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Постановка проблеми. Плантація звичайних сортів малини складається з дворічних 

плодоносних стебел та однорічних пагонів, що взаємозатіняються і конкурують між собою за 

вологу, елементи живлення та світло[1]. В результаті цього, загальна продуктивність 

насадження падає, а якість отриманої продукції погіршується через надмірний розвиток 

хвороб в листковій масі, що погано провітрюється. До того ж ускладнюється збір врожаю, 

що призводить до необхідності залучення більшої кількості трудових ресурсів та підвищення 

собівартості продукції. Тому, виникає необхідність у застосуванні ефективних агроприйомів 

в технології вирощування малини звичайної, зокрема використання спеціальних опорних 

конструкцій – шпалер [2].  

Метою нашого дослідження був аналіз основних типів шпалер, що використовуються в 

технології вирощування малини на території України. 

Основні матеріали дослідження. В результаті проведеного літературного огляду нами 

було проаналізовано 4 типи шпалер: звичайна, Т-подібна, V-подібна та рухома [3]. Слід 

відмітити, що  звичайна шпалера, яка забезпечує розміщення пагонів у вертикальному стані, 

недостатньо ефективна, тому що частина листового апарату знаходиться в затінку і ряди 

погано провітрюються. Т-подібна шпалера зі складнішою конструкцію та  широко 

використовується при вирощуванні сильнорослих сортів малини. Завдяки особливостям 

конструкції V-подібної шпалери, де стовпчики установлюються в центрі плодоносної смуги з 

нахилом 20-30
о
 та  натягується 2 ряди дроту з кожного боку, уникається конкуренція між 

одно- та дворічними пагонами, покращується світловий режим насадження, що підвищує 

фотосинтетичну активність рослин та підвищує врожай. Найскладнішою за конструкцією, 

що дозволяє змінювати положення пагонів протягом сезону, є рухома шпалера. В період 

цвітіння вона знаходиться в горизонтальному положенні, а в період дозрівання врожаю 

переміщується на 110-120
0
 для полегшення збору ягід. Коли плодоносні стебла розміщені у 

горизонтальному положенні латеральні плодоносні гілочки ростуть у вертикальному 

напрямку витягуючись до сонця, при переміщенні шпалери вони звисають донизу, що 

полегшує збір врожаю, та потрапляють у частковий затінок, що перешкоджає появі опіку 

ягід. 

Висновок. Таким чином, шпалера покращує світловий режим насадження, полегшує 

збір продукції, сприяє зменшенню тиску хвороб через покращене вентилювання насадження 

та підвищує ефективність обприскування плантації пестицидами. В результаті покращується 

якість продукції. 
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