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ВСТУП 

ОВОЧІВНИЦТВО ― галузь рослинництва, яка займається 
вирощуванням овочевих і баштанних культур. Основним 
завданням його є вирощування овочевих культур для 
безперебійного забезпечення населення свіжою, маринованою, 
консервованою, квашеною і висушеною продукцією. Наукове 
овочівництво вивчає біологію овочевих культур і їх виробництво. 

ПЛОДІВНИЦТВО ― є галуззю сільського господарства, 
об’єкти культури якої є багаторічні полікарпічні рослини, що 
формують їстівні плоди. Наукове  плодівництво вивчає біологію 
плодових і ягідних рослин, їх місце і роль в екологічній системі, 
закономірні зв’язки з факторами навколишнього середовища і на 
цій підставі розробляє теоретичну базу, необхідну для 
визначення перспектив розвитку галузі та створення 
диференційної адаптивної технології вирощування 
високопродуктивних насаджень. 

Навчальна програма «Плодоовочівництво» (спеціальність 201 
«Агрономія», освітній  ступінь «Молодший спеціаліст») 
передбачає: всього годин – 90, у тому числі лекції – 28 год., 
практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 34 год. Крім цього 
передбачається навчальна практика  – 60 год., на якій здобувачі 
вищої освіти зможуть опанувати практичними навичками, а також 
проведення екскурсій. Форма підсумкового контролю – залік. 
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1. РОЗРАХУНОК НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПІД 
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ У ВІДКРИТОМУ ТА ЗАКРИТОМУ 

ГРУНТІ 
Мета: оволодіти принципами і методиками розрахунків норм внесення 

мінеральних добрив під овочеві культури у відкритому і закритому ґрунті. 
Завдання для самостійної роботи. 1. Ознайомитись з методикою 

розрахунку норм мінеральних добрив на заплановану врожайність 
балансово-розрахунковим методом. 

2. Розрахувати норму аміачної селітри, суперфосфату і сульфату калію 
на заплановану врожайність за індивідуальним завданням. 

3. Розрахувати дози мінеральних добрив під огірок і помідори для 
основного внесення в зимовій і плівковій теплицях. 

4. Визначити норму мінеральних добрив у плівкових теплицях під 
розсаду овочевих рослин для відкритого грунту. 

Овочеві культури більш вимогливі до поживного режиму ґрунту 
порівняно з польовими, що пояснюється їх високою врожайністю та слабкою 
здатністю кореневої системи всмоктувати поживні речовини з ґрунту. Норма 
добрив під овочеві культури розраховується залежно від виносу елементів 
живлення на формування одиниці врожаю основної і побічної продукції та 
фактичного вмісту NPK у грунті, здатності окремих видів рослин вбирати 
поживні речовини з грунту.  

Для розрахунку норм мінеральних добрив потрібно знати: 1) кількість 
поживних речовин, яка буде винесена з грунту із запланованим врожаєм з 1 

га (В), кг; 2) кількість поживного елемента, яку містить у доступній для 
рослин формі орний шар грунту на площі 1 га (П), кг; 3) коефіцієнт 
використання поживного елемента рослиною з грунту (Кп), %; 4) вміст діючої 
речовини у добриві, норму якого розраховують (С), %; 5) коефіцієнт 
використання діючої речовини мінерального добрива (Кд), %. 

Математична залежність цих показників показана в формулі, 
запропонованій І.С. Шатиловим і М.К. Каюмовим: 

д

п
КС

КПВД 
 100

, 
де Д – норма фізичного добрива, ц/га. 
 Внесення мінеральних добрив разом з органічними розраховують за 
формулою, яка матиме вигляд: 

д

нп
КС

КНКПВД 
 )(100

, 
де Н – загальна кількість поживного елемента в нормі внесеного органічного 
добрива, кг/га; Кн – коефіцієнт використання поживного елемента з 
органічного добрива в перший або другий рік внесення, %. 
 Для розрахунку виносу поживних речовин з грунту овочевими 
культурами із запланованою врожайністю потрібно скористатися таблицею 1. 
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Таблиця 1. Виніс поживних речовин овочевими рослинами з 

урахуванням нетоварних залишків 
Вміст в 1 т продукції, кг Овочева рослина N-NO3 Р2O5 K2O 

Капуста білоголова 4,1 1,4 4,9 
Капуста цвітна 8,4 2,8 8,0 
Помідор 3,3 1,2 4,5 
Огірок 2,8 1,5 4,4 
Буряк столовий 2,7 1,5 4,3 
Морква 2,3 1,02 3,8 
Картопля 3,9 1,5 9,2 
Перець 6,5 1,5 6,6 
Баклажан 6,4 1,9 8,4 
Цибуля: напівгострі сорти на ріпку 2,7 0,9 4,9 
               гострі сорти на сіянку 5,3 1,6 4,0 
               гострі сорти на ріпку з сіянки 6,2 1,2 2,1 
               гострі сорти на ріпку з насіння 5,6 1,8 5,4 
Салат 2,2 1,0 4,4 
Шпинат 3,0 1,7 4,0 
Горох овочевий (на 0,5 т) 7,4 4,1 4,9 
Редис 5,0 1,4 5,4 
Кавун 2,3 0,5 2,6 

Вміст доступних для рослин поживних речовин у грунті визначають за 
картограмами агрохімічного обстеження грунтів, виконаними зональними 
сертифікованими агрохімічними лабораторіями. Середні дані наведені в 
таблиці 2. 
Таблиця 2. Вміст легкогідролізованого азоту, рухомого фосфору і калію в 

орному шарі деяких типів грунтів, мг/кг сухого грунту 

Тип грунту 
Легкогідролізований 

азот за Тюріним і 
Кононовою 

Р2О5 за 
Чириковим 

К2О за 
Масловою 

Дерново-підзолистий 
супіщаний 30-50 20-50 20-40 
Сірий опідзолений 50-80 50-100 60-100 
Темно-сірий опідзолений 80-100 60-100 80-100 
Чорнозем:  
опідзолений і 
вилугований 90-110 64-146 80-120 
глибокий і малогумусний 120-140 75-94 100-150 
Південний і каштановий 50-100 60-100 150-200 
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Дані таблиці показують, що із збільшенням кількості поживних 
речовин у грунті коефіцієнти їх використання овочевими культурами 
зменшуються. 

Коефіцієнти використання поживних речовин з грунту основними 
овочевими рослинами визначено спеціальними дослідженнями (таблиця 3). 

Таблиця 3. Коефіцієнти використання поживних речовин з грунту 
овочевими культурами за різних рівнів забезпечення, % 

N-NO3 Р2O5 K2O 

Рівні вмісту, мг/кг грунту 
Овочеві 

рослини 
до 50 50-100 100-150 до 50 50-100 100-150 до 50 50-100 100-150 

Цибуля 20 18 14 8 6 3 27 15 8 

Огірок 18 17 15 10 9 8 27 21 17 

Горох, 
квасоля 

39 39 35 9 9 8 15 12 10 

Помідор, 
перець, 
баклажан 

34 25 19 6 5 4 38 34 27 

Капуста 40 35 28 18 14 11 44 38 22 

Буряк, 
морква 

33 30 27 10 9 8 33 30 30 

 

 Визначаючи норми мінеральних добрив для грунтів, удобрених гноєм 
або іншими органічними добривами, слід враховувати вміст NPK у внесеній 
нормі і коефіцієнти їх використання рослинами (таблиця 4). 

Таблиця 4. Коефіцієнти використання поживних речовин 
сільськогосподарськими рослинами з органічних і мінеральних добрив, % 

Добриво Азот Фосфор Калій 

Мінеральне 50-70 20-25 70-80 

Гній у рік внесення 18-30 30-35 45-55 

Гній на 2-й рік після внесення 15 20 10 

Перегній 5-20 30-35 45-50 

Компост 20-25 30-35 50-70 

 Вміст поживних речовин в органічних добривах наведено в таблиці 5. 
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Таблиця 5. Орієнтовний вміст NPK в 1 т органічних добрив, кг 
Добриво N-NO3 Р2O5 K2O 

Гній великої рогатої худоби свіжий 
підстилковий 

5,4 2,8 6,0 

рідкий 4,0 2,0 4,5 
Перепрілий 6,0 3,0 7,5 
Овець 8,6 4,7 8,8 
Свиней 8,4 5,8 6,2 
Перегній 9,8 5,8 9,0 
Торф низинний 2,3-3,3 1,2-5 1,5 
Компост збірний 3-5 2-4 3-6 
Мул ставковий 2-2,5 1-5 1-3 
 Приклад. Розрахувати норму аміачної селітри під капусту білоголову 
пізньостиглу за планової врожайності 50 т/га на чорноземі звичайному з 
вмістом легкогідролізованого азоту 100 мг на кг грунту. 
 Визначаємо виніс азоту на заплановану врожайність 50 т/га. За даними 
таблиці 1 знаходимо, що з кожною тонною врожаю капуста білоголова 
виносить 4,1 кг азоту, а на 50 т: 

4,1 х 50 = 205 кг (В) 
 Далі визначаємо кількість азоту в орному шарі (П). Для цього вміст 
його в грунті на 1 кг – 100 мг множимо на коефіцієнт перерахунку 3.  

П = 100 х 3 = 300 кг/га 
 За даними таблиці 3 знаходимо коефіцієнт використання азоту з грунту 
в межах 50-100 мг/кг. Кп = 35 %. 
 За даними таблиці 5 знаходимо коефіцієнт використання азоту з 
мінерального добрива (аміачної селітри). Для чорноземного добре 
гумусованого грунту беруть менший рівень або середнє арифметичне, а для 
мінерального підзолистого грунту треба брати більший рівень. В нашому 
прикладі Кд = 60% (середнє арифметичне). Вміст азоту в аміачній селітрі 
34%. 
 Підставивши у формулу вибрані дані, визначаємо норму внесення 
аміачної селітри під капусту білоголову пізньостиглу: 

гацД
д

п
КС

КПВ /9,46034
35300205100100  




  
 Аналогічно визначають норми фосфорних і калійних добрив. 
Розраховану норму мінеральних добрив розподіляють за строками: основне – 
під зяблеву оранку, навесні під культивацію, підживлення – у період 
вегетації. В умовах зрошення 50-60% норми вносять восени під оранку (крім 
азотних), а 40-50% розподіляють на 2-3 підживлення по 25-30 кг/га д.р. 
Основну дозу азотних добрив з природоохоронних причин вносять навесні 
під культивацію. Припосівне удобрення дозою 8-10 кг д.р. вносять одночасно 
з сівбою комбінованою овочевою сівалкою СО-4,2 або під час висаджування 
розсади саджалкою СКН-6А з поливною водою. 
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 Розрахунки доз мінеральних добрив у промислових зимових овочевих 
теплицях з органічними грунтосумішками. Для підтримання фізичних 
властивостей грунтосумішок (повітроємкість, вологоємкість, 
повітропроникність, буферність) в теплицях щороку перед підготовкою до 
нового сезону вирощування вносять під огірок 200-300 т/га, а під помідор – 
150 т/га органічних добрив. Кращим органічним добривом є напівперепрілий 
підстилковий гній. Органічні добрива заробляють ротаційною копальною 
машиною КР-1,5 або МПТ-1,2. За умов внесення свіжого гною після 
перекопування грунту копачем виконують термічну обробку парою. Після 
охолодження беруть проби грунту для аналізу на вміст поживних речовин (N, 
P, K, Mg, Ca та ін.).  
 Існує декілька методик розрахунку норми мінеральних добрив під 
основну заправку грунтосумішки. Найбільш зручним для цього є об’ємний 
метод, за яким можна швидко отримати результати фактичного вмісту 
поживних елементів на 1 л грунту. Об’ємний метод визначення основних 
поживних елементів у грунті полягає в тому, що відбирають проби грунту в 
теплиці певного об’єму, готують водну витяжку у співвідношенні грунт-вода 
1:2, у якій визначають основні елементи живлення.  
 Для розрахунків норми мінеральних добрив беруть різницю між 
рекомендованими рівнями забезпеченості грунтосумішок (табл. 6) і 
фактичним вмістом елементів живлення у грунті теплиці. Дефіцит діючої 
речовини розраховують спочатку у мг/л, далі на 1 м2 і на 1 га у діючій 
речовині і фізичних добривах у грамах і кілограмах. 
 Оптимальні показники якості грунтосумішки для теплиць такі: вміст 
органічної речовини 20-30%, товщина шару 25-35 см, об’ємна маса 0,4-0,6 
г/см3, загальна пористість 70-80%, вологоємність 40-55% об’єму, 
повітроємкість – 20-30 % об’єму, рН 6,3-6,5, загальний вміст солей 1-2 мS/см. 

