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Цінність смородини чорної полягає в скоростиглості, урожайності, зимостійкості, 
високих лікувально-дієтичних якостях ягід і придатності майже до всіх видів переробки. 
Однією з причин низької урожайності смородини чорної є висока забур’яненість про-
мислових насаджень. Найефективнішим заходом від бур’янів є своєчасний моніторинг 
і вивчення видового складу бур’янової синузії.

Під час моніторингу насаджень смородини чорної на дослідному полі Поліського національ-
ного університету було виявлено 149,1 шт. / м2 , що охоплює 13 видів бур’янів різних біологіч-
них груп. Серед однорічних ярих буянів найпоширенішими виявилися лобода біла (Chenopodium 
album L.), щириця загнута (Amaranthus retroflexus L.). Групу однорічних зимуючих очолили гри-
цики звичайні (Capsella bursa-pastorіs L.) і тонконіг однорічний (Poa annua L.). Усього одно-
річних бур’янів було зафіксовано 91,95 % (137,1 шт.). Багаторічні бур’яни налічували 8,05 %  
(12 шт.) та об’єднали три біологічні групи – коренепаросткові, кореневищні й стрижнекоре-
неві. Домінуючим багаторічним бур’яном виявився пирій повзучий (Agropyron repens L.).

Ступінь забур’янення вплинув на формування кущів смородини чорної. Маса листків 
із куща зменшилася на 0,8 кг, площа листкової поверхні – на 2 м2, чиста продуктивність 
фотосинтезу – на 2,4 г/м2 у порівнянні з дуже слабким ступенем забур’яненості.

Доведено, що бур’яни не тільки істотно знижують врожай та якість ягід, але й спри-
яють поширенню шкідників і збудників хвороб, водночас збільшують затрати на догляд за 
рослинами й збиранням врожаю. Антракноз за сильного ступеня забур’янення збільшився 
на 33% у порівнянні з ділянками насаджень смородини, які були частково забур’янені.

Таким чином, забур’яненість дуже сильного ступеня в насадженнях смородини чорної 
зменшує урожайність ягід на 56% і створює умови резервації сисних фітофагів і збуд-
ників хвороб, чисельність і поширення яких збільшується в десятки разів, що негативно 
впливає на ріст і розвиток рослин.

Ключові слова: бур’яни, смородина чорна, урожайність, фітофаги, хвороби, ступінь 
забур’янення.

Gritsyuk N.V., Bakalova A.V. The effects of weediness of black currant plantations on plant 
development under the conditions of Ukrainian Polissia

The value of black current consists in early ripening, crop capacity, winter hardiness, high 
medicinal-dietary properties of black current berries as well in any types of their processing. 
One of the reasons of low black currant yield is the weediness of the commercial plantations. The 
most effective measure against weeds is a timely monitoring as well as analysing of the species 
composition of weed synusia.

As many as 149.1 p/м2, which belong to 13 species of weeds of different biological groups, were 
found when monitoring the black currant plantations in the experimental field of Polissia National 
University. Among annual spring weeds, Orach (Chenopodium album L.), Redroot pigweed 
(Amaranthus retroflexus L.) appeared to be among the most widely spread. At the top of the annual 
winter weeds group are Capsella bursa-pastorіs L. and annual June grass (Poa annua L.). In total, 
91.95% (137.1 p.), of annual weeds were registered. Perennial weeds amounted to 8.05% (12 p.) 
and belonged to three biological groups – suckering, rootstock and core rootstock. Couch grass 
(Agropyron repens L.) appeared to be a dominating perennial weed.

The rate of weed infestation affected the formation of black currant bushes. The bulk of leaves 
per bush decreased by 0.8 kg, the leaf surface area – by 2 m2, net productivity of photosynthesis – 
by 2.4 g / м2 as compared with a very low rate of weed infestation.
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It has been proved that weeds not only significantly decrease the yield of berries 
and degrade the berry quality, but also promote to spreading of pests and disease 
agents, herewith they increase the costs for plants handling and gathering in the crop. 
Under a high rate of weediness, the anthracnose increased by 33% as compared with 
the areas of black currant plantations which were partly weeded.

