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Наведено результати оцінки сумарного однорічно-
го приросту рослин сортів смородини чорної та про-
ведено оцінку їхньої продуктивності в разі мульчу-
вання прикущових смуг та використання зрошення. В 
результаті проведення досліджень встановлено, що 
у всіх досліджуваних сортів використання мульчую-
чих матеріалів у прикущових смугах сприяло істот-
ному збільшенню сумарного однорічного приросту як 
у варіантах з використанням краплинного зрошення, 
так і без зрошення на фоні контрольного варіанту – 
чорний пар. Найвищу продуктивність насаджень 
смородини чорної забезпечує сумісне використання 
краплинного зрошення та мульчуючих матеріалів. 
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Постановка проблеми. Смородина чорна 
(Ribes nigrum L.) належить до цінних ягідних 
культур. За вмістом вітамінів вона є найбагат-
шою серед ягідних культур, які вирощуються в 
ґрунтово-кліматичних умовах України. Так, 
вміст вітаміну С в ягодах знаходиться в межах 
від 90 до 300 мг на 100 г сирої маси. Присутні в 
них також вітаміни А (каротин), В1 (тіамін), К1, Р 
(цитрин), РР1, кумарини, фурокумарини, цукри, 
азотні кислоти, ефірні олії, ароматичні, а також 
неорганічні речовини, в тому числі калій, каль-
цій, магній, кремній, фосфор [3, 7, 8, 11].  
Завдяки сучасним селекційним досягненням 

біологічний потенціал урожайності нових сортів 
смородини чорної оцінюється в 60 т/га. Проте 
фактична її урожайність перебуває ще на досить 
низькому рівні й у багатьох випадках не пере-
вищує 3–4 т/га. Така низька реалізація потенціа-
лу продуктивності, з одного боку, пов’язана з 
відсутністю у виробництві сортів, які мають ви-
соку стійкість до хвороб та шкідників, а також 
до пошкодження весняними заморозками квіток 
і зав’язі, що значно знижують урожай, а з іншого 
боку, низький рівень агротехніки не дає змогу 
сортам реалізувати свій потенціал [1].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 

Система утримання ґрунту є одним із найважли-
віших агротехнічних прийомів, особливо в при-
стовбурній смузі, де розміщується основна час-
тина кореневої системи плодових рослин і 
бур’яни завдають максимальної шкоди, оскільки 
становлять конкуренцію плодовим рослинам за 
споживання вологи і мінеральних елементів, 
сприяють розвитку хвороб, знижують урожай і 
його якість [2].  
Серед агротехнічних заходів, які сприяють під-

вищенню продуктивності насаджень смородини 
чорної важливе місце належить використанню 
зрошення та мульчуючих матеріалів у прикущо-
вих смугах. 
Зрошення збільшує приріст пагонів, підвищує 

кількість бруньок на них, стимулюючи ріст мо-
лодих пагонів, дає змогу більш тривалий час під-
тримувати рослину у стані відносної молодості, 
що позитивно впливає на врожай ягід [5]. 
Доцільність застосування різних видів муль-

чуючих матеріалів вивчала низка вчених 
(Р. М. Буцик, І. І. Хоменко, В. В. Волошина та 
ін.), але ці питання в подальшому потребують 
ще детального вивчення [9]. 
Метою досліджень є вивчення закономірнос-

тей росту, розвитку нових сортів смородини чор-
ної та оцінка їх продуктивності в разі викорис-
тання краплинного зрошення за різних систем 
утримання ґрунту у прикущових смугах та ви-
значення найбільш ефективних елементів техно-
логії вирощування культури. 
Вирішувалися такі завдання: дослідити особ-

ливості росту рослин чорної смородини та її 
продуктивність, визначити основні фактори  
впливу на ці показники.   
Матеріали та методика досліджень. Експе-

риментальну частину роботи було виконано в 
Інституті помології ім. Л. П. Симиренка НААН 
України протягом 2010–2015 років.  
Об’єкт досліджень – комплекс господарсько-

біологічних ознак сортів культури, що вивчається, 
під час вирощування їх із застосуванням різних 
елементів технології.  
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Матеріалом для досліджень слугували сорти 
смородини чорної Пам’ять Правика (к), Муза, 
Мелодія, а також елітна гібридна форма № 1060 
(Пегас), з використанням варіантів мульчування 
– чорний пар (к), агроволокно (чорного кольо-
ру), плівка (темного кольору), тирса, солома, 
хвоя та краплинного зрошення. Схема садіння 
рослин – 3х0,75 м. Повторність досліду триразо-
ва. Ґрунт у міжряддях утримували під чорним 
паром. Дослідження виконували згідно із загаль-
ноприйнятими методиками [4, 6, 10].  
Результати досліджень. У результаті прове-