Таблиця 6. Рівні забезпеченості тепличних грунтосумішок основними 
поживними речовинами (водна витяжка у співвідношенні  

грунту і води 1:2 за об’ємом) 
Поживні речовини, мг/л грунтосумішки Рівень 

забезпеченості 
поживними 
речовинами 

Загальний 
вміст 
солей N P K Ca Mg 

Низький 0,8 до 40 до 5 до 50 до 100 до 20 
Нижче норми 0,8-1,5 40-80 5-10 50-100 100-200 20-30 
Нормальний 1,5-3,0 80-130 10-15 110-170 200-300 50-70 
Вище норми 3,0-4,0 130-170 15-20 170-220 300-400 70-100 
Високий 4,0-5,0 170 20 220 400 100 

Приклад. Фактичний вміст азоту в грунтосумішці теплиці – 75 мг/л, 
оптимальний вміст – 130 мг/л (див. табл. 6). Визначимо дефіцит азоту: 

130 – 75 = 55 мг/л 
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 Далі обчислюємо дефіцит поживної речовини на 1 м2 теплиці. На 1 м2 

теплиці при товщині шару 30 см міститься 300 л грунтосумішки. Дефіцит 
азоту на 1 м2 становитиме: 

55 х 300 = 16500 мг/м2 або 16,5 г/м2 діючої речовини 
 Якщо перерахувати на аміачну селітру, то необхідно внести 48,5 г/м2 
або 485 кг/га. 
 Вміст азоту в аміачній формі у грунтосумішці повинен становити не 
більше як 25-30 % загального вмісту азоту (нітратного і аміачного). Перед 
обробітком грунту розраховану норму фосфора вносять повністю, калія – 2/3 
норми, азоту – половину розрахованої норми. Решту азоту і калію вносять 
під час підживлення одночасно з поливом у перший місяць після 
висаджування рослин. 
 Норми добрив у послідуючий період вегетації для підживлення 
визначають щомісяця за різницею показників фактичного вмісту поживних 
елементів у грунтосумішці і їх виносом із запланованим урожаєм на 
поточний місяць. Дані про виніс поживних елементів з грунту з урожаєм 
наведено в таблиці 7. 
Таблиця 7. Показники виносу поживних речовин овочевими рослинами 

при вирощуванні в грунтових теплицях на 1 кг продукції, г 
Овочева рослина N P K Ca Mg 

Огірок 1,4 0,37 2,2 1,2 0,2 

Помідор 3,2 0,60 5,2 3,8 0,5 

Перець 4,0 0,60 4,7 2,4 0,5 

Редис  3,3 0,70 4,0 2,0 3,3 

Салат посівний головчастий 2,3 0,30 3,3 0,7 0,2 

Приклад. У квітні з 1 м2 необхідно зібрати по 3 кг огірка. Визначити 
скільки необхідно внести аміачної селітри, щоб компенсувати азот, 
винесений з грунту на 3 кг плодів. 
 У таблиці 7 знаходимо, що на 1 кг врожаю огірка виноситься з грунту 
1,4 г азоту, а на 3 кг: 

3 х 1,4 = 4,2 г діючої речовини аміачної селітри – 12,35 г/м2 або 123,5 кг/га. 
Таку кількість добрив потрібно внести з поливною водою. Якщо за нормою 
поливу потрібно 40 м3/га, то це становитиме 0,38% розчин, що допустимо. 
Доцільно здійснити два полива по 40 м3/га і внести зазначену кількість 
добрив, тоді концентрація розчину для підживлення становитиме 0,19%. 
 За голандською методикою оптимальні рівні забезпеченості грунту 
поживними речовинами у теплицях розраховують з урахуванням вмісту 
органічної речовини за формулами: 

3
152 ВА  

 - для азоту і магнію, мг/100 г грунту 
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3
2)152(  ВБ  

- для калію, мг/100 г грунту  
Низьким вважається рівень, коли грунтосумішка містить 1/3 

оптимальної кількості речовин, рівнем нижче норми – якщо містить 2/3 
норми, високим, коли перевищує оптимальну норму на 1/3. Надмірний рівень 
забезпеченості поживними речовинами, коли вміст N, K, Mg на 2/3 
перевищує норму. Для фосфору оптимальний рівень забезпеченості 
поживними речовинами не залежить від вмісту органіки в грунтосумішці. 
Він становить 61-100 мг/кг грунту. За відхилення від цієї норми на 2/3 у бік 
зменшення рівень забезпеченості вважається низьким, на 1/3 - нижче норми; 
за відхилення у бік збілшення відповідно рівень забезпеченості буде 
надмірним або вище норми. Цей принцип покладено в основу складання 
розрахункових таблиць. Крім азоту, фосфору, калію, норми яких 
розраховують за таблицями, в основну заправку грунтосумішки під огірок 
вносять сульфат магнію (MgSO4) по 20-30 г/м2, під помідор – до 40-50 г/м2.  
 При підживленні рослин у теплицях і основній заправці грунту 
загальна концентрація солей у грунтовому розчині і поливній воді не 
повинна перевищувати 0,15-0,20 %, тобто у поливній воді має бути не більше 
як 2 г/л солей. Граничну концентрацію солей у грунтовому розчині 
визначають за формулою: 

100
152


ВК , 

де В - вміст органічної речовини, % від загальної маси сухої грунтосумішки. 
У весняний період за вмісту азоту 300 мг/кг грунту огірок підживлюють з 
інтервалом 10 діб по 10 г д. р. азоту на 1 м2 теплиці. Взимку за вмісту калію 
750 мг/кг грунту для підживлення вносять 10 г д.р. калію на 1 м2.  
 Огірок і помідор треба починати підживлювати через 2-3 доби після 
висаджування. Повторюють підживлення через 10 діб і припиняють за місяць 
до закінчення вирощування рослин. Вносять для підживлення, як правило, 
азотні, калійні і магнієві комплексні легкорозчинні добрива. Фосфорні 
добрива вносять дуже рідко, оскільки потреба в них рослин задовольняється  
при разовому внесенні під основний обробіток грунтосумішки.  
 Використання поживних речовин рослинами за різної освітленості 
змінюється. У сонячну погоду вони інтенсивніше поглинають азот і менше 
калій, а у похмуру – більше калій і менше азот. Тому в лютому і березні 
співвідношення азоту і калію для огірків дорівнює 1:2, у квітні-червні 1:1, 
для помідорів  - у березні і квітні 1:2, у травні – червні 1:1. 
 Норми добрив для підживлення розраховують не тільки за виносом з 
урожаєм, а й за даними аналізу грунтосумішки теплиці. Враховуючи при 
цьому різну освітленість протягом сезону, оптимальні рівні забезпеченості 
поживними речовинами диференціюють за місяцями (табл. 8). 
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Таблиця 8. Оптимальні рівні забезпеченості грунтосумішок у теплицях в 
зимово-літній період вирощування огірка, мг/л 

Поживні 

речовини 
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень 

Азот 100 120 140 140 140 75 

Фосфор 10-15 15-18 10-18 10-18 10-16 10-15 

Калій 230 200 185 220 180 - 

Магній 60-70 70 72 80 70 45 

 У період максимальної інтенсивності плодоношення або коли різко 
змінюється інтенсивність освітлення (тривалий період похмурої погоди 
змінюється сонячною погодою) чи недостатня температура грунту 
порушується нормальне використання рослинами поживних речовин з 
грунту, здійснюється позакореневе підживлення рослин за допомогою 
обприскування листків розчинами макро- і мікродобрив один раз у 20 діб у 
похмуру погоду або у другій половині дня, щоб розчин довше не висихав на 
листках. Не рекомендується проводити позакореневі підживлення у теплиці 
за високих температур і низькій вологості повітря. В таких умовах вода 
швидко випаровується з поверхні листків, а сіль, що залишилася, може 
спричинити їх опіки. Часті позакореневі підживлення зумовлюють раннє 
старіння листків. 
 Для вирощування розсади у плівкових теплицях і одержання овочевої 
продукції підготовка грунту і внесення добрив мають свої особливості. 
Норму добрив розраховують за формулою: 

1000)(






KC

hVБАН , 

де Н – норма добрив на 1 м2, г; А – оптимальний вміст елемента живлення в 
грунті, мг/кг; Б – фактичний уміст елемента в грунті, мг/кг; V – об’ємна маса 
грунту, г/см3; h – товщина шару грунту, який удобрюють, см; С – вміст 
поживної речовини у добриві, %; К – коефіцієнт використання добрив, %. 
 Глибина шару грунту, який удобрюється, для вирощування 
безгоршечкової розсади не повинна перевищувати 10-12 см. Коефіцієнт 
використання азотних і калійних добрив становить 80-90, фосфорних 35-
45%. 
 Оптимальні рівні вмісту елементів живлення в одному кілограмі грунту 
для розсади помідора, перцю, баклажана із внесенням соломи, торфу і тирси 
такі: 200-250 мг азота, 40-80 мг фосфора, 150-200 мг калія (в водній витяжці). 
На грунтах із внесенням перегною (27 кг/м2) оптимальний вміст азоту в 
одному кг грунту становить 150-250 мг, фосфору 200-300, калія 200-250 мг. 
Внесення 1 т соломи або тирси в грунт вимагає додатково внесення 10 кг 
аміачної селітри для компенсації витрат поживних речовин на 
мікробіологічні процеси. За такого вмісту поживних речовин розсада не 
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потребує підживлення. Нижнім рівнем вмісту поживних речовин, за якого 
знижується якість розсади, вважають: азоту 5-7 мг, фосфору 1-2, калію 4-10 
мг/100 г грунту; верхнім – відповідно 100-120, 50-70 і 100-180 мг/100 г 
грунту. 
 Для розсади капусти білоголової ранньостиглої і цвітної оптимальний 
рівень поживних речовин у 100 г грунту або грунтосумішці для горшечків 
становить: азоту 60-80 мг, фосфору 12-16, калію 60-80 мг.  
 У плівкових теплицях під огірок вносять 250-350 т/га гною, під помідор 
– 150 т/га перегною, для поліпшення фізичних властивостей грунту щороку 
додають 30-35 кг торфу або 3,5 кг солом’яної січки або 19 кг/м2 тирси. 
Внесення тирси (соломи) під помідор водночас є профілактичним заходом 
проти надмірного азотного живлення. Оптимальні рівні вмісту поживних 
речовин у кг таких субстратів для плівкових теплиць при вирощуванні 
помідора такі: азота 130-240 мг, фосфору 60-90, калія 250-450 мг. 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 
У ВІДКРИТОМУ ТА ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ 

 
Мета: освоїти методику розрахунку зрошувальної і поливної норми на 

запланований урожай овочів у відкритому грунті і системи поливу в 
теплицях. 

Завдання для самостійної роботи. 1. Ознайомитись із методикою 
розрахунків зрошувальної норми О.Н. Костякова і Д.А. Штойка. 
2. Розрахувати зрошувальну норму води для основних овочевих рослин зони 
Степу. 
3. Визначити норми поливу (умови для розрахунків видаються кожному 
студенту індивідуально). 
4. Виконати розрахунки норми поливу рослин огірка і помідора у теплицях в 
різні календарні строки і за різної сумі сонячної інсоляції. 

Методичні вказівки. За вимогливістю до вологи види овочевих 
культур можна поділити на три групи: 1) найбільш вимогливі – капуста, 
огірки, селера, баклажан, перець, кабачок, патисон, салат, шпинат, цибуля, 
редиска, ревінь, петрушка, часник, спаржа, ріпа; 2) помірно вимогливі – 
помідор, столовий буряк, морква, гарбуз, картопля; 3) слабковимогливі – 
кавун, диня.  

На утворення сухої речовини в процесі фотосинтезу рослини із 
загальної потреби використовують лише 0,1-0,2% води, а решту витрачають 
на транспірацію. Кількість води, яку рослина витрачає на утворення одиниці 
сухої речовини, називається транспіраційним коефіцієнтом. 

 Вода з грунту використовується як продуктивно (на побудову тканин 
при їх рості і на транспірацію), так і непродуктивно (на випаровування 
безпосередньо з поверхні грунту, стікання, проникнення в грунт нижче зони 
залягання коренів рослин).  

Таблиця 9. Коефіцієнти водоспоживання овочевих рослин у зонах 
зрошення України 

Витрати води на 1 т врожаю, м3 Вид рослин 
Степ Лісостеп 

Капуста, огірок 150-200 до 100 
Цибуля ріпчаста 200-260 150-170 
Помідор розсадний 100-150 50-90 

посівний 120 60-90 
Перець 150 126 
Баклажан 150-270 120 
Картопля 120 60-90 
Морква, буряк 100 60-90 
Горох овочевий 270-300 150-200 
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 Кількість води, яка витрачається рослиною на транспірацію і грунтом 
на вільне випаровування та фільтрацію вглиб при утворенні одиниці сирої 
маси товарного врожаю називається коефіцієнтом водоспоживання (табл. 9). 

Зрошувальну норму на запланований врожай за коефіцієнтом 
водоспоживання визначають за формулою: 

М = Е – (Р + А), 
де М – зрошувальна норма, м3/га; Е – сумарне водоспоживання 
(розраховують множенням врожайності у тонах на коефіцієнт 
водоспоживання); Р – сума опадів за вегетаційний період певного виду 
рослин, м3/га (коефіцієнт використання вологи з опадів рослинами 0,7); А – 
кількість продуктивної вологи в кореневмісному шарі на початок вегетації 
рослин, м3/га (при 70-80% НВ). 
 Приклад. Кількість опадів за період вегетації капусти білоголової  
пізньостиглої – 250 мм (2500 м3/га), найменша вологоємність (НВ) – 26,2% на 
суху наважку грунту, коефіцієнт в’янення – 12% на суху наважку, глибина 
активного шару грунту – 0,5 м, об’ємна маса грунту – 1,3 г/см3 (об’єм грунту 
на 1 га в горизонті 0,5 м = 5000 м3). Розрахувати зрошувальну норму для 
капусти білоголової пізньостиглої при врожайності 50 т/га в зоні Степу. 