Thus, under a higher rate of weediness of black currant plantations, the yield of ber-
ries decreases by 56%, the conditions for the reservation of phytophages are created. 
The amount of phytophages increases tenfold, which has negative effects on the plant 
growth and development.

Key words: weeds, black currant, crop capacity, phytophage, diseases, rate of weed 
infestation.

Постановка проблеми. Смородина чорна належить до числа найцінніших 
вітамінних ягідних культур для харчової промисловості й медицини [1]. В Україні 
смородина чорна є провідною ягідною культурою та займає понад 20% від усіх ягід-
ників [2].

Завдяки своїй скороплідності, високій продуктивності, зимостійкості, можливості 
механічного збирання ягід і придатності майже до всіх видів технологічної переробки 
смородина чорна займає особливе місце серед ягідних культур [3]. Багаторічне виро-
щування смородини чорної сприяє поширенню хвороб, шкідників і бур’янів, втрати 
урожайності ягід від них можуть сягати до 30% і більше [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з причин низької реалізації 
потенціалу продуктивності насамперед є забур’яненість промислових насаджень 
смородини [5]. Сильний рівень забур’яненості ускладнює механізоване збирання вро-
жаю, знижує його якість і товарний вигляд продукції [6; 7].

Бур’яни не тільки істотно знижують урожай та якість ягід, але й сприяють роз-
множенню шкідників і збудників хвороб і збільшують витрати з догляду за росли-
нами [8]. У смородинових агроценозах бур’яни знижують ріст і продуктивність рос-
лин у результаті конкуренції за споживання вологи, мінеральних елементів, затінення 
тощо [9; 10].

Ряд науковців вважає, що висока засміченість ягідних культур, особливо в перші 
роки після посадки, послаблює ріст і розвиток, а в деяких випадках викликає загибель 
рослин [11].

Плануючи заходи щодо обмеження чисельності бур’янової рослинності 
в агрофітоценозі смородини чорної, необхідно враховувати основні екологічні 
й біологічні особливості розвитку й поширення бур’янів: їх видовий склад, тех-
ніку й технологічні властивості для застосування препаратів в умовах конкрет-
ного регіону [12].

Багаторічний досвід науковців показав, що кожна ягідна культура в конкретній 
ґрунтово-кліматичній зоні має властивий специфічний ценоз бур’янів [13]. Видовий 
і кількісний склад бур’янів із часом змінюється залежно від впливу кліматичних фак-
торів та агротехнологій [14].

За даними багатьох вчених, основними методами регулювання чисельності бур’я-
нового компонента є застосування високотоксичних гербіцидів, що негативно впли-
ває на довкілля, знижує корисну мікрофлору й впливає на здоров’я людей [15]. 

Ягоди смородини чорної є прекрасним сорбентом під час їх дозрівання, і це вима-
гає великої обережності під час вибору препаратів, строків і способів їх застосування 
[16]. Надавати рекомендації щодо застосування гербіцидів в ягодівництві неможливо 
без знань їх залишкової кількості в ягодах [17]. Специфічність застосування гербіцидів 
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в ягідних агроценозах пов’язана з видовим складом бур’янів та їх пристосованістю до 
технології вирощування культури.

Під час застосування гербіцидів для знищення бур’янової рослинності створю-
ються сприятливі умови для обробітку ягідних культур, які ефективно використову-
ють вологу й поживні речовини з ґрунту [18].

А тому вивчення видового складу сегетальної рослинності в агроценозах сморо-
дини чорної та впливу ступеня забур’янення на показники продуктивності й урожай-
ність ягід смородини актуальне, оскільки це питання мало вивчене на Поліссі України.