дення досліджень встановлено, що у всіх дослід-
жуваних сортів використання мульчуючих мате-
ріалів у прикущових смугах сприяло істотному 
збільшенню сумарного однорічного приросту як 
у варіантах з використанням краплинного зро-
шення, так і без зрошення на фоні контрольного 
варіанту – чорний пар (табл. 1). 
Найбільший сумарний однорічний приріст під 

час використання зрошення та без нього відмі-
чено у випадку використання в якості мульчую-
чого матеріалу агроволокно. Використання зро-
шення у насадженнях досліджуваних сортів без 
застосування мульчі збільшувало сумарний од-
норічний приріст на 3,0–3,5 м/кущ. Сумісне ви-
користання зрошення та мульчуючих матеріалів 
забезпечило збільшення однорічного приросту 
на кущах досліджуваних сортів у межах 2,5–3,2 м 
порівняно з аналогічними варіантами без зро-
шення та на 5,1–6,4 м порівняно з варіантом без 
зрошення та на 5,0–6,4 м порівняно з варіантом 
без використання зрошення і мульчуючих мате-
ріалів. Урожайність досліджуваних сортів смо-
родини в середньому за 2011–2015 роки в конт-
рольному варіанті без зрошення у випадку сис-
теми утримання ґрунту чорний пар становила: 
Пам’ять Правика – 5,6 т/га, Муза – 6,2 т/га, Ме-
лодія – 6,0 т/га, №1060 (Пегас) – 5,2 т/га (табл. 2). 
Використання мульчуючих матеріалів у прику-
щових смугах забезпечило підвищення урожай-
ності у всіх досліджуваних сортів. 
Так, використання мульчуючого матеріалу аг-

роволокно у прикущових смугах забезпечило 
підвищення урожайності у сортів: Пам’ять Пра-
вика – на 3,4 т/га, Муза – на 4,2 т/га, Мелодія – 
на 3,6 т/га, №1060 (Пегас) – на 3,1 т/га. Мульчу-
вання прикущових смуг плівкою сприяло збіль-
шенню врожаю у сортів: Пам’ять Правика на 1,3 т/га, 
Муза – на 0,9 т/га, Мелодія – на 1,1 т/га, №1060 
(Пегас) – на 0,9 т/га. Використання мульчуючого 
матеріалу тирси у прикущових смугах забезпе-
чило підвищення урожайності по досліджуваних 
сортах смородини: Пам’ять Правика на 1,6 т/га, 
Муза – на 1,8 т/га, Мелодія – на 1,9 т/га, №1060 

(Пегас) – на 2,1 т/га. Підвищення урожайності в 
разі мульчування прикущових смуг соломою по 
досліджуваних сортах смородини становило: 
Пам’ять Правика на 2,6 т/га, Муза – на 3,0 т/га, 
Мелодія – на 2,7 т/га, №1060 (Пегас) – на 2,4 т/га. 
Використання мульчуючого матеріалу хвої у 
прикущових смугах забезпечило підвищення 
урожайності по досліджуваних сортах смороди-
ни Пам’ять Правика на 1,9 т/га, Муза – 1,6 т/га, 
Мелодія – 2,1 т/га, №1060 (Пегас) – 1,3 т/га. 
Мульчуючі матеріали у прикущових смугах 

сприяли поліпшенню водного режиму ґрунту і за-
безпечили підвищення урожайності, в середньому 
за 2011–2015 роки спостережень по досліджуваних 
сортах смородини найвищий приріст урожайності 
від 3,1 т/га (№1060 (Пегас)) до 4,2 т/га (Муза) у 
варіантах з мульчуванням прикущових смуг  
агроволокном. 
У середньому за 2011–2015 роки врожайність 

досліджуваних сортів смородини із застосуванням 
краплинного зрошення в контрольному варіанті за 
системи утримання ґрунту чорний пар становила 
по сортах: Пам’ять Правика – 8,5 т/га, Муза – 
10,1 т/га, Мелодія – 9,7 т/га, №1060 (Пегас) – 8,2 т/га, 
що дало приріст урожайності відповідно на 2,9, 
3,9, 3,7, 3,0 т/га. 
Проаналізувавши варіанти вирощування чорної 