 Спочатку визначаємо сумарне водоспоживання: 
Е = 50 х 150 = 7500 м3/га 

 Обчислюємо корисну кількість води, яку забезпечать опади за 
вегетацію рослин. За агрокліматичним довідником знаходимо суму опадів за 
червень, липень, серпень і частину вересня – 250 мм. Рослини можуть 
використати лише 70% цієї кількості опадів. Звідси: 

Р = 250 х 0,7 = 175 мм або 1750 м3/га 
 Визначимо запас продуктивної вологи в грунті при 80% НВ. Для цього 
визначаємо масу кореневмісного шару грунту на площі 1 га – 10000 х 0,5 = 
5000 м3; обємна маса грунту становить 1,3 г/см3, звідси маса кореневмісного 
шару грунту 1,3 х 5000 = 6500 т. 

 Запас води в цій масі грунту при 100% НВ: 

100
2,266500

Х = 1703 м3/га 

 Кількість води при 80% НВ обчислимо за формулою : 
34,1362

100
801703 мХ 


 /га 

 Для того, щоб визначити запас продуктивної вологи, від кількості води 
в активному шарі віднімають кількість недоступної подвійної гігроскопічної 
води (коефіцієнт в’янення - 12 % на суху наважку). 

 Кількість недоступної для рослин води визначають за формулою: 
мХ 780

100
126500




 3/га 

 Запас продуктивної води при 80% НВ: 
А = 1362,4 – 780 = 582,4 м3/га 
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 Запас продуктивної вологи в грунті можна також визначити, 
підставивши у формулу вихідні дані:  

4,582
100

1250003,1
100100

802,2650003,1








А  м3/га 

 Звідси зрошувальна норма для капусти білоголової пізньостиглої 
М = Е – (Р + А) = 7500 – (1750 + 582,4) = 5167,6 м3/га 

 Точніше сумарне водоспоживання можна визначити за методом Д.А. 
Штойка. Для розрахунків беруть суму температур за вегетаційний період і 
відносну вологість повітря. При цьому застосовують такі формули: 

Е1 = ∑t {0,1 х tс - 100
а } – за період до затінення міжрядь рослинами; 

Е1 = ∑t [0,1 х tс + (1 - 
100

а ] – за період від затінення міжрядь до кінця 

вегетації; 
де Е1 і Е1 Е2 – водоспоживання за відповідні періоди вегетації, м3/га; ∑t – 
сума середньодобових температур повітря за відповідні періоди вегетації, С; 
tс – середньодобова температура за відповідний період вегетації, С; а – 
відносна вологість повітря, %. 

 Сумарне водоспоживання: 
Е = Е1 + Е2 

 Розраховане таким способом сумарне водоспоживання дає змогу 
точніше визначити зрошувальну норму на заплановану врожайність овочевих 
рослин. 

 Поливну норму для овочевих культур визначають за формулою О.Н. 
Костюкова: 

 rRahТ 100  
де Т – норма поливу, м3/га; h – глибина зволожуваного шару грунту, м; а – 
об’ємна маса грунту, г/см3; R – найменша вологоємність грунту, %; r – 
вологість грунту, % на суху наважку у передполивний період (70-80% від R). 

 Кількість поливів за вегетацію і норма поливу залежать від виду 
рослин, фази їх розвитку, глибини кореневмісного шару грунту, його водно-
фізичних властивостей (табл. 10, 11). 
 Приклад. Визначити норму поливу капусти білоголової. Об’ємна маса 
грунту – 1,3 г/см3, глибина зволожуваного шару грунту – 0,6 м, НВ = 26,2%. 
Передполивна вологість грунту:  

%96,20
100

802,26


  

 Звідси: мТ 409)96,202,26(3,16,0100  3/га 
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Таблиця 10. Глибина розрахункового шару грунту і оптимальна його 
передполивна вологість для овочевих рослин 

 

Овочева 
рослина Період вегетації 

Глибина 
розрахункового 
шару грунту, м 

Передполивна 
вологість 

грунту, % НВ 
До зав’язування головок 0,4 80 Капуста 
Ріст головок 0,6 75 
До початку 
плодоношення 

0,5 80 Помідор 
посівний У період плодоношення 0,8 70 

До початку 
плодоношення 

0,3 80 Помідор 
розсадний У період плодоношення 0,6 70 

До початку 
плодоношення 

0,3 80 
Перець 

У період плодоношення 0,6 80 
До початку 
плодоношення 

0,3 80 
Баклажан 

У період плодоношення 0,6 80 
До початку 
плодоношення 

0,3 80 
Огірок 

У період плодоношення 0,6 80 
До утворення цибулини 0,3 80 Цибуля 

ріпчаста У період росту цибулини 0,5 75 
До утворення 
коренеплодів 

0,4 80 

Морква, буряк У період росту 
коренеплодів 

0,7 70 

До наливу насіння 0,3 80 Горох 
овочевий У період наливу насіння 0,6 80 
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Таблиця 11. Норми поливу основних видів овочевих культур для 
різних грунтово-кліматичних зон України 

Овочева культура Норма поливу, 
м3/га Кількість поливів 

Зрошувальна 
норма за 

вегетацію, 
м3/га 

Капуста білоголова    
ранньостигла 350-400 6-8 1500-3600 
середньостигла 300-500 8-10 2400-5000 
пізньостигла 300-500 10-12 3000-6000 
Огірок 250-400 6-8 1500-3200 
Помідор 300-500 8-10 2400-5000 
Баклажан 300-500 10-12 3000-6000 
Перець 300-450 10-12 3000-5400 
Морква столова 240-600 6-8 1500-4800 
Буряк столовий 300-600 4-6 1200-3600 
Цибуля ріпчаста 250-450 6-8 1500-3600 

 
Орієнтовну кількість поливів за вегетацію можна визначити, поділивши 

зрошувальну норму на норму поливу. У нашому прикладі: 
6,12

409
6,5167
  тобто 12 поливів. 

Регулювання водного режиму в закритому грунті. Для регулювання 
вологості грунту в теплицях проводять вегетаційні поливи дощуванням. 
Перед висаджуванням розсади огірка і помідора через 2-3 дні після внесення 
мінеральних добрив і основного обробітку грунтосумішку зволожують до 75-
80% НВ вологозарядковим поливом через систему дощування нормою 15-25 
л/м2. 

Перед вегетаційним поливом визначають фактичну вологість 
грунтосумішки у відсотках на абсолютно суху наважку (ваговий метод з 
висушуванням при температурі 105ºС до постійної маси). Оскільки щільність 
тепличних грунтів змінюється, то для розрахунків запасів вологи 
користуватися ваговим методом недоцільно. Тому розрахунки проводять у 
відсотках вологості від об’єму  за формулою: 

aWW  , 
де WƳ – вологість грунту, % від об’єму; W – вологість грунту, % на суху 
наважку; а – щільність грунту, г/см3. 
 Поливну норму обчислюють як різницю між запасами води в грунті 
при верхньому оптимальному і нижньому допустимому (фактичному) рівнях 
вологості грунту за формулою: 

WhM (1.0  1- WƳ2), 
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де М – поливна норма, л/м2; h – глибина шару грунту, см; WƳ1 і WƳ2 – верхній 
і нижній допустимі рівні оптимальної вологості грунтосумішки, % об’єму. 
 Наступний полив проводять, коли вологість грунту знизиться на 4-6% 
НВ під огірками і на 7-10% НВ під помідорами. 
 Приклад. Оптимальна вологість грунтосумішки – 80% НВ, а фактична 
– 77% НВ (за ваговим методом), об’ємна маса грунтосумішки – 0,6 г/см3, 
глибина зволожуваного шару – 25 см. Визначити норму поливу огірків, 
витрати води на 1 га і час, потрібний для поливу 1 га теплиці. 
 Перераховуємо вагові відсотки грунту в об’ємні:  

%486.0801 W ; 
%2.466.0772 W  

 Поливна норма становить: 
намл ,/5.4)2.4648(251.0 2  1 га – 45 м2 

 Система зрошення в теплицях побудована так, що одночасно 
поливається 4 півсекції. При цьому інтенсивність поливу 14-17 л/с на площу 
920 м2 залежно від типового проекту теплиці. Для того, щоб обчислити, за 
який час на 1 м2 площі буде вилито 4,5 л води, потрібно визначити, скільки 
води слід вилити при такій нормі на площу 920 м2.  

41405,4920  л 
 Тепер обчислимо, який для цього потрібний час: 

243
17

4140
  с, або 4 хв 

Гектар площі можна полити такою нормою за: 
44114   хв 

Всього за цей час на 1 га буде вилито води: 
45540114140   л або 45,5 м2 

 Найточніший метод нормування поливів грунтується на залежності 
використання води рослинами в теплиці від надходження сонячної інсоляції і 
водно-фізичних властивостей субстрату. Інтегрована сонячна інсоляція 
фіксується за допомогою спеціальних інтеграторів РКІ-1, ДСР-3.  
 За вираження сонячної інсоляції у мегаджоулях (мДж/м2) для 
розрахунку норми поливу на тривалий період, слід визначити найменшу 
вологість грунтосумішки у відсотках на суху масу і перерахувати її в об’ємні 
відсотки. 
 За таких умов норму поливу визначають за формулою: 

KRПЕ  )263,002,1( , 
де Е – норма поливу, л/м2; П – кількість діб, за які визначають норму поливу; 
R – надходження сумарної сонячної інсоляції, мДж/м2; К – коефіцієнт 
залежності водоспоживання від НВ грунтосумішки (табл. 12). 
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Таблиця 12. Коефіцієнт залежності водоспоживання рослин огірка і 

помідора від НВ, % до об’єму грунтосумішки за місяцями 
Коефіцієнт залежності 

огірок помідор НВ грунту, % 
об’єму у січні - 

березні у квітні у лютому - 
березні 

у квітні - 
червні 

36-40 0,6 0,8 0,6 0,8 
41-45 0,7 0,9 0,7 0,9 
46-50 0,8 1,0 0,8 1,0 
51-55 0,9 1,1 0,9 1,1 
56-60 1,0 1,2 1,0 1,2 

 
За показниками надходження сумарної сонячної інсоляції за 1-2 доби і 

фактичною вологістю грунтосумішки у відсотках об’єму НВ можна також 
визначити норму поливу (табл. 13). 

 
Таблиця 13. Норми поливу рослин огірка і помідора при зимово-

літньому вирощуванні за надходженням сонячної інсоляції залежно від 
водно-фізичних властивостей грунту, л/м2 

НВ, % об’єму Сума 
сонячної 
інсоляції, 
Дж/см2 за 

добу 

35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

209 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 
418 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 
628 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 
836 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 

1047 3,0 3,4 3,8 4,1 4,5 
1257 3,4 3,9 4,3 4,7 5,2 
1466 3,9 4,4 4,8 5,3 5,8 
1676 4,3 4,9 5,4 5,9 6,5 
1855 4,8 5,4 6,0 6,5 7,1 
2095 5,2 5,8 6,5 7,2 7,8 
2304 5,6 6,3 7,0 7,8 8,5 
2514 6,1 6,8 7,6 8,4 9,1 

 
Приклад. Розрахувати норму поливу для рослин тепличного огірка на 

3 дні у січні в Київській області. Сума сонячної інсоляції за три дні становить 
4,5 мДж/м2 (150 Дж/см2 за добу), вологість грунту на день заміру - 60% 
об’єму. Звідси норма поливу становитиме: 

  24,40,15,4263,0302,1   л/м2 
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 Загальноприйнята поливна норма для рослин огірка 3-4 л/м2, для 
помідора – 6-8 л/м2. Якщо добова сума інсоляції нижча за 2 мДж/м2, огірки 
поливають раз на три дні, помідори – раз за 4-5 днів. При сумарній добовій 
інсоляції понад 8 мДж/м2 огірки слід поливати щодня, помідори – раз за 3-4 
дні. У похмуру погоду поливів не проводять, а вологість грунту знижують на 
3-5% НВ. Ці рекомендації можна використати на грунтах з об’ємною масою 
0,4-0,6 г/см3 з вмістом органічної речовини 20-35%. Для інших 
грунтосумішок норму поливу коригують за формулою: 

hWWm  001.0 , 
де m – разова поправка норми поливу, л/м2, W  - найменша вологість грунту, 
% об’єму; ΔW – різниця у вологості грунту після поливу; h – глибина шару 
грунту, см. 
 Якщо ΔW із знаком «+», то норму поливу зменшують на цю величину, а 
якщо ΔW із знаком «-», то норму поливу збільшують на таку саму величину 
раз на тиждень. 
 Якщо дані сумарної сонячної інсоляції виражені в джоулях на 
квадратний сантиметр (Дж/см2) за добу, то розрахунок поливу проводять за 
такою формулою: 

KQМ  )0027,00,1( , 
 Приклад. Визначити норму поливу для рослин тепличного огірка в 
січні в Київській області. Сума сонячної інсоляції за добу становить 150 
Дж/см2; вологість грунту - 55% НВ об’єму. Звідси: 

36,19,0)1500027,00,1( М  л/м2 
 Отже, норма поливу за добу становить 1,36 л/м2, тобто треба поливати 
раз на три дні по 4,1 л/м2. 
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3. ВИЗНАЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК І БІОЛОГІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

 

 Мета: ознайомитися з морфологічними ознаками і біологічними 
особливостями насіння овочевих рослин, навчитися розпізнавати види за 
зовнішніми ознаками. 
 Завдання для самостійної роботи. 1. Розглянути зразки насіння 
овочевих рослин, звернути увагу на їх розмір, форму, характер поверхні, 
забарвлення. Зразки подаються в пробірках з етикетками. 
2. Виготовити колекцію насіння на аркушах щільного паперу. Розмістити 
насіння овочевих культур за ботанічними родинами, зазначити латинську 
назву виду. 
3 Описати за наведеною нижче формою таблиці морфологічні ознаки і 
біологічні особливості насіння овочевих культур. 

