Незважаючи на те, що в цьому році пізня весна, вже потрібно подумати
про майбутній врожай смородини . Декілька порад щодо весняної посадки
кущів цих ягід надають спеціалісти відділу контролю у насінництві і
розсадництві
Головного управління Держпродспоживслужби в
Житомирській області.
Так, найкращими сортами в нашій зоні Полісся є такі: Софіївська,
Вернісаж, Ювілейна Копаня, - це середньостиглі сорти.
При виборі постійного місця для весняної посадки смородини потрібно
пам'ятати про те, що вона досить вологолюбна рослина.
Зручніше це зробити ранньою весною, поєднавши процедуру з весняного
обрізанням куща. Найкращий час при весняній посадці є стадія зеленого
конуса, садити кущі смородини, коли бруньки вже розкрилися, небажано.
Зазвичай це роблять в квітні - на початку травня.
Основний спосіб розмноження смородини - це вегетативний
(здерев'янілими живцями, дугоподібними відводками, шляхом укорінення
дворічних гілок з основного куща).
Найбільш простий спосіб розмноження - розмноження відводками (рис. 1).
За один рік можна отримати потужні саджанці з добре розвиненою
кореневою системою. Для вкорінення рано навесні вибирають дворічну
здорову гілку, що росте на периферії куща похило, яку можна легко пригнути
до землі. Під цією гілкою викопують ямку глибиною 10-12 см і пригинають
гілку до землі так, щоб вона середньою частиною опинилася в лунці, а
вершина довжиною 20-30 см виступала з лунки.
Для кращого укорінення черенків, їх замочують на 8-24 години у водному
розчині стимуляторі коренеутворення.

Рис. 1. Розмноження смородини
а - розмноження вертикальними відводками,
б - розмноження горизонтальними відводками;
в - укорінені горизонтальні відводки.
Щоб гілка добре трималася в ямці в потрібному положенні, по центру її
фіксують гачком із дроту. Потім ямку засипають грунтом і протягом літа
регулярно поливають. До осені гілка добре вкорінюється і виходить
повноцінний саджанець з потужною кореневою системою і товстими 2-3-ма
гілками. Цієї ж осені вкорінений пагін сікатором відтинають від маточного
куща і пересаджують на постійне місце.
Для весняної посадки беруть черенки пагонів, товщиною не менше 0,6
см. Довжина черенка не повинна бути менше 15 см. Взагалі, вважається, що
чим довший пагон, тим краще розвивається саджанець, але брати живці
довше 20 см теж не варто. Верхній зріз роблять прямим, на відстані
приблизно одного см над верхньою брунькою. Нижній зріз - косим.

Розміщують живці на відстані 15 - 20 см, викопують ямку розмір якої не
менше 40 см в глибину і 50 см в ширину. Встановлюють їх похило,
закладаючи в землю на 3 - 4 см нижнім кінцем в землю. Над поверхнею землі
залишають дві бруньки, перша повинна бути безпосередньо над самою
поверхнею.
Догляд полягає в регулярному поливі і розпушуванні грунту. До осені
відбувається укорінення і формування невеликих окремих кущиків.
Якщо все зроблено правильно, то на скороплідних сортах на наступний
рік можна чекати перший урожай.