смородини з одночасним використанням мульчу-
вання та зрошення, констатуєм, що використання 
мульчування також збільшує урожайність дослід-
жуваних сортів у порівнянні із контрольним варіан-
том без мульчування. Так, у випадку мульчування 
агроволокном на зрошенні середня врожайність за 
п’ять років у досліджуваних сортів становила: 
Пам’ять Правика – 12,2 т/га, Муза – 13,7 т/га, Ме-
лодія – 14,0 т/га, №1060 (Пегас) – 11,2 т/га, що 
вище урожайності у контрольному варіанті без 
мульчування: Пам’ять Правика – на 3,7 т/га,  
Муза – на 3,6 т/га, Мелодія – на 4,3 т/га, №1060 
(Пегас) – на 3,0 т/га. За роки досліджень у разі 
мульчування ґрунту плівкою і використання 
зрошення урожайність сортів становила: Пам’ять 
Правика – 10,2 т/га, Муза – 10,4 т/га, Мелодія – 
10,6 т/га, №1060 (Пегас) – 9,1 т/га, що більше 
урожайності у контрольному варіанті без муль-
чування: у сорту Пам’ять Правика – на 1,6 т/га, 
Музи – на 0,3 т/га, Мелодії і №1060 (Пегас) – на 
0,9 т/га. Середня врожайність сортів за 2011–
2015 роки в разі мульчування тирсою і викорис-
тання зрошення становила: Пам’ять Правика – 
10,4 т/га, Муза – 11,0 т/га, Мелодія – 10,8 т/га, 
№1060 (Пегас) – 9,0 т/га, що вище урожайності 
на контролі: у сорту Пам’ять Правика – на 1,9 т/га, 
Музи – на 0,9 т/га, Мелодії – на 1,1 т/га, №1060 
(Пегас) – на 3,1 т/га. 
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1. Сумарний однорічний приріст рослин сортів смородини чорної під час мульчування  
прикущових смуг та використання зрошення (середнє за 2012–2015 рр.) 

Сумарний однорічний приріст, м Варіант досліду без зрошення на зрошенні 
Пам’ять Правика (контроль) 

Чорний пар (к) 12,3 15,3 
Агроволокно 14,8 17,4 

Плівка 14,4 17,1 
Тирса 14,5 17,0 
Солома 14,6 17,2 
Хвоя 14,5 16,9 

Муза 
Чорний пар (к) 12,1 15,4 
Агроволокно 15,0 18,1 

Плівка 14,5 17,6 
Тирса 14,3 17,3 
Солома 14,9 18,0 
Хвоя 14,6 17,5 

Мелодія 
Чорний пар (к) 12,0 15,5 
Агроволокно 15,2 18,4 

Плівка 14,9 17,9 
Тирса 15,0 17,8 
Солома 15,2 18,1 
Хвоя 14,9 17,8 

№1060 (Пегас) 
Чорний пар (к) 12,2 15,3 
Агроволокно 15,1 17,9 

Плівка 14,8 17,7 
Тирса 14,9 17,6 
Солома 15,0 18,0 
Хвоя 14,9 17,9 
для типу мульчі  

(фактор А) 0,84 0,43 НІР05 
для сорту  (фактор В) 0,69 0,35 

 
Під час мульчування ґрунту соломою із застосу-

ванням краплинного зрошення середня врожайність 
по сортах становила: Пам’ять Правика – 10,7 т/га, 
Муза – 13,3 т/га, Мелодія – 12,5 т/га, №1060 (Пегас) 
– 10,4 т/га, що вище врожайності порівняно з конт-
рольним варіантом без мульчування відповідно по 
сортах: Пам’ять Правика – на 2,2 т/га, Муза – на 
3,2 т/га, Мелодія – на 2,8 т/га, №1060 (Пегас) – на 
2,2 т/га. 
За роки досліджень мульчування хвоєю і вико-

ристання зрошення підвищило врожайність по сор-
тах: Пам’ять Правика – на 1,6 т/га, Муза, Мелодія і 
№1060 (Пегас) – на 1,0 т/га. Сумісне використання 
краплинного зрошення та мульчуючих матеріалів 
сприяло найвищому збільшенню врожайності. Так, 
приріст врожайності в разі мульчування агроволок-