Морфологічні ознаки і біологічні особливості насіння овочевих 
рослин 

Морфологічні ознаки насіння Біологічні властивості 
насіння 
кількість діб 
від сівби до 
сходів 

Вид 
овочевої 
рослини 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Розібрати за видовими ознаками суміш зразків насіння овочевих 

рослин. 
Методичні вказівки. Маса 1000 насінин є важливим показником для 

розрахунку норм висіву овочевих культур. За цим показником насіння 
овочевих рослин поділяють на групи: дуже дрібне, якщо маса 1000 шт. 
насінин становить 0,6–1 г; дрібне – 1-3 г; середнє – 3-10 г; велике – 10-100 г; 
дуже велике – 100 г і більше (табл. 14). 

Таблиця 14. Групування насіння овочевих культур за розміром 
Група за масою 

1000 шт. 
насінин 

Кількість насінин 
в одному грамі, 

штук 
Овочева рослина 

Дуже велике 10 і менше Квасоля, горох, біб овочевий, лагенарія, 
кукурудза,гарбуз великонасінний, кавун, 
кабачок, патисон 

Велике 11-100 Буряк столовий, ревінь, огірок, диня, 
дрібнонасінний кавун 
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Середнє 101-500 Редиска, редька, капуста, помідор, 
перець, баклажан, цибуля, пастернак, 
кріп, шпинат 

Дрібне 501-1000 Салат, морква, петрушка, гірчиця 
салатна 

Дуже дрібне Понад 1000 Селера, щавель, острогін, меліса, м’ята, 
гісоп 

 

Родина Капустяні (Brassicaсеае) 
 Капуста (Brassica). У всіх видів капусти плоди та насіння дуже подібне 
між собою, що не дає можливості їх розрізнити за морфологічними ознаками. 
Насіння округле, інколи яйцеподібної форми. Поверхня насінини вкрита 
сіткою крапчастих поглиблень. Діаметр 1,0-2,0 мм. Забарвлення червонувато-
коричневе. Якщо насіння збирають із перестиглих насінників, тоді воно 
набуває чорно-синюватого відтінку, а в передчасно зібраних – світло-
коричневе. В борозенці між сім’ядолями розміщений зігнутий зародковий 
корінець. За цією ознакою насіння роду Brassica добре відрізняється від 
насіння інших видів родини Капустяні. Для того, щоб відрізнити насіння 
капусти від насіння ріпаку, брукви, ріпи, його треба намочити. При цьому 
насіння останніх ослизнюється, а капусти – ні. 
 Об’ємна маса 1 л насіння капусти – 685 г. В 1 кг – від 290 до 340 тис. 
насінин. 
 Редька та редиска (Raphanus sativus L.). Насіння за формою округле 
або яйцеподібне. Інколи форма неправильна. Забарвлення світло-коричневе з 
незначним червонуватим відтінком. Розміри: довжина 2,5-4,0 мм, ширина 2-3 
мм, товщина 1,5-2,5 мм. Редиску та редьку можна відрізнити за опушенням 
сім’ядолей: у редьки волосками покриті лише жилки, а в редиски – вся нижня 
сторона. Окрім цього, в редиски сім’ядолі менше розділені на частки, 
порівняно з редькою. Об’ємна маса 1 л насіння – від 660 до 720 г. В 1 кг – від 
100 до 160 тис. насінин. 
 Гірчиця салатна або листкова (Brassica juncea Czern). Насіння округле, 
гладеньке, жовте або коричневе. Діаметр приблизно 2,5 мм. Усі сорти за 
величиною насіння поділяються на дрібнонасінні – до 2,5 г, середні – 2,5-3,5 
г та великонасінні – понад 3,5 г.  
 Хрін (Armoracia lapathifolia Gilib.). В природних умовах насіння 
утворює дуже рідко. Якщо утворюються стручечки, то вони пусті. 
 Крес-салат (Lepidium sativum L.). Насіння світло-червонувато-
коричневе, довжиною до 2 мм, шириною 1 мм, товщиною 0,6-1,0 мм. Дві 
сім’ядолі глибоко потрійно лопатеві, що дає можливість їх легко відрізнити 
від інших овочевих рослин. Насіння після намочування покривається слизом. 
Об’ємна маса 1 л насіння – від 750 до 760 г. В 1 кг – від 500 до 600 тис. 
насінин. 
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Родина Бобові (Fabaceae) 
 Горох (Pisum sativum L.). У бобі формується до 4-10  насінин. У сортів 
із зморшкуватим насінням термін зберігання схожості коротший. 
Забарвлення насіння – жовте і зелене, поверхня гладенька і зморшкувата. 
 Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.). Квасоля належить до рослин із 
надзвичайно широким діапазоном забарвлення насіння – від білого до 
чорного з різним рисунком. За формою насіння поділяється на ниркоподібне, 
еліптичне та округле. Насіння спаржевих сортів після обмолоту має залишки 
стулок бобу, так звані «вусики» За масою 1000 шт. насіння поділяється на 
три групи: дрібне – до 200 г, середнє – від 200 до 300 г та велике – понад 300 
г.  
 Біб овочевий (Vicia faba L.). насіння має неправильну форму, 
яйцеподібне, приплюснуте та зморшкувате. Розміри насіння: довжина – 15-30 
мм, ширина – 18-28 мм, товщина 12-24 мм. Забарвлення дуже різноманітне – 
коричнево-жовте, сіро-жовте, зелено-жовте, буре, червонувате тощо. Під час 
зберігання насіння дуже темніє. 

Родина Гарбузові (Cucurbitaceae) 
 Огірок (Cumis sativus L.). Насіння жовтувато-біле, плескате, 
продовгувате, яйцеподібне з гострими кінцями. Середня довжина 8-11 мм, 
ширина 3-4 мм і товщина до 2 мм. Об’ємна маса 1 л насіння – від 500 до 550 
г. В 1 кг – від 30 до 60 тис. насінин. 
 Диня (Cumis melo L.). Нас іння подібне до огіркового, але майже вдвічі 
більше та має два основних відтінки – білий і жовтуватий, кінці насіння тупі. 
Середня довжина 12-20 мм, ширина 4-6 мм і товщина до 2 мм. Маса 1 л – від 
400 до 500 г. В 1 кг – до35 тис. насінин. 
 Кавун столовий (Citrulus lanatus Mansf.). Насіння приплюснуте, чорне, 
коричневе, жовтувате, червоне або біле, з рисунком або без нього. Поверхня 
гладенька або шорстка. Діапазон розміру дуже великий, у кормових сортів – 
більше порівняно з столовими. Середня довжина 5-20 мм, ширина 6-10 мм і 
товщина до 2 мм. Об’ємна маса 1 л – до 640 г. В 1 кг  - від 5 до 35 тис. 
насінин. 
 Гарбуз (Cucurbita). В Україні поширені три види гарбуза: гарбуз 
великоплідний (Cucurbita maxima Duch.); гарбуз мускатний (Cucurbita 
moschata Duch.); гарбуз твердокорий (Cucurbita pepo L.). 
 Види гарбуза розрізняються за морфологічними ознаками насіння. У 
гарбуза великоплідного насіння біле або темно-жовте, краї майже округлі, 
опукле з малопомітним рубчиком по краю. Оболонка насінини погано 
відокремлюється від зародка. Найбільше за розміром насіння в гарбуза 
великоплідного з масою 1000 насінин до 500 г. Об’ємна маса 1 л насіння – 
420 г. В 1 кг – до 2000 шт. 
 У гарбуза твердокорого насіння сплюснуте, білувате, з добре 
вираженим рубчиком по краю. Оболонка добре відділяється від зародка. 
Маса 1000 шт. – 190-250 г. У цього виду є сорти з насінням без оболонки, так 
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звані голонасінні. Таке насіння буро-зелене. У кабачка та патисона, які також 
належать до твердокорого гарбуза, насіння дрібне. 
 У гарбуза мускатного насіння округле, кремове з хвилястим рубчиком. 
Маса 1000 шт. – 140-160 г. 

Родина Пасльонові (Solanaceae) 
 Помідор (Lycopersicum esculentum Mill.). Насіння плескато-сплюснуте, 
ниркоподібне, жовтувато-сірувате, коротко-густо-опушене волосками. 
Середня довжина 2-4 мм, ширина 2-4 мм і товщина до 1 мм. Об’ємна маса 1 л 
насіння – до 350 г. В 1 кг – від 300 до 600 тис. насінин. 
 Перець овочевий (Capsicum annum L.). Насіння перцю жовтувато-біле, 
ниркоподібне, плескате. Середня довжина 3-4 мм, ширина 2-3 мм і товщина – 
до 1 мм. Найкраще насіння однорічне. Об’ємна маса 1 л насіння– від 480 до 
500 г. В 1 кг – від 150 до 180 тис. насінин. 
 Баклажан їстівний (Solanum melongena L.). Насіння жовтувате, 
округле, дископодібне. Довжина і ширина – 2-4 мм, товщина до 1 мм. 
Схожість насіння безпосередньо після збирання невисока і набуває 
максимуму через рік (інколи два). Об’ємна маса 1 л насіння – від 550 до 560 
г. В 1 кг – від 240 до 280 тис. насінин. 

Родина Селерові (Apiaceae) 
 Морква столова (Daucus carota subsp. sativus.). Плід відрізняється від 
інших видів рослин ціє родини тим, що на плодику є п’ять головних ребер. 
Між головними ребрами розвинуті ще чотири другорядних реберець, на яких 
розміщуються тверді волоски (після шліфування вони відсутні). Форма 
плодика плескато-яйцеподібна. Аромат морквяний. Довжина 2-4 мм, ширина 
з волосками 1,0-1,5 мм, товщина 0,4-1,0 мм. Об’ємна маса 1 л насіння – від 
110 до 120 г (шліфованих 350-370 г) В 1 кг – від 500 до 520 тис. насінин 
(шліфованих 890-900 тис. насінин). 
 Пастернак посівний (Pastinaca sativa L.). Після достигання та обмолоту 
подвійні плоди легко розпадаються на окремі поодинокі, які сильно 
сплющені завдяки сильно розвинутим бічним ребрам. Забарвлення 
коричневе. Довжина – 5-8 мм, ширина – 4-6 мм, товщина – 0,5-0,6 мм. 
Об’ємна маса 1 л насіння – від 200 до 250 г. В 1 кг – від 220 до 250 тис. 
насінин. 
 Петрушка (Petroselinum hortense Hoffm.). Насіння петрушки легко 
розпізнати за запахом. Довжина насіння – 2-3 мм, ширина і товщина – до 1 
мм. Маса 1 л – від 510 до 600 г. В 1 кг – від 740 до 880 тис. насінин. 
 Селера (Apium graveolens L.). Плід сухий, розпадається на два 
півплодики (мерикарпії); дуже дрібний, до 1,5 мм завдовжки і завширшки; 
округло-двійчастий, півплодики в поперечному розрізі округло-п’ятикутні, з 
5 однаковими, трохи випнутими головними ребрами; між ребрами є 
борозенки, які називають жолобками. Аромат селеровий. Після достигання 
плід легко розпадається на півплодики (насіння). Забарвлення сіро-зелене або 
буро-коричневе.Довжина 1,0-1,5 мм, ширина 0,5-0,75 мм та товщина 0,5-0,75 
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мм. Об’ємна маса 1 л насіння – від 450 до 530 г. В 1 кг – від 2,1 до 2,95 млн. 
насінин. 

Родина Айстрові (Asteraceae) 
 Цикорій салатний (Cichorium intibus L. var. Foliosum Hegi). Плід – 
дрібна сім’янка, 2-3 мм завдовжки, 1 мм товщиною, ребриста, з ледве 
помітною коронкою, колір від світло-сірого до темно-коричневого. Маса 
1000 шт. насінин – 1,0-1,2 г. 
 Салат посівний (Lactuca sativa L.). Сім’янка видовжено-веретено-
подібна, плеската, витягнута в дзьобик. Під мікроскопом видно 5-7 
поздовжніх реберець. Забарвлення срібно-сіре, коричневе, жовте або чорне. 
Довжина 3-4 мм, ширина біля основи – 0,8-1,0 мм і товщина 0,3-0,5 мм. На 
кінці дзьобика знаходяться багаточисельні, зібрані в пучок волоски. Об’ємна 
маса 1 л насіння – від 440 до 480 г. В 1 кг – від 0,8-1,5 млн. сім’янок. 

