 10,94±2,20 8,19 14,51 20,1 

Мелітопольська чорна 10,11±1,74 7,40 12,08 17,2 

Кордія 10,63±1,81 8,01 13,85 17,1 

Октавія 9,25±2,25 5,12 12,47 24,3 

Оріон 10,46±1,83 7,51 12,82 17,8 

Червнева рання 5,95±1,06 4,12 7,67 17,9 

Дачниця 6,32±1,11 5,01 7,88 17,5 

Простір 7,73±1,19 5,19 9,27 15,4 

Середнє значення 8,93±2,27 6,33 11,36 18,7 

НІР 05 0,645 – – – 
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У плодах черешні груп сортів середнього та пізнього термінів достигання середній вміст вітаміну 

С перевищував середнє сортове значення, відповідно, на 3,8 та 9,3 % (табл. 2, 3). Отже, серед вивче-

них сортів максимальним вмістом вітаміну С характеризувалися плоди черешні групи середнього  

терміну достигання. 

У розрізі сортів середнього терміну достигання мінімальною кількістю вітаміну С характеризува-

лися зібрані 2008 року плоди сортів Дачниця, Темп і Червнева Рання. Вміст вітаміну С був меншим 

за середнє сортове значення на 20,7 %, 27,0 % та 30,7 % відповідно. Максимальна кількість вітаміну 

С зафіксована у плодах урожаю 2010 року в сортів Талісман, Ділема. При цьому перевищення над 

середнім сортовим значенням становило 34,6 та 32,6 % відповідно. Серед сортів групи середнього 

терміну достигання максимальний середній вміст досліджуваного показника зафіксовано у плодах 

сортів Ділема і Кордія.  
 

3. Вміст вітаміну С у плодах черешні сортів пізнього терміну достигання, мг на 100 грам  

(2008–2019 рр.), , n=5  

Помологічний 

сорт 

Середній вміст ві-

таміну С, % 

Min вміст 

вітаміну С, % 

Max вміст 

вітаміну С, % 

Варіація за 

роками, Vр, % 

Крупноплідна 7,74±1,16 5,79 10,23 14,9 

Каріна  8,33±1,48 5,78 10,28 17,7 

Регіна  7,29±1,01 6,03 10,54 13,8 

Міраж  10,67±1,49 8,28 14,14 14,0 

Удівітельна  7,58±1,31 5,41 9,23 17,3 

Зодіак  9,60±1,46 7,79 11,19 15,2 

Сюрприз  8,10±1,47 5,65 11,01 18,2 

Колхозниця  7,85±1,24 5,79 10,92 15,8 

Космічна  8,95±1,60 6,69 12,03 17,9 

Празднічна  10,25±2,02 7,61 13,08 19,7 

Анонс  8,20±1,59 5,71 11,81 19,3 

Темпоріон  7,72±1,44 5,01 9,76 18,7 

Меотида 8,03±1,45 5,61 10,72 18,1 

Середнє значення 8,48±1,74 6,09 9,52 16,2 

НІР 05 0,794 – – – 

 

У сортів пізнього терміну достигання мінімальною кількістю вітаміну С характеризувалися  

зібрані 2008 року плоди сортів Темпоріон. Кількість досліджуваних речовин була меншою за середнє 

сортове значення на 9,8 %. Максимальна кількість вітаміну С зафіксована у плодах урожаю 2014 року 

сортів Міраж та Празднічна. При цьому перевищення над середнім сортовим значенням становило 

34,9 та 27,6 % відповідно. Серед сортів групи пізнього терміну достигання максимальний середній 

вміст вітаміну С зафіксовано у плодах сортів Міраж та Празднічна.  

Особливу цінність мають сорти, плоди яких відрізняються високим та стабільним вмістом  

вітаміну С. Коефіцієнт варіації Vр можна використовувати як показник стабільності сорту по відно-

шенню до метеорологічних умов різних років вирощування (за умови значень коефіцієнту варіації 

менше 10 % варіативність вибірки вважається неістотною або низькою, за значень від 10 до 20 % – 

середньою, вище 20 % – істотною або сильною). Зважаючи на те, особливу цінність мають сорти, 

плоди яких відрізняються високим та стабільним вмістом вітаміну С. 

Наведені результати досліджень свідчать про істотну та середню варіативність вмісту вітаміну С 

за роками досліджень у групах сортів раннього та середнього термінів достигання. Найбільший вплив 

абіотичних чинників на вміст вітаміну С у плодах ранньої групи виявлено для сортів Валерій Чкалов, 

Світ Ерліз, Мерчант і Забута з коефіцієнтами варіації від 20,4 до 26,7 %; середньої групи – Талісман, 

Ділема і Октавія (Vр=20,1–24,3 %) Найбільш стійкими за досліджуваним показником є сорти Бігаро 

Бурлат і Простір (Vр=17,9 % та 15,4 % відповідно). Варіативність вмісту вітаміну С за роками дослі-

джень у плодах черешні груп сортів пізнього терміну достигання була середньою в діапазоні 

Vр=13,8–19,7 %. У групі сортів пізнього терміну достигання найменший показник варіативності  

відмічено у сортів Регіна і Міраж (Vр=13,8–14,0 %). 
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Отже, в межах сортів раннього строку достигання за вмістом вітаміну С виділено сорти Казка і 

Забута, за мінімальною варіативністю формування речовин під впливом погодних факторів виділено 

сорт Бігаро Бурлат. В умовах аналізованого регіону найбільш перспективними з технологічної точки 

зору виділено у групі сортів середнього та пізнього термінів достигання плоди сортів Кордія і Міраж. 

Вони відрізнялися високим вмістом вітаміну С та мінімальною варіативністю в розрізі аналізованих 

сортів за роками досліджень.  

Домінуючий вплив погодних факторів на накопичення фонду вітаміну С для групи сортів  

раннього та пізнього термінів достигання підтверджено результатами дисперсійного аналізу (табл. 4).  
 

4. Результати двохфакторного дисперсійного аналізу при формуванні фонду вітаміну С  

у плодах черешні 

Джерело варіації 
Сума квад-

ратів 

Ступінь 

свободи 
Дисперсія Fфакт Fтаб.095 

Вплив, 

% 

Група сортів черешні раннього терміну достигання 

Фактор А (рік) 448,5 11 40,7 321,5 1,8 80,2 

Фактор В (сорт) 9,9 6 1,6 13,0 2,2 1,7 

Взаємодія АВ 79,6 66 1,2 9,5 1,4 14,2 

Група сортів черешні середнього терміну достигання 

Фактор А (рік) 998,05 11 90,7 577,7 1,8 39,1 

Фактор В (сорт) 1266,13 12 105,5 671,9 1,8 49,6 

Взаємодія АВ 237,68 132 1,8 11,4 1,3 9,3 

Група сортів черешні пізнього терміну достигання 

Фактор А (рік) 640,38 11 58,2 244,3 1,8 43,5 

Фактор В (сорт) 513,89 12 42,8 179,7 1,8 34,9 

Взаємодія АВ 241,40 132 1,8 7,67 1,3 16,4 

 

Частка впливу фактору А для сортів групи раннього терміну достигання – 80,2 %, і групи пізнього 

терміну достигання – 43,5 %. Вплив сортових особливостей (фактор В) був менш вагомим для ранніх 

та пізніх груп сортів. Частка впливу цього фактору становила 1,7 % та 34,9 % відповідно для  

аналізованих груп. 

Для групи сортів середнього терміну достигання на накопичення вітаміну С виявлено більший 

вплив сортових особливостей. Частка впливу фактору В для сортозразків середнього терміну  

достигання становила 49,6 %. Вплив фактору А був на рівні 39,1 %. 

 

Висновки 

1. За середнім вмістом вітаміну С у розрізі сортів раннього терміну достигання виділено плоди  

сортів Казка, Забута (7,36 мг/100 г та 7,31 мг/100г відповідно). За мінімальною варіативністю  

показника за роками досліджень виділено сорт Бігаро Бурлат (Vр=17,9 %).  

2. За вмістом вітаміну С та варіативністю їх формування в умовах Південної степової підзони Ук-

раїни найбільш перспективними з технологічної точки зору були сорти середнього та пізнього  

термінів достигання Кордія (10,63 мг/100 г при Vр=17,1 %), Міраж (10,67 мг/100 г при Vр=14,0 %). 

3. Для груп сортів раннього та пізнього термінів достигання домінуючий вплив на формування 

фонду вітаміну С мали погодні умови, що склалися протягом років досліджень (вплив фактору А – 

80,2 % та 43,5 % відповідно). Вплив сортових особливостей був менш вагомим та склав 1,7 і 34,9 % 

відповідно. 

4. Для групи сортів середнього терміну достигання на накопичення вітаміну С виявлено більший 

вплив сортових особливостей (фактор В); частка впливу факторів А і В для досліджуваних  

сортозразків становила 39,1 % та 49,6 % відповідно. 
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