Постановка завдання. Мета роботи – вивчення видового складу й впливу ступеня 
забур’янення на основні компоненти агроценозу смородини чорної в умовах Полісся 
України. У зв’язку із цим були поставлені такі завдання: вивчити видовий склад бур’я-
нів насаджень смородини й вплив ступеня забур’янення на стійкість проти шкідників 
і хвороб, урожай ягід смородини та його якість.

Виклад основного матеріалу досліджень. Дослідження проводилися протя-
гом 2019–2020 років на дослідному полі Поліського національного університету 
(с. Велика Горбаша Черняхівський район Житомирська область). Ґрунти дослідних 
ділянок дерново-підзолисті, характеризуються такими агрохімічними показниками: 
вміст гумусу (за Тюфиним) склав від 1,7 до 2,0% сполук азоту, що легко гідролізу-
ються, (68–117 мг / кг), підвищеним вмістом рухомого фосфору (145–180 мг / кг), 
середнім вмістом обмінного калію (87–110 мг / кг), гідролітичною кислотністю 
2,28–2,90 мг-екв /100 г ґрунту й pH сольової витяжки 5,5–6,2. Досліди були закла-
дені згідно з методикою Б.А. Доспехова (1985 рік). У кожному варіанті було виділено  
60 облікових кущів у п’ятиразовій повторності по 15 кущів у кожній.

Математичну обробку експериментальних даних здійснювали за загальноприйня-
тими методиками із застосуванням статистичної програми Statistika V 5.5 і пакету ана-
лізу даних електронної таблиці Excel.

Облік бур’янової рослинності в насадженнях смородини чорної проводили навесні 
після появи масових сходів на облікових майданчиках у чотирикратної повторності 
окомірним і кількісно-ваговим способом за методикою А.І. Мальцева [20].

Метод дає можливість отримати достовірну інформацію про видовий і кількіс-
ний склад бур’янів їх поширення в міжрядковій смузі смородини чорної. Для оцінки 
забур’яненості використовували європейську 9-балову шкалу (табл. 1).

Видовий склад бур’янів визначали у двох повтореннях досліду за допомогою атла-
сів і довідників [17; 18].

Під час вивчення рівня забур’яненості насаджень смородини чорної було вста-
новлено, що видовий склад бур’янів різноманітний і типовий для зони проведення 
досліджень (табл. 2). Більшість зареєстрованих видів становлять однорічні бур’яни 
(91,95%), з яких 59,2% – ярі й 32,75% – зимуючі. Багаторічні бур’яни є представни-
ками таких біологічних класів: кореневищі, коренепаросткові й стрижнекореневі; час-
тота їх трапляння становить 8,05%.

У насадженнях смородини чорної за роки досліджень (2019–2020 роки) було вста-
новлено, що на дослідному полі Поліського національного університету зустрічається 
13 видів (149,1 шт. / м2 ) бур’янів, серед них: однорічних – 8 (137,1 шт. / м2 – 91,95%) 
видів, багаторічних – 5 (12,0 шт. / м2 – 8,05%) видів. З однорічних видів бур’янової 
рослинності домінували лобода біла (Chenopodium album L.) – 38,5 шт. / м2 (25,8%), 
грицики звичайні (Capsella bursa-pastorіs L.) – 31,8 шт. / м2 (21,3%), щириця загнута 
(Amaranthus retroflexus L.) – 27,4 шт. / м2 (18,4%), тонконіг однорічний (Poa annua L.) – 
12,9 шт. / м2 (8,65%). Дещо менш поширеними бур’янами у насадженнях смородини 
чорної були зірочник середній (Stellaria media L.) – 8,3 шт. / м2 (5,6%), кропива жалка 
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(Urtica urens L.) – 2,1 шт. / м2 (1,4%), галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora 
Cav.) – 11,9 шт. / м2 (8%), фіалка польова (Viola arvensis) – 4,2 шт. / м2 (2,8%). Серед 
багаторічних спостерігали такі бур’яни: кульбаба лікарська (Taraxacum officinale 
Wigg.) – 1,9 шт. / м2 (1,3%), осот польовий жовтий (Sonchus arvensis L.) – 2,6 шт. / м2  
(1,74%), пирій повзучий (Elytrigia repens L.) – 4,8 шт. / м2 (3,2%), щавель горобинний 
(Rumex асetоstella L.) – 0,7 шт. / м2 (0,47%).