Родина Лободові (Chenopodiaceae) 
 Буряк столовий (Beta vulgaris L.), та мангольд (Beta vulgaris var. cicla 
L.). Плоди буряка столового – однонасінні горішки, які зростаються між 
собою в супліддя (клубочки). Останні можуть мати різну кількість горішків – 
від одного (одноросткові сорти) до декількох (багаторосткові). Діаметр 
багаторосткових суплідь – до 7 мм, забарвлення сіро-коричневе. В 1 кг – 40-
90 тис. клубочків, які після проростання можуть дати до 135 тис. проростків. 
Об’ємна маса 1 л насіння – 230-270 г. Насіння мангольда здебільшого 
багаторосткове. 
 Шпинат (Spinacia oleraceae L.). Плоди мають дві основні форми – 
округлу і колючкову. Забарвлення сіро-жовтувате. Плід однозародковий. 
Діаметр до 3,5 мм. Об’ємна маса 1 л насіння: округлого – 520-580 г; 
колючкового – 375-500 г. В 1 кг округлих – 94-120 тис. плодиків; колючкових 
– 70-104 тис. 

Родина Шорстколисті (Boraginaceae) 
 Огіркова трава (бораго) (Borago officinalis L.). Плід – горішок, темно-
коричневого кольору. Довжина горішка 5-8 мм, ширина 4-5 мм, товщина 3,0-
3,5 мм. Об’ємна маса 1 л насіння – 260-465 г. В 1 кг 21-60 тисяч насінин. 

Родина Гречкові (Polygonaceae) 
 Ревінь чорноморський (Rheum rhaponticum L.). Плід овальний 
червонувато-коричневий горішок, зверху і при основі з виїмками та 
розрослими крильцями. Довжина горішка з крильцями до 7 мм. 
 Щавель кислий (Rumex acetosa L.). Плід гладенький, глянцевий, темно-
коричневий горішок. На гранях дещо світліший. Довжина горішка 1-2 мм, 
ширина біля основи до 1,5 мм. Маса 1000 плодиків – 0,7-1,2 г. Об’ємна маса 
1 л насіння 600-700 г. В 1 кг міститься від 1,0 до 1,5 млн горішків. 

Родина тонконогові (Poaceae) 
 Кукурудза цукрова (Zea saccharata Start). Характерною ознакою 
зернівок у цукрових сортів є їх зморшкуватість. Забарвлення здебільшого 
золотисто-жовте з різними відтінками. За величиною зернівки дуже 
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різноманітні, діаметр їх до 10 мм. Об’ємна маса 1 л насіння –730 г. В 1 кг – 
від 3 до 20 тис. зернівок. 

Родина Спаржеві (Asparagaceae) 
 Спаржа лікарська (Asparagus offcinalis L.). Насіння чорне. Довжина і 
ширина 3-4 мм, товщина 2 мм. Насіння тригранно-округле, з одного боку 
сплюснуте. Об’ємна маса 1 л насіння – 530-790 г. В 1 кг – від 35 до 60 тис. 
насінин. 

Родина Цибулеві (Alliaceae) 
 Цибуля ріпчаста (Allium cepa L.). Плід – тригнізда коробочка, в якій 
формується по дві насінини. Насіння тригранне, чорне, поверхня хвиляста. 
Довжина насіння 3-4 мм, ширина 1-2 мм, товщина 0,5-1 мм. Об’ємна маса 1 л 
насіння – 350-540 г. В 1 кг – 200-275 тис. насіння. 
 Цибуля-шніт (All. Schoenoprasum L.) – порівняно до цибулі ріпчастої 
насіння за ознаками подібне, а за розміром значно менше.  
 У цибулі порей (All. Porrum L.) насіння за розміром дуже подібне до 
ріпчастої, але поверхня більш зморшкувата. 
 Цибуля шалот (All. Ascolonicum L.) рідко дає насіння, але відносно 
ріпчастої цибулі дрібніше. 
 Цибуля багатоярусна (All. Fistulosum) не утворює насіння і 
розмножується вегетативно. 
 Часник (Allium sativum L.). Дуже рідко дає насіння, яке набагато 
дрібніше цибулевого. У виробництві використовують тільки розмноження 
зубками та повітряними цибулинками (стрілкуючі сорти). Маса 1000 зубків у 
стрілкуючих сортів становить приблизно 4 кг, у нестрілкуючих – до 1-1,5 кг. 
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4. ВИВЧЕННЯ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ 
РОСЛИН 

 
 Мета: засвоїти методику визначення посівних якостей насіння 
овочевих рослин. 
 Завдання для самостійної роботи. 1. Ознайомитися з методикою 
визначення чистоти насіння, енергії проростання, схожості, життєздатності, 
господарської придатності, відбору середнього зразка і зразка для аналізу. 
2. Визначити чистоту насіння за одержаною наважкою. 
3. За існуючою методикою та індивідуального завдання підготувати ложе, 
відрахувати необхідну кількість насіння, розкласти у ростильні і поставити в 
термостат для пророщування. 

4. Визначити життєздатність насіння бобових і гарбузових рослин 
методом Д.Н. Нелюбова. 
5. Визначити масу 1000 насінин. 
6. Підрахувати проросле насіння і визначити енергію проростання і 
лабораторну схожість насіння. Визначте відсоток життєздатного насіння. 

 Методичні вказівки. Методика визначення якості насіння включає 
відбір середнього зразка від партії насіння, відбір наважки для аналізу, 
визначення чистоти, схожості, вологості, енергії проростання.  

 Із зразка насіння, у мішочку відібрати дві наважки згідно таблиці 15. 
Таблиця 15. Технічні умови визначення якості насіння овочевих 
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Баклажан 0,5 50 5 ПФ 20-30 7 14 
Бруква 2,0 50 5 Ф 20-30 3 7 
Буряк столовий 8,0 500 25 П 20-30 7 17 
Гарбуз 2,0 500 100 П 20-30 3 10 
Горох овочевий 20,0 1000 200 П 20 3 8 
Диня 2,0 100 25 П 20-30 3 8 
Кавун 2,0 500 100 П 20-30 5 12 
Кабачок, патисон 2,0 250 50 П 20-30 3 10 
Капуста 1,0 50 5 Ф 20-30 3 10 
Кукурудза 20,0 1000 200 П 20-30 3 7 
Квасоля 20,0 1000 200 П 20 4 8 
Кріп 1,0 30 4 Ф 10-30 7 14 
Морква 2,0 50 4 Ф 20-30 5 10 
Огірок 2,0 100 25 ПФ 20-30 3 8 
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Пастернак 1,0 50 4 ПФ 20-30 7 14 
Перець 1,5 50 5 ПФ 20-30 7 21 
Петрушка 1,0 50 4 ПФ 20-30 7 14 
Помідор 1,0 50 5 Ф 20-30 6 12 
Ревінь 0,5 50 10 Ф 20-30 5 14 
Редька 2,0 50 10 Ф 20-30 3 7 
Ріпа великонасінна 1,0 50 5 Ф 20-30 3 7 
Дрібнонасінна 0,5 25 2 Ф 20-30 3 7 
Салат 1,0 50 4 Ф 10-20 4 10 
Селера 0,5 30 2 Ф 20-30 7 14 
Спаржа 0,5 50 10 П 20-30  10 21 
Цибуля 2,0 50 5 Ф 15-20 5 12 
Шпинат 1,0 100 20 ПФ 15 5 14 
Щавель 1,0 30 2 ПФ 20 3 8 

 Середній зразок – це певна кількість насіння, яка повністю 
характеризує якість партії насіння, з якої його відбирають. 

Чистота насіння – це маса повноцінного насіння основної культури в 
насіннєвому матеріалі, визначена у відсотках від загальної кількості взятої 
для аналізу наважки. 
 Партією насіння називають певну масу насіння даного виду овочевих 
рослин, сорту (гібриду), вирощеного за однакових умов, місця і в один рік, 
репродукції і місця зберігання.  
Наважки насіння висипати на окремі розбірні дошки і за допомогою шпателя 
розділити їх на фракції (насіння основної культури і відходи). До відходів 
належать щупле недорозвинене насіння, механічно пошкоджене, насіння 
інших культур і бур’янів, залишки від рослин.  
 Кожну фракцію зважити на точних технічних терезах і визначити їх 
масу в відсотках від загальної маси наважки. За двома наважками насіння 
розрахувати середній відсоток чистоти насіння. 
 Схожість насіння – кількість пророслого насіння, визначена у 
відсотках від загальної його кількості. 
 Енергія проростання – процентне відношення кількості пророслих за 
певний період насіння до загальної кількості, поставленої на проростання. 
 Чисте насіння з двох наважок використовують для аналізу на схожість. 
Для цього відбирають підряд 100 насінин культур, які мають дрібне і середнє 
насіння і 50 насінин культур з великим і дуже великим насінням в 4-кратній 
повторності. Кожну пробу насіння пінцетом розкладають на підготовлене 
ложе. 
 Життєздатність насіння – процентне відношення кількості живого 
насіння до загальної кількості насіння взятого для аналізу. Нежиттєздатне 
насіння має знижені схожість і енергію проростання у зв’язку з незакінченим 
післязбиральним дозріванням.  
 Для визначення життєздатності насіння бобових і гарбузових рослин 
користуються методикою Д.Н. Нелюбова. Для цього з намоченого на 10-18 
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год насіння у воді кімнатної температури знімають оболонку, занурюють 
його в розчин індигокарміну в чашці Петрі і вміщують на 3-4 год в термостат 
при температурі 30º С (0,2% розчин індигокарміну готують не пізніше як за 
15-20 год). Потім підраховують кількість незабарвленого насіння. 
Відношення кількості незабарвленого насіння до загальної кількості насіння, 
взятого для аналізу, становитиме процент життєздатного насіння. 
 Вологість насіння – наявність вологи в насінні, виражена у відсотках 
до маси абсолютно сухого насіння. Визначають вологість термостатно-
ваговим методом до повного висушування. 
 Зараженість насіння шкідниками визначають, переглядаючи проби по 
500 насінин. Найбільш уважно перевіряють насіння бобових рослин. 
Приховану зараженість насіння гороху, квасолі встановлюють опускаючи 
500 насінин у розчин кухонної солі (300-500 г на 10 л води). Насіння, що 
спливає в розчині, вважають зараженим. 
 Насіння овочевих рослин, у якому є хоч незначна кількість домішок 
насіння карантинних бур’янів чи шкідників, вважається некондеційним і не 
придатним до сівби. Залежно від якості насіння, визначеної за результатами 
лабораторних аналізів, видається «Свідоцтво про кондиційність насіння». На 
насіння, що не відповідає за якостями вимогам стандарту, видається 
«Результат аналізу» з рекомендаціями, як можна довести насіння до 
потрібних кондицій, або висновком про непридатність його до сівби. 
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5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ І НОРМИ ВИСІВУ 
ОВОЧЕВИХ РОСЛИН 