ном і використання зрошення у досліджуваних сор-
тів смородини становив: Пам’ять Правика – 6,7 т/га, 
Муза – 7,5 т/га, Мелодія – 8,0 т/га, №1060 (Пегас) – 
6,1 т/га, у випадку мульчування плівкою і викорис-
тання зрошення: Пам’ять Правика і Мелодія –  
4,6 т/га, Муза – 4,2 т/га, №1060 (Пегас) – 4,0 т/га, в 
разі мульчування тирсою і використання зрошення: 
Пам’ять Правика – 4,9 т/га, Мелодія і Муза –  
4,8 т/га, №1060 (Пегас) – 3,8 т/га, під час мульчу-
вання соломою і використання зрошення – Пам’ять 
Правика – 5,2 т/га, Мелодія – 7,1 т/га, Муза –  
6,5 т/га, №1060 (Пегас) – 5,3 т/га, у разі мульчу-
вання хвоєю і використання зрошення – Пам’ять 
Правика та Мелодія – 4,6 т/га, Муза – 4,8 т/га, 
№1060 (Пегас) – 4,1 т/га, порівняно з варіантом 
без мульчування і без використання зрошення. 
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2. Середня врожайність сортів смородини чорної за 2011–2015 рр., т/га 

Середня Приріст до  
контролю Середня Приріст до  

контролю Варіанти досліду 

Без зрошення На зрошенні 
Пам’ять Правика (контроль) 

Чорний пар 
(контроль) 5,6 − 8,5 − 

Агроволокно 8,9 3,4 12,2 3,7 

Плівка 6,9 1,3 10,2 1,6 

Тирса 7,1 1,6 10,4 1,9 

Солома 8,2 2,6 10,7 2,2 

Хвоя 7,5 1,9 10,1 1,6 
Муза 

Чорний пар 
(контроль) 6,2 − 10,1 − 

Агроволокно 10,4 4,2 13,7 3,6 

Плівка 7,1 0,9 10,4 0,3 

Тирса 8,0 1,8 11,0 0,9 

Солома 9,2 3,0 13,3 3,2 

Хвоя 7,8 1,6 11,0 1,0 
Мелодія 

Чорний пар 
(контроль) 6,0 − 9,7 − 

Агроволокно 9,6 3,6 14,0 4,3 

Плівка 7,1 1,1 10,6 0,9 

Тирса 7,9 1,9 10,8 1,1 

Солома 8,7 2,7 12,5 2,8 

Хвоя 8,1 2,1 10,6 0,9 
№1060 (Пегас) 

Чорний пар 
(контроль) 5,2 − 8,2 − 

Агроволокно 8,2 3,1 11,2 3,0 

Плівка 6,1 0,9 9,1 0,9 

Тирса 7,2 2,1 9,0 0,8 

Солома 7,6 2,4 10,4 2,2 

Хвоя 6,5 1,3 9,2 1,0 
для типу мульчі 

(фактор А) 0,56 − 1,24 − 
НІР05 для сорту  

(фактор В) 0,46 − 1,02 − 
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Висновок. Результати наших досліджень свід-
чать, що найвищий сумарний однорічний при-
ріст забезпечує сумісне використання мульчу-
вання та зрошення. Кращими мульчуючими ма-
теріалами є агроволокно і солома як у варіантах 
без використання зрошення, так і за сумісного їх 
застосування. Сумісне використання зрошення і 
кращих мульчуючих матеріалів забезпечує збіль-
шення сумарного однорічного приросту на ку-
щах на 5,1–6,4 м порівняно з варіантом без вико-
ристання зрошення і мульчі. 
Мульчування прикущових смуг у насаджен-

нях смородини, де відсутнє зрошення, сприяє 
підвищенню урожайності сортів на 0,9–4,2 т/га. 

Кращими мульчуючими матеріалами є агрово-
локно і солома, використання яких підвищує 
врожайність сортів на 2,4–4,2 т/га. 
Використання краплинного зрошення в насад-

женнях смородини чорної забезпечує збільшен-
ня урожайності досліджуваних сортів на 2,9–3,9 т/га 
залежно від біологічних особливостей сорту. 
Найвищу продуктивність насаджень смородини 

чорної забезпечує сумісне використання крап-
линного зрошення та мульчуючих матеріалів. 
Під час застосування цих елементів технології 
вирощування врожайність досліджуваних сортів 
підвищується на 3,8–8,0 т/га. Кращими мульчу-
ючими матеріалами є агроволокно і солома.  
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