Таблиця 1
Шкала визначення ступеня засміченості бур’янами  

в насадженнях смородини чорної
Бал за-

бур’янено-
сті

Ступінь засмі-
ченості

Кількість 
бур’янів, 
шт. / м2

Маса 
бур’я-
нів, кг

Окомірний метод

1 дуже слабкий 0,1–3 0,1 бур’яни майже не зустрі-
чаються

2–3 слабкий 6–15 0,7 бур’яни поодинокі

4–5 середній 16–50 1,2 бур’яни вже непоодинокі, 
але їх мало

6–7 сильний 51–100 2,2
бур’янів багато, але 

менше, ніж культурних 
рослин

9–8 дуже сильний понад 100 2,4
бур’янів більше, ніж куль-
турних рослин, і вони їх 

заглушують

Таблиця 2
Видовий склад бур’янів у насадженнях смородини чорної

(середнє за 2019–2020 роки)
Назва бур’янової рослинності Частота  

трапляння, %українська латинська
1 2 3

Однорічні ярі
Лобода біла Chenopodium album L. 25,8

Щириця загнута Amaranthus retroflexus L. 18,4
Галінсога дрібноквіткова Galinsoga parviflora Cov. 8,0

Зірочник середній Stellaria media L. 5,6 
Кропива жалка Urtica urens L. 1,4

Однорічні зимуючі
Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris L. 21,3

Тонконіг однорічний Poa annua L. 8,65
Фіалка польова Viola arvensis Murr. 2,8

Всього однорічних 91,95
Багаторічні коренепаросткові

Осот жовтий польовий Soncus arvensis L. 1,74
Берізка польова Convolvulus arvensis L. 1,34
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1 2 3
Щавель горобинний Rumex acetosella L. 0,47

Багаторічні кореневищні
Пирій повзучий Agropyron repens L. 3,2

Багаторічні стрижнекориневі
Кульбаба лікарська Taraxacum officinale L. 1,3

Всього багаторічних 8,05

Проведеними дослідженнями встановлено, що залежно від різного ступеня 
забур’янення насаджень смородини чорної значно змінюється ріст і розвиток рос-
лин (рис. 1).
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Рис. 1. Вплив різного ступеня забур’яненості на ріст і розвиток смородини чорної 
(середнє за 2019–2020 роки)

Залежно від ступеня забур’янення зменшилася маса листків смородини чорної 
з куща – на 0,8 кг, площа листків смородини з куща – на 2,0 м2, чиста продуктивність 
фотосинтезу – 2,4 г / м2 у порівнянні з дуже сильним ступенем забур’янення у 8–9 бали.

Бур’яни – це вогнище поширення шкідників і хвороб. Порушення біохімічних 
процесів у рослинах призвело до зниження толерантності смородини проти шкід-
ників і хвороб (рис. 2).

У насадженнях смородини чорної впродовж проведення досліджень було вияв-
лено ряд сисних фітофагів – велика смородинова попелиця, звичайний павутин-
ний кліщ, смородиновий бруньковий кліщ. Облік шкідників показав, що залежно 
від ступеня забур’янення чисельність великої смородинової попелиці стано-
вила від 7 до 112 екземплярів на кущ, звичайного павутинного кліща – від 15 до  
81 екз. / листок, смородинового брунькового кліща – від 5 до 38 бруньок на гілку.