 Мета: засвоїти методику розрахунків площ живлення і норми висіву 
насіння овочевих рослин. 
 Завдання для самостійної роботи. 1. Ознайомитися з методиками 
розрахунків площі живлення і норми сівби насіння овочевих рослин. 
 2. Відповідно до індивідуального завдання: а) обчислити площу 
живлення рослин за широкорядкового, стрічкового, квадратного і квадратно-
гніздового їх розміщення; б) розрахувати за обчисленою площею живлення 
кількість рослин на 1 га, на 1 м2, на одне рамомісце; 3) розрахувати норму 
сівби насіння за заданою кількістю рослин на одиницю площі у відкритому і 
закритому грунті за умови вирощування з проріджуванням і без 
проріджування. 
 Методичні вказівки. Площа живлення – це простір, який займає одна 
рослина на поверхні грунту. Рослині потрібно забезпечити оптимальну 
площу живлення, за якої ріст і розвиток відбувається найбільш сприятливо і 
формується найвища її продуктивність. При надмірному загущенні (за малої 
площі живлення) рослини затінюють одна одну, не забезпечується у 
достатній мірі вологою та поживними речовинами, що призводить до їх 
пригнічення, зниження продуктивності, погіршення якості продукції. При 
надмірній площі живлення не забезпечується повне використання земельної 
ділянки і знижується урожайність. 
 Розташування рослин на поверхні грунту називають схемою 
розміщення. Схема розміщення відповідно до технології вирощування і 
вимог рослин повинна забезпечувати необхідну площу живлення. Існують 
наступні способи сівби: розкидний, суцільний, рядковий, широкорядковий, 
широкосмуговий. 
 Розкидний спосіб сівби мало поширений і його застосовують лише 
інколи в парниках, теплицях для одержання сіянців, а також ущільнюючих 
культур. 
 Суцільний рядковий спосіб сівби – насіння сіють зближеними рядками з 
міжряддям від 7,5 до 25 см. Цей спосіб сівби застосовують для овочевих 
рослин, які потребують малої площі живлення – редиска, кріп на зелень, 
цибуля на сіянку, повітряні цибулинки часнику, горох овочевий та ін. 
Застосовують на незабур’янених землях і коли не передбачається 
механізованого міжрядного обробітку. 
 Широкорядковим способом сіють насіння і висаджують розсаду 
овочевих рослин, які формують значну вегетативну масу (помідор, перець, 
баклажан, огірок, капуста та ін.), ширина міжрядь за цього способу від 30 до 
210 см. Широкі міжряддя дозволяють розпушувати грунт механізовано. 
 Широкосмуговий спосіб сівби застосовують на легких, чистих від 
бур’янів землях та при внесенні гербіцидів. Цей спосіб використовують при 
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вирощуванні цибулі, моркви, петрушки та ін. насіння при широкосмуговій 
сівбі розміщується смугами шириною 8-20 см з відстанню між центрами смуг 
від 45 до 70 см. Позитивним у застосуванні широкосмугового способу сівби є 
те, що при цьому насіння розміщується не загущено і можна одержати високі 
врожаї овочів без ручного проріджування сходів. 
 Стрічковий спосіб сівби передбачає чергування вузьких і широких 
міжрядь, що дає можливість тривалий період проводити міжрядний 
обробіток механізмами. Вузькі міжряддя (2-10) утворюють стрічку з 
відстанню між рядами 7,5-50 см, між стрічками відстань 50-120 см. 
 За стрічкового способу сівби для рослин, які потребують великої площі 
живлення насіння овочевих культур висівають за схемами: 50+90 см, 40+100, 
50+110 см, з невеликою площею живлення – 40+40+60 см, 20+50 см, тощо. 
 За пунктирного способу здійснюється рівномірне розміщення насіння 
на встановлену відстань в рядку під час сівби. Для виконання пунктирної 
сівби застосовують спеціальні сівалки точного висіву. При цьому, щоб 
одержати добрі сходи і мати задану кількість рослин на полі, насіння 
повинно мати високі посівні якості. 
 Квадратний спосіб сівби (садіння) застосовують для рослин з великою 
надземною масою. При цьому способі відстань між рослинами у рядку і між 
рядками однакові і грунт у такому разі можна розпушувати в двох 
напрямках. 
 За квадратно-гніздового способу сівби у гнізді залишають 2-4 рослини 
і відстань між гніздами у рядку і між рядками однакова.  
 Площу живлення однієї рослини за суцільного рядкового і 
широкорядного способів сівби визначають множенням ширини міжряддя на 
відстань між рослинами в рядку. При стрічкових схемах розміщення рослин 
спочатку розраховують середню величину міжряддя. Для цього суму всіх 
вузьких міжрядь і одного широкого ділять на кількість рядків у стрічці і цей 
показник множать на середню відстань між рослинами в рядку. 
 Так, у стрічковій чотирирядковій схемі сівби з відстанню між 
стрічками 60 см, і між вузькими рядками в стрічці 20 см, у рядку між 
рослинами 4 см площа живлення становитиме: 
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 У дворядковій стрічці за схемою 50+20 см при відстані між рослинами 
в рядку 5 см площа живлення однієї рослини становитиме: 
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 Універсальна формула для розрахунків площі живлення однієї рослини 
при стрічкових схемах сівби має такий вигляд: 
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де П – площа живлення однієї рослини, см2 або м2; А – відстань між 
стрічками, см, або м; В – відстань між рядками в стрічці, см або м; С – 
кількість рядків у стрічці, шт; Р – відстань між рослинами в рядку, см або м. 
 Кількість рослин на 1 га (10000 м2) або на 1 м2 розраховують за 
формулою: 

П
мЛ

210000
  або 

П
мЛ

21
 ,  

де Л – кількість рослин, шт/га або шт/м2, П – площа живлення однієї 
рослини, м2. 
 Посівна придатність насіння – це частка схожого насіння у відсотках 
до наважки насіння, взятої для аналізу, її визначають за формулою: 

100
СЧП 

 ,  

де Ч – чистота насіння, %; С - лабораторга схожість насіння, %. 
 Норма висіву – це кількість насіння, потрібна для сівби на одиницю 
площі, щоб забезпечити потрібну густоту посіву. Для відкритого грунту 
норму сівби визначають на 1 га, для закритого – на парникову раму або 1 м2. 
 Число, яке показує, у скільки разів більше потрібно взяти насіння до 
оптимальної кількості рослин, називається коефіцієнтом збільшення. Він 
залежить від способу сівби, від способу формування густоти посівів (рослини 
вирощують з проріджуванням чи без нього) та маси 1000 насінин (табл. 16). 
Таблиця 16. Коефіцієнт збільшення висіву насіння залежно від його маси 

і способу формування оптимальної густоти рослин 
Відкритий грунт 

Спосіб формування густоти Група насіння за 
масою 1000 шт з проріджуванням без 

проріджування 

Закритий грунт 

Велике 2-3 1,2-1,3 1,0 
Середнє 3-4 1,3-1,4 1,2 
Дрібне 4-5 1,5-2 1,3 

Дуже дрібне 5-6 1,5-2 1,4 
Через нерівномірність загортання, насіння потрапляє в неоднакові 

умови для проростання. Польова схожість, як правило, на 15-20%, а іноді й 
на 50% нижча за лабораторну. Чим дрібніше насіння, тим більше потрібно 
його висіяти для забезпечення потрібної густоти посіву. В такому разі 
насіння сіють більше, ніж потрібно рослин. 
 Для розрахунків норми сівби насіння, крім коефіцієнта збільшення, 
потрібно знати оптимальну кількість рослин на одиницю площі, масу 1000 
насінин і посівну придатність насіння. 
 Норму висіву розраховують за формулою: 
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де Н – норма висіву насіння, кг/га (г/м2, г/раму); К – коефіцієнт збільшення; 
Л – кількість рослин на одиницю площі, штук; М – маса 1000 насінин, г; П – 
посівна придатність насінин, %. 
 За використання сівалок точного висіву норму висіву визначають, 
враховуючи оптимальну кількість рослин на 1 га і кількість насінин в одному 
грамі (або кілограмі) насіння. Наприклад, на 1 га має бути 800 тис. шт. 
рослин цибулі ріпчастої на ріпку, в 1 грамі міститься 300 шт. насінин. На 1 га 
потрібно: 

г
шт
шт 2667

300
80000

 насіння (2,7 кг/га) 

 Зважуючи на польову схожість насіння, розраховану норму висіву 
збільшують на 30-50%. 
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6. ВИЗНАЧЕННЯ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН ЗА СХОДАМИ І 
ПЕРШИМ СПРАВЖНІМ ЛИСТКОМ 

 
 Мета: навчитись розпізнавати види овочевих рослин за ознаками 
сім’ядольних листочків, забарвлення підсім’ядольного коліна і першим 
справжнім листком. 
 Завдання для самостійої роботи. 1. Розглянути морфологічні ознаки 
сходів овочевих рослин у фазі розвиненихсім’ядольних листочків і першого 
справжнього листка. Звернути увагу на забарвлення, наявність опушення 
підсім’ядольного коліна, на форму, товщину, забарвлення і характер 
поверхні сім’ядольних листків та першого справжнього листка. 
 2. Записати морфологічні ознаки сходів в таблицю за наведеною 
формою. 
 3. Виконати рисунки сходів овочевих рослин. 

Опис морфологічних ознак сходів і першого справжнього листка 
овочевих рослин 

Сім’ядолі  Перший справжній листок 
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 Методичні вказівки. Для розпізнавання рослин у фазі сходів 
враховують морфологічні ознаки не лише сім’ядолей, а й першого 
справжнього листка. Наведені морфологічні ознаки овочевих рослин у 
початкові фази їх розвитку: 
 капуста білоголова – сім’ядолі великі, м’ясисті, темно-зелені, 
ниркоподібні, гладенькі зі слабкою виїмкою на вершині. Перший справжній 
листочок гладенький, блискучий, без опушення, округло-овальної форми, 
зеленого забарвлення з мілкими зубчиками по краях; 
 капуста червоноголова – сім’ядолі різняться від сім’ядоль капусти 
білоголової темно-вишневим забарвленням. Перший справжній листок 
округлої форми, гладенький, матовий, фіолетового забарвлення з рожевими 
прожилками; 
 капуста брюсельська – підсім’ядольне коліно коротке, зеленого 
забарвлення. Сім’ядольні листочки з довгими черешками, округло-
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серцеподібної форми, маленькі, злегка витягнуті, товсті, світло-зелені. 
Перший справжній листок блискучий з гладенькими краями, округлої форми, 
ложкоподібно-витягнутий, світло-зеленого забарвлення; 
 капуста савойська – у фазі сім’ядолі важко відрізнити від інших видів. 
Забарвлення підсім’ядольного коліна і сім’ядолей зеленувате, перший 
справжній листок гладенький, блискучий, з мілкою пухирчастістю, світло-
зеленого кольору; 
 капуста цвітна – сім’ядолі зелені, видовжено серцеподібні, з глибоко 
виїмчастою вершиною. Підсім’ядольне коліно червоно-фіолетового 
забарвлення. Перший справжній листок видовжено-овальний, краї виїмчасто-
зубчасті; 
 капуста кольрабі – сім’ядолі широко серцеподібної форми з виїмкою 
на вершині, сиво-зелені. Підсім’ядольне коліно червоно-фіолетового 
забарвлення. Сорти з фіолетовими стеблоплодами, мають таке саме 
фіолетове забарвлення сім’ядолей; 
 редиска – сім’ядольні листочки серцеподібної форми з виїмкою на 
вершині, опушені, зелені. Перший справжній листок 
непарноперисторозсічений, видовженої форми із зубчастими краями, 
сильноопушений; 
 редька – сім’ядолі опушені, опушення середнє, форма серцеподібна, 
вершина виїмчаста. Перший справжній листок опушений, але опушення 
середнє, край зазубрений, непарноперисторозсічений; 
 огірок - сім’ядолі товсті, широкоеліптичної форми до 1-5 см, зі 
слабопомітним опушенням. Перший справжній листок опушений, 
серцеподібний, трилопатевий, черешковий; 
 гарбуз - сім’ядолі великі, товсті, широкоеліптичної форми, темно-
зеленого забарвлення. Перший справжній листок округлий, ниркоподібний, 
п’ятикутний. 
 У родини Пасльонові (помідор, перець, баклажан) сходи різняться між 
собою формою та опушенням сім’ядольних листочків, формою поперечного 
перерізу підсім’ядольного коліна та його опушенням: 
 помідор – сім’ядолі ланцеподібні, світло-зеленого забарвлення, 
опушені, часто мають антоціанову пігментацію. Перший справжній листок 
світло-зелений, розсічений, опушений; 
 перець – підсім’ядольне коліно зелене зі слабоантоціановим 
забарвленням, без опушення, глянцеве. Сім’ядолі мечоподібно-загострені, 
зелені без опушення, глянцеві. Перший справжній листок цільнокраїй, 
широко яйцеподібний, з гладкою поверхнею, зелений; 
 баклажан - підсім’ядольне коліно зелене з антоціановим забарвленням, 
опушене. Сім’ядолі яйцеподібно-видовжені, зелені, опушені. Перший 
справжній листок цільнокраїй, видовжено яйцеподібний, гладенький, 
зелений з антоціановим забарвленням або без нього; 
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 морква – сім’ядолі вузенькі, довгі, світло-зелені, зі слабким 
опушенням. Перший справжній листок трикутної форми, перисторозсічений 
на сегментики ланцетної форми, опушений; 
 буряк столовий – сім’ядолі вузенькі, еліптичної форми, від темно-
зеленого зі слабкою антоціановою пігментацією до темно-червоного 
забарвлення з блідою основою. Перший справжній листок ясно-зелений, 
лопатоподібний, з гладенькою або гофрованою поверхнею, черешок темно-
вишневий або темно-червоний; 
 цибуля ріпчаста – сім’ядоля трубчаста, складена удвоє у вигляді 
петельки. Перший справжній листок трубчастий, вузький, утворюється на 
денці всередині сім’ядолі;  
 квасоля звичайна – сім’ядолі від округлої до вузько-видовженої форми. 
Перші два листки – примордіальні, прості, серцеподібні, наступні – складні 
трійчасті; 
 горох – не виносить назовні сім’ядолі. Перший справжній листок 
парноперистий, частки листка з цілими краями, блискучі, гладенькі; 
 петрушка – підсім’ядольне коліно дуже коротке, ніжне. Сім’ядолі 
дрібні, овально-загострені, зелені слабко блискучі. Перший справжній листок 
дрібно розсічений на три сегменти, зелений з гладенькою блискучею 
поверхнею зі специфічним ароматом; 
 селера - підсім’ядольне коліно дуже коротке, ніжне. Сім’ядолі дуже 
дрібні, овальні, блискучі. Перший справжній листок тридольний, дрібно 
дольчастий, інтенсивно-зелений з гладенькою поверхнею зі специфічним 
ароматом; 
 пастернак - підсім’ядольне коліно дуже коротке, ніжне. Сім’ядолі 
лінійно-видовжені, світло-зелені. Перший справжній листок овальний з 
нерівномірно дрібно зазубреною периферією, світло-зелений, опушений; 
 кріп - підсім’ядольне коліно ніжне, світло-зелене, з восковим нальотом. 
Сім’ядолі ниткоподібні, довгі, інтенсивно зелені з восковим нальотом. 
Перший справжній листок глибокорозсічений, у результаті сегменти 
ниткоподібні, сіро-зелені з восковим нальотом і специфічним ароматом; 
 диня - підсім’ядольне коліно зелене, опушене в поперечному розрізі 
еліпсоподібне. Сім’ядолі видовжено-еліпсоподібні, зі слабким заглибленням 
зверху, світло-зелені, опушені. Перший справжній листок зелений із 
зубчастою периферією і слабо вираженими елементами; 
 кавун - підсім’ядольне коліно інтенсивно зелене, в перерізі округле. 
Сім’ядолі округло-овальні, інтенсивно-зелені. Перший справжній листок 
розсічений, інтенсивно зелений. 
 

7. КОЛОКВІУМ 
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8. ВИРОБНИЧО-БІОЛОГІЧНЕ УГРУПОВАННЯ ПЛОДОВИХ 

РОСЛИН 
Мета заняття. Вивчити ботанічну класифікацію і виробничо-
біологічне угруповання основних  плодових  рослин. 
Загальні поняття. Усю розмаїтість  плодових рослин (більше 100 родин) 

прийнято поділяти на виробничо-біологічні групи, в основу яких покладені  відношення 
порід до умов вирощування і зональність розміщення, харчова і технологічна цінність  
продуктів їх переробки, морфологічні подібності плодів та інші ознаки.  
 
Виділяють наступні групи:  I ― зерняткові; II ― кісточкові; III ― горіхоплідні;  
IV ― ягідні; V ― цитрусові; VI ― субтропічні; VII ― тропічні; VIII ―  технічні. 

 
8.1. Виробничо-біологічне угруповання плодових рослин 

Група Родина Рід,  вид 
1 2 3 

          Зерняткові 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Відносять плодові листопадні 
породи із родини Розанні (Rosaceae Juss), що 
належать до підродини яблуневі (Pomoideae 
Focke).  

Плід соковитий, яблукоподібний з 
розрослим їстівним оплоднем, 
багатонасіннєвий. Основна частина оплодня 
– мезокарп, що поступово переходить у 
зовнішній м'якуш –    екзокарп.  

Найпоширеніші роди: Malus,  Pirus, 
Cydonia, Chaenomeles, Docynia,  Sorbus, 
Aronia, Mespilus, Amelanchier, Crataegus.    

            Кісточкові 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Відносять плодові листопадні 
породи із родини Розанні (Rosaceae Juss), що  
належать до підродини сливові (Pomoideae 
Focke).  

 Плід ―  кістянка соковита, 
звичайно однонасінна. Ендокарп оплодня 
дуже дерев’яніє  й утворює кісточку. 
Мезокарп соковитий, їстівний. Екзокарп 
представлений шкірочкою плода.  

Найпоширеніші роди:  Armeniaca, 
Persica, Cerasus, Prunus, Prinsepia. 

  
             Ягідні 

  
  
  
  
  

Відносять плодові листопадні й 
вічнозелені породи з різних ботанічних 
родин. Об’єднуючим початком є наявність у 
рослин соковитого ягодоподібного плоду, 
що звичайно не витримує тривалого 
зберігання й часто малотранспортабельний. 

Найпоширеніші роди:  Fragaria,   



39 
 

  
  

Rubus, Ribes, Grossularia, Rosa,  Lonicera, 
Actinidia, Hippophae, Schizandra, Berberis, 
Vaccinium.   

   
             Горіхоплідні 

  
  
  
  
  
  
  
  

Відносять плодові листопадні й 
вічнозелені породи з різних ботанічних 
родин, що формують плоди ― горіхи і сухі 
кістянки. Господарсько-цінною частиною у 
горіхоплідних є насіння, яке часто називають 
ядром. Ядро оточує  здерев’янілий оплодень 
(фісташка) або тільки экзокарп (мигдаль, 
горіх волоський). 

Найпоширеніші роди:  Juglans, 
Amygdalus, Corylus,  Pistacia, Castanea, 
Caria. 

   
          Цитрусові 

  
  
  
  
  
  
  
  

Відносять плодові вічнозелені 
породи родини рутові (Rutaceae) підродини 
помаранчевих (Aurantioideae). Цитрусові ―  
типові субтропічні рослини з специфічним 
ягодоподібним плодом ― геспередіумом, 
шкірястим экзо- мезокарпієм і соковитою 
внутрішньою частиною – ендокарпієм. 

Усі  цитрусові породи, які 
вирощуються,  належать до родів Сitrus, 
Fortunella і Poncirus. 

 

  
       Субтропічні 

  
  
  
  
  
  
  
  

Відносять  плодові листопадні й 
вічнозелені рослини з різних ботанічних 
родин, яким необхідні для росту й 
плодоношення майже цілорічна вегетація. 
Однак у них виражена сезонність, що 
припадає на зимовий період. 

Найпоширеніші роди:  Olea,  Feijoa, 
Eriobotrya, Laurocerasus, Arbutus, Ficus,  
Diospyros, Panica, Ziziphus, Asimina, 
Hovenia, Morus, Cornus, Ceratonia, 
Elaeagnus.    

           Тропічні 
  
  
  
  
  
  
  

Відносять плодові вічнозелені 
породи з різних ботанічних родин, які 
вирощують  в тропічних районах земної кулі. 
У них слабко виражена сезонність розвитку, 
настільки характерна для плодових рослин 
помірної зони. 

Найпоширеніші роди:  Anacardium, 
Musa, Mango, Ananas, Carica, Phoenix, 
Cocos, Elaeis, Litchi, Euphoria, Nephelium, 
Persia, Annona, Durio, Eugenia, Artocarpus.    

           Технічні 
  
  
  
  

Відносять плодові листопадні й 
вічнозелені породи з різних ботанічних 
родин, у яких крім плодів використовують 
для різних цілей вегетативні органи. 

Найпоширеніші роди:  Thea,  Coffea, 
Theobroma,  Morus, Laurus, Humulus.   
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8.2. Коротка характеристика основних плодових порід  
Північного Причорномор’я*  

Тип Порода Районовані   сорти Життєва  
форма суцвіття плоду 

1 2 3 4 5 
Абрикос     
Armeniaca     
     
Аґрус     
Grossularia     
     
Айва     
Cydonia     
     
Актинідія     
Actinidia     
     
Алича*     
Prunus     
     
Аронія     
Aronia     
     
Виноград     
Vitis     
     
Вишня     
Cerasus     
     
Горіх     
Juglans     
     
Глід     
Crataegus     
     
Горобина     
Sorbus     
     
Жимолость     
Lonicera     
     
Калина     
Viburnum     
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Кизил     
Cornus     
     
Малина     
Rubus     
     

 
1 2 3 4 5 

Мигдаль     
Amygdalus     
     
Обліпиха     
Hippophae     
     
Персик     
Persica     
     
Порічка      
Ribes     
     
Слива     
Prunus     
     
Суниця     
Fragaria     
     
Смородина      
Ribes     
     
Хеномелес     
Chaenomeles     
     
Шипшина     
Rosa     
     
Щовковиця     
Morus     
     
Черешня*     
Cerasus     
     
Фундук     
Corylus     
     
Яблуня     
Malus     
     

Завдання. 1. Вивчити виробничо-біологічне угруповання плодових рослин і 
районування плодових порід і сортів. 2. Заповнити табл. 8.1., 8.2.. Узагальнити  
навчальний матеріал у формі висновку. 
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Висновок._____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

«_______» _________________                             ________________ 
9. ОРГАНОГРАФІЯ І САДОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ 

 
Мета заняття. Вивчити садову термінологію плодових і ягідних  
рослин помірної зони та їхні життєві форми. 
 
Загальні поняття. За розмірами, довговічністю і характерними морфологічними 

ознаками росту всі плодові породи поділяють на наступні групи:  
 
1. Деревоподібні: а) ― сильно виявлена стовбуровість; б) ― менш виявлена 

стовбуровість. 2. Кущовидні. 3. Чагарникові. 4. Напівчагарникові. 5. Багаторічні 
чагарнички. 6. Ліанові: а) ― виткі; б) ― чіпкі. 7. Багаторічні трав'янисті. 

Надземна частина  
Гілка ― 
Внутрішнє річне кільце ― 
Зовнішнє (брунькове) річне кільце ―   
Вторинний ріст ―  
Габітус ― 
Річний приріст ―  
Інтеркалярна вставка ― 
Кореневище ―  
Конкурент ― 
Коренева шийка справжня ― 
Коренева шийка умовна ― 
Крона ― 
Міжвузля ―  
Обростаюча (плодоносна) гілка ― 
Обростаюча гілочка ― 
Відсадок ―   
Плодова сумка ―  
Пагін ―  
Пагін продовження ― 
Підщепа ― 
Напівскелетна гілка ― 
Поступальний ріст ―  
Прищепа ― 
Скелет (кістяк) дерева ― 
Скелетна гілка: 0-го порядку розгалуження (СГ0) ― 
Скелетна гілка: 1-го порядку розгалуження (СГ1) ― 
Скелетна гілка: 2-го порядку розгалуження (СГ2) ― 
Скелетна гілка: 3-го порядку розгалуження (СГ3) ― 
Скелетоутворювач ― 
Стовбур ― 
Кут нахилу ―   
Кут відходження ― 
Кут підйому ― 
Кут розбіжності ― 
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Вузол ―  
Центральний провідник (лідер) ― 
Штамбоутворювач ― 
Штамб ― 
Ярус ― 

 
Підземна частина  

Підземний штамб ― 
Коренева мичка ―  
Коренева система ― 
Корінь ― 
Скелетний корінь: 0-го порядку розгалуження (СК0) ― 
Скелетний корінь: 1-го порядку розгалуження (СК1) ― 
Скелетний корінь: 2-го порядку розгалуження (СК2) ― 
Скелетний корінь: 3-го порядку розгалуження (СВ3) ― 
Напівскелетний корінь ― 
 
Обростаючий корінь (мичкуватий) ― 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1. Схема будови плодового дерева 
1 – стовбур; 2 – штамб; 3 – центральний провідник; 4 – коренева шийка;  5 – пагін 

продовження; 6 – конкурент; 7 – скелетна гілка 1-го порядку розгалуження; 8 –  
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напівскелетна гілка; 9 – ярус; 10 – плодоносні обростаючі гілки; 11 – місце щеплення; 12 
– вовчковий пагін; 13 – коренева поросль; 14 – скелетні горизонтальні корені; 15 – 
скелетні вертикальні корені; 16 – кут відходження; 17– кут розбіжності; 18 – кут нахилу; 
19 – кут підйому; 20 – обростаючі корені; 21 – інтеркалярна вставка; 22 –                                                  

               ; 22 –                                          ; 23 –                                                        . 
 
 
 

9.2. Угруповання плодових і ягідних рослин 
за життєвими формами 

Життєва форма Представники 
1 2 

1. Деревоподібні: 
 а) – сильно виявлена    
 стовбуровість 
 
 

 
 

 б) – менш виявлена   
 стовбуровість  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Кущоподібні  

 
 
 
 
 
 

 

3. Чагарникові 
 

 

4. Напівчагарникові 
 
 
 

 

 
5. Багаторічні 
чагарнички  
 
 

 

6. Ліанові: 
 а) – виткі;  
 

 

 
б) – чіпкі  
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7. Багаторічні        
    трав'янисті 
 
 
 

 

1а 1б 
 
 
 
 
 
 

2 3 
 
 
 
 
 
 

4 5 
 
 
 
 
 
 

6а 6б 
 
 
 
 
 
 

7  
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2.  Життєві форми плодових і ягідних рослин 
 
Завдання. 1. Вивчити органографію і садову термінологію плодових рослин. 2. 

Заповнити табл. 9.1.. Виконати рис. 9.1., 9.2.. Узагальнити  навчальний матеріал у формі 
висновку. 

Висновок._____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

«_______» _________________                             ________________ 
10. ВИЗНАЧЕННЯ ЗНІМНОЇ ЗРІЛОСТІ ПЛОДІВ 

 
Мета заняття. Опанувати методику визначення знімної зрілості  
плодів різних строків дозрівання. 
 
Загальні поняття. Дозрівання плодів ― досягнення плодами властивого даному 

сорту смаку, аромату й консистенції м'якоті. При дозріванні плодів відбуваються глибокі 
біохімічні зміни й перетворення основних речовин у тканинах плодів. У практиці 
плодівництва розрізняють 3 ступені зрілості: знімну, споживчу й технічну. Знімна 
зрілість плодів наступає, коли в плодах закінчується нагромадження поживних речовин, 
припиняється збільшення розмір плодів, набувається властива даному сорту покривне 
забарвлення шкірочки, насіння в яблук і груш стають коричневими, а плодоніжка злегка 
відокремлюється від плодової гілки. Споживча зрілість плодів наступає, коли плоди 
набувають властивості даному сорту зовнішнього вигляду, смаку, аромат і консистенції 
м'якоті й будуть найбільш повноцінними за хімічним складом й поживністю. У багатьох 
порід (яблуня, груша, виноград, персик і ін.) літніх строків дозрівання знімна й споживча 
зрілості збігаються. В осінніх сортів зерняткових порід, хурми, цитрусових споживча 
зрілість наступає через 10...20 діб після знімання, у зимових сортів зерняткових порід  
приблизно через 2...3 місяця, а іноді й пізніше. Технічна  зрілість ― стан плодів або ягід, 
коли вони найбільш придатні для того або іншого виду переробки (наприклад, варіння 
варення, приготування вина тощо.). 

В умовах саду  проводять візуальну оцінку дозрівання плодів. Плоди, придатні 
для знімання, зовні змінюють основне забарвлення від зеленої на забарвлення, 
характерне для сорту, а покривне забарвлення стає більше яскравим й типовим для 
сорту. Забарвлення насіння  оцінюють за 5-ти бальною шкалою. 

 
10.1. Забарвлення насіння яблук, що дозрівають 

Бал Характеристика Забарвлення 
1 Насіння не забарвлене  
2 Побуріння кінчика насіння  
3 Забарвлене до ½ насіння  
4 Забарвлене ¾ насіння  
5 Насіння забарвлене повністю  

 
Для більш повної характеристики знімної зрілості визначають фізіологічний стан 

плодів, про що можна судити за вмістом в них крохмалю (з розчином йоду або 
йодистого калію дає синьо-чорне фарбування). 

 
10.2. Інтенсивність забарвлення плодів у залежності 

 від їхньої зрілості 
Бал Характеристика Знімна зрілість сортів 

 
0 
 

Зріз не забарвлений  
 
 

 
1 

Зріз незначно забарвлений тільки під 
шкірочкою (менш 50,0% окружності плода) 

 
 
 

 
2 

Зріз забарвлений під шкірочкою й на 
незначних ділянках м'якуша 

 
 
 

 
3 

Зріз слабко забарвлений до 50,0% площі, у 
цьому ступені зрілості плоди рекомендується 
закладати на зберігання 

 
 

 
4 

Не забарвлені невеликі ділянки зрізу (біля 
плодоніжки й насінних гнізд), дозрівання 
плода почалося 
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5 

Вся поверхня зрізу забарвлена в темний 
колір (плід не визрів) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  3  
1  4  
2  5  

Рис. 10.1. Шкала інтенсивності забарвлення плодів 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.2. Забарвлення плодів груші 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 

Рис. 10.3. Забарвлення плодів яблуні 
 

10.3. Характеристика плодів груші й яблуні 
Характеристика № 

зразка плодів насіння 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2 

 
 
 
 
 

 

 
 
3 

 
 
 
 
 

 

 
 
4 

 
 
 
 
 

 

 
 
5 

 
 
 
 
 

 

 
 
6 
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7 

 
 
 
 
 

 

 
 
8 

 
 
 
 
 

 

           Примітка. 
Завдання. 1. Визначити візуально стан зрілості плодів зерняткових, кісточкових і 

ягідних порід. Визначити стан зрілості плодів яблуні й груші методом крохмально-
йодної проби. 2. Заповнити табл. 10.1., 10.2., 10.3.; виконати рис. 10.1., 10.2., 10.3.. 3. 
Провести дегустаційну оцінку сортів яблуні і груші (додаток 4). Узагальнити навчальний 
матеріал у формі висновку. 

Висновок._____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

«_______»  __________________________                         _____________ 
 
 

11. ПЛОДОВІ УТВОРЕННЯ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ 
РОСЛИН 

Мета заняття. Вивчити плодові утворення основних плодових і  
ягідних порід помірної зони.   
                         
Загальні поняття.  На обростаючих гілках (їх також називають плодоносними, 

чи генеративними) формується значна або більша частина врожаю.  Залежно від 
зовнішнього вигляду, морфологічної будови (у першу чергу розміщення генеративних і 
вегетативних бруньок), віку  обростаючі гілки для різних порід мають характерні назви. 

 
11.1. Плодові утворення плодових і ягідних порід помірної зони 

Порода Плодові утворення Примітка 
Яблуня 
Груша 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Вишня 
(Черешня) 
Порічка  
 

  

Абрикос 
Слива 
Мигдаль 
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Алича 
Персик 
 

  

Виноград 
Малина 
(Ожина) 
 

 
 
 

 

Айва 
 
 

  

Горіх  
Фундук 
 

  

Суниця 
 
 

  

Аґрус 
Смородина  
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Кільчатка 

 
 
 
 
 
 
 

Плодушка 

 
 
 
 
 
 
 

Плодуха 
 
 
 
 
 
 
 

Списик 

 
 
 
 
 
 
 

Плодовий прутик 

 
 
 
 
 
 

Змішана обростаюча  
гілка 

Рис. 11.1. Зерняткові породи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Букетна гілочка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шпорець 
Рис. 11.2. Кісточкові породи 
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Букетна гілочка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кільчатка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Плодушка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ріжок 
Рис. 11.3. Ягідні породи 

Ч 
 
 
 
 
 
 
 

Ж  
 
 
 
 
 
 

Тип плодового прутика 
Рис. 11.4. Горіхоплідні породи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кінцевий тип плодоношення (яблуня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боковий тип плодоношення (груша) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боковий тип плодоношення 
Сильний річний приріст (алича) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боковий тип плодоношення.  
Укорочений річний приріст (вишня) 
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Плодоносний пагін (малина) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плодоносна гілка (айва) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плодоносний пагін (виноград) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 11.5. Плодоношення плодових порід на неспеціалізованих гілках 
 

11.2. Плодоношення плодових порід на спеціалізованих гілках 
Порода Визначення 
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Завдання. 1. Вивчити плодові утворення основних плодових і ягідних рослин 
помірної зони. Зробити їх морфологічний опис, установити основні відмінні ознаки.   2. 
Визначити види плодових утворень різних порід на 3...5-ти літніх гілках.   3. Заповнити 
табл. 11.1., 11.2.; виконати рис. 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5.. Узагальнити  навчальний 
матеріал у формі висновку. 

Висновок._____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

«_______» _________________                             ________________ 
 
 

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ПЛОДОВОГО САДУ 
 
Мета заняття. Опанувати  методику проектування закладання  
плодового саду й організації його території.  
 
Загальні поняття.  Сад ― земельний масив (ділянка землі) зайнятий 

багаторічними плодовими, ягідними й декоративними рослинами. Промисловий плодовий 
сад доцільно закладати згідно з проектами, які розробляються проектними організаціями. 
Проектування починають зі складання техніко-економічного обґрунтування, потім 
розробляють технічні й робочі проекти, які містять у собі етапи: підготовка до 
проектування, розробка проекту, його затвердження й здійснення. Агротехнолог повинен 
у достатньому обсязі орієнтуватися в тих питаннях, розробку яких при проектуванні 
ведуть безпосередньо агрономи-плодівники або в рішенні яких вони  беруть участь. 

Завдання правильної організації території саду є забезпечення найбільш 
раціонального використання землі, високопродуктивну роботу тракторів, 
сільськогосподарських машин і механізмів, підвищення продуктивності праці. Проект 
повинен ураховувати всі закінчені наукові дослідження й проектно-конструкторські 
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роботи прогресивних технологій у садівництві. Помилки, яких припущено при 
проектуванні саду, виправити надалі дуже важко а, найчастіше, і неможливо. 

Організацію території саду вивчають за навчальним проектом, що планують для 
конкретного господарства (у місцевості, де студент мешкає або планує працювати). 
Проектним завданням передбачається чиста площа (нетто-площа), зайнята плодовими й 
ягідними насадженнями. Значна частина земельного масиву приділяється під резервну 
площу, дороги, садозахисні насадження, зрошувальну систему,  а також виробничі 
будівлі, пасіку. 

 
 

505,0 м х 220,0 м 
 

Квартал I/11,11 га 
Схема розміщення дерев: 4,0 х 

3,0 м 
Груша 

 
 

Площа кварталу,  
відведена для закладання саду 

 
504,0 м х 219,0 м 

(12,5 + 504,0 + 12,5) м х 219,0 м  
 

Квартал І/11,58 (11,04) га 
Схема розміщення дерев: 4,0 х 

3,0 м 
Груша  

 
   Фактична площа кварталу з урахуванням схеми розміщення       

   плодових дерев і наявності розворотних смуг   
   

     Рис.   12.1. Організація території кварталу 
      (квартал І, площа 11,58 га.  

      Груша, підщепа Айва А) 
 

12.1. Структурні одиниці саду 
Одиниця Характеристика 

 
Квартал   –    

 

Розворотна 
смуга –   

 

  
Дорога –   
 
 
 

магістральна –  
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міжквартальна –  
 
 
 
окружна –  
 

 
 
внутрішньо-  
квартальна –  
 

 

 

 

 

 
Садозахисні 
насадження –  
 
 
вітроломна   
смуга –  
 
 
узлісся –  
 
 
 
торкальний     
гай –  

 

 
Резервна  
площа –  

 

 
Система   
зрошення –  

 

 
АГЧ –  

 

ДОРОГИ 
 
 
 
 
 
 

МАГІСТРАЛЬНА                                              ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
МІЖКВАРТАЛЬНА                                          ____________________________________________________ 
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ОКРУЖНА                                                           ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНА                            __________________________________________________ 

 
САДОЗАХИСНІ НАСАДЖЕННЯ 

 
 
 
 
 
 

ВІТРОЛОМНА СМУГА                                    ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
УЗЛІССЯ                                                           _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
ТОРКАЛЬНИЙ ГАЙ                                     ______________________________________________________ 

 
Рис. 12.2. Схема розміщення доріг і садозахисних насаджень 

 
12.2. Структура землекористування плодового саду 

Площа Показники 
га % 

    
БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ, ВСЬОГО    

    
У ТОМУ ЧИСЛІ: ПЛОДОВІ    
                           ЯГІДНІ    
                           ЛІСОВІ    
            З НИХ:   ОСНОВНІ    
                          ПІДГОНОЧНІ    
                          ЧАГАРНИКИ    
    
ДОРОГИ, УСЬОГО    
У ТОМУ ЧИСЛІ: МАГІСТРАЛЬНІ    
                           ОКРУЖНІ    
                           МІЖКВАРТАЛЬНІ    
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               ВНУТРІШНЬО КВАРТАЛЬНІ   
    
САДОЗАХИСНІ НАСАДЖЕННЯ, УСЬОГО   
У ТОМУ ЧИСЛІ: ВІТРОЛОМНІ СМУГИ   
                           УЗЛІССЯ    
                           ТОРКАЛЬНИЙ  ГАЙ   
    
    
РЕЗЕРВНА ПЛОЩА    
РОЗВОРОТНІ СМУГИ    
ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА    
ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ    
АГЧ    
ПАСІКА    
    
    
    
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА, ВСЬОГО    
    

 
Завдання. 1. Вивчити основи проектування товарних садів. 2. Розробити  план 

організації території плодового саду. Заповнити табл. 12.1., 12.2.; виконати рис. 12.1., 12.2.; 
додаток 1. 3. Узагальнити навчальний матеріал у формі висновку. 
Висновок.________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

«_______»     ____________________                         ________________ 
13. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ КВАРТАЛУ 

 
Мета заняття. Опанувати  методику організації території кварталу  і 

супутніх елементів плодового саду. 
Загальні поняття. Конструкції насаджень ― збірне поняття (включає 

основні елементи плодового саду: порода, сорт, підщепа, спосіб, схема і 
щільність розміщення дерев, форма крони, її фітометричні характеристики, 
наявність та тип підпор тощо)  значною мірою визначаються технологією 
виробництва плодів. Поєднання складових елементів повинно бути таким, 
щоб забезпечити у кожних конструктивних умовах найвищі врожайність і 
товарність продукції.   

Виділяють конструкції незімкнуті (великогабаритні дерева, крони 
сферичні, пізнє вступання в плодоношення, схильні до періодичності), 
напівзімкнуті (ППК  здебільше середньорослі, відносно раннє вступання в 
товарне плодоношення, високий вихід продукції з одиниці площі,  мінімальні 
витрати на формування і обрізування крони, помірна схильність до 
періодичності плодоношення) і зімкнуті (властиве утворення суцільного 
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зімкнутого листового шатра, ранній вступ у пору плодоношення, різні за силою 
росту, малопоширені, мають теоретичне значення). 

 Садовим кварталом називають частину території плодового саду або ягідника, 
обмежену садозахисними насадженнями і дорогами. При визначенні розмірів і форм 
кварталів необхідно враховувати загальні площі плодових і ягідних насаджень, рельєф 
місцевості, конфігурацію ділянок, кліматичні умови, породний склад. У межах кожного 
кварталу влаштовують клітки, кількість яких залежить  від довжини довшого боку 
умовного кварталу. Корисна (чиста) площа кварталу складається із суми корисних площ 
усіх кліток, які входять до його складу. 

Вирішальним фактором для інтенсивного саду є щільність стояння дерев ― число їх 
на одиницю площі. Сади, де на 1,0 га розміщуються менш ніж 400 дерев, відносяться к 
екстенсивними, 401…1000 ― напівінтенсивним, більш ніж 1000 ―  інтенсивним (2500 
і більше ― суперінтенсивним). Площа живлення плодових і ягідних культур залежить від 
біологічних особливостей, ППК, ґрунтів, рельєфу