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У статті розглянуто 8 видів роду Ribes L., які ростуть в умовах інтродукції у дендрологічному парку «Олександрія». Ці види є перспективним генетичним ресурсом, розпочато інтродукційне вивчення ще 6 нових видів.
This article describes the 8 insufficiently known species of the genus Ribes L., grown in the introduction of conditions in the dendrological parks "Alexandria". It is established that these species are prospective a genetic resource. Introductory study of 6 new species has begun.

Генетичний потенціал роду Ribes L. у зоні Лісостепу України на сьогодні використаний не у повному обсязі. Відомо, що світовий генофонд смородини нараховує понад 150 видів. Природними ареалами є помірно - кліматичні райони Північної півкулі, частина видів ростуть у горах Центральної Америки та на півдні Центральної Азії. 
Після аналізу сучасного видового різноманіття роду Ribes в Україні, ми з’ясували, що декоративні види смородини відсутні у міському озелененні та культивуються лише у ботанічних садах і дендропарках. 
Найбільша колекція смородини в Україні зібрана у Криворізькому ботанічному саду (30 видів), у ботсаду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка (9 видів) і у колекції дендрологічного парку «Олександрія» в м. Біла Церква Київської області (8 видів) (Галкін, 2013).
Завдяки делектусному обміну, ми збільшили колекцію роду Ribes у дендрологічному парку «Олександрія» на 6 нових видів, 5 серед яких вперше інтродуковані не лише у зоні Лісостепу, а й в Україні в цілому. Усі вони проходять первинне випробування на інтродукційному розсаднику лабораторії насінництва.
1. Ribes fasciculatum Siebold & Zucc- Дендропарк «Асканія-Нова», Херсонська обл., Україна;
2. R. divaricatum Douglas  – Hortus Botanicus Tallinnensis (Estonie);
3. R. petraeum  Wulfen- Hortus Botanicus Tallinnensis (Estonie);
4. R. sanguineum Pursh – Gdanski Universitat (Poland);
5. R. glandulosum Grauer - Universitat M.C. Sklodovskiej Lublin (Poland);
6. R. pubescens (Schwartz.) Hedl. – Горный ботсад, м. Махачкала, Республіка Дагестан (Росія).