Значного поширення в насадженнях смородини набули хвороби грибної етіо-
логії. Найпоширенішою хворобою виявився антракноз (Gioesporium ribis Mont.). 

Продовження таблиці 2
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За сильного й дуже сильного ступеня забур’янення (8–9 бали) ураження цією хво-
робою становило 36–50%, що на 19–33% більше ніж за дуже слабкого ступеня 
ураження (1 бал).

  
 Рис. 2. Біологічні особливості розвитку сисних шкідників і хвороб залежно від 
ступеня забур’яненості насаджень смородини чорної (середнє за 2019–2020 роки)

Ступінь ураження борошнистою росою (Sphaerotheca mors Uvae.) і септоріозом 
(Mycosphaerella ribis Lind.) був значно менший. За рівня забур’яненості насаджень 
смородини у 8–9 балів ураження хворобами було 18 і 21 %, що на 15 і 14 % більше ніж 
за дуже слабкого забур’янення – 1 бал.

Найважливішими факторами подальшої стабілізації та підвищення врожайності 
смородини чорної є забезпечення інтенсивних технологій вирощування інноваційними 
методами й засобами захисту від шкідників, хвороб і бур’янів. Особлива увага приділя-
ється розробці принципово нових і вдосконаленню існуючих методів і засобів діагнос-
тики, контролю та прогнозу найнебезпечніших шкідливих видів, здатних спричинити 
максимальний рівень шкідливості. Постійно зростаючі вимоги щодо екологічної без-
пеки навколишнього середовища є важливим стимулом для досліджень, розробок щодо 
регулювання чисельності бур’янового компонента в насадженнях смородини чорної.

Зниження стійкості смородини до шкідників і хвороб негативно вплинуло на фор-
мування врожаю та якість ягід (рис. 3).

Ступінь забур’янення в насадженнях смородини чорної безпосередньо впливає 
на структуру ягід та урожайність. Так, маса середньої ягоди зменшується від 2,5 до  
0,7 г за слабкого й середнього рівня забур’яненості (2–3 та 4–5 бали), вага в середньому 
зменшується від 2,2 до 1,9 г. У порівнянні з найвищим рівнем забур’яненості маса ягід 
із куща зменшується від 1,88 до 1,2 кг, тобто недобір урожаю стрімко зменшує вагу ягід 
на 680 г і безпосередньо має негативний вплив на формування потенційної врожай-
ності смородини чорної. За роки досліджень середня урожайність за різним ступенем 
забур’яненості змінювалася від 8,35 до 5,3 т / га. Приріст урожаю за дуже сильного 
рівня забур’яненості (8–9 балів) зменшується на 3,05 т / га.

Висновки і пропозиції.
1. Під час вивчення ступеня забур’янення насаджень смородини чорної було вияв-

лено 13 видів бур’янів, серед них: однорічні – 8 (лобода біла (Chenopodium album L.), 
грицики звичайні (Capsella bursa-pastorіs L.), тонконіг лучний (Poa annua L.), щириця 
загнута (Amaranthus retroflexus L.), зірочник середній (Stellaria media L.), кропива 
жалка (Urtica urens L.), галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora Cav.), фіалка 
польова (Viola arvensis)); багаторічні (кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Wigg.), 
осот польовий жовтий (Sonchus arvensis L.), пирій повзучий (Elytrigia repens L.), щавель 
горобинний (Rumex асetоstella L.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.)).
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2. Залежно від різного ступеня забур’янення насаджень смородини чорної 
значно зменшилася маса середньої ягоди, маса ягід із куща. Урожайність сморо-
дини чорної за дуже сильного ступеня забур’яненості зменшується на 3,05 т / га 
в порівнянні зі слабкою забур’яненістю, втрати – 56% від загального урожаю ягід.

 
 

Рис. 3. Вплив ступеня забур’янення насаджень смородини чорної на структуру  
й урожайність ягід (середнє за 2019–2020 роки)
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