Вплив водного дефіциту на ростові параметри різних клонів тополь та верб
1Хома Ю., 1Куцоконь Н., 1Нестеренко О., 1Худолєєва Л., 2Шейкіна А., 1Рашидов Н.М.
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Україна
2ННЦ "Інститут біології та медицини", Україна
e-mail: Jylja183@ukr.net

Influence of water deficit on growth parameters of different clones of poplar and willow
1Khoma Y., 1Kutsokon N., 1Nesterenko O., 1Khudolieieva L., 2Sheikina A. 1Rashydov N.
1Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of NAS of Ukraine
2ESC "Institute of Biology and Medicine", Volodymyrska, Ukraine
e-mail: Jylja183@ukr.net

Сhanges of growth parameters of 9 poplar and willow clones are estimated under different levels of the soil humidity: normal humidity (control) and humidity on 75, 50 and 25% of control levels are considered in this study. Depending on the genotypes, different levels of inhibition of plants growth  were observed. It was found that a month after beginning the stress, all the plants were able to survive even under the lowest watering level 25% of the control. 
Тополі та верби, вирощувані як джерело біопалива, загалом вважаються вологолюбними деревними рослинами. Однак, широкий адаптивний потенціал представників родів Salix та Populus дозволяє вирощувати їх за різних умов клімату та антропогенно зміненого середовища. Мета дослідження полягає у визначенні впливу водного дефіциту на ростові параметри високопродуктивних клонів тополь та верб. 
Живці для проведення дослідження було одержано в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України. Перед посадкою їх в ґрунтову суміш, визначали масу та заміряли довжину кожного живця 9-ти клонів верб і тополь. Під час укорінення живців протягом 30 днів всі рослини поливали однаковою кількістю води, після чого було розпочато диференційований полив – нормальний полив (контроль) та полив з водним дефіцитом - 75%, 50% та 25% зволоження від контролю. Заміри ростових параметрів рослин  проводили щомісячно. 
Результати вимірювань росту рослин показали, що всі рослини здатні рости навіть за найменшого рівня поливу. Спостерігали опадання листків та зниження висоти пагона приблизно у 1,5-2 рази. Ширина і довжина листків у більшості клонів зменшувалася із зниженням зволоженості ґрунту, тоді як приріст листків за їх кількістю збільшувався. Очевидно, що зменшення розміру листків та інтенсифікація їх приросту виникає як пристосування до стресових умов посухи для підтримання загальної площі листкової поверхні рослин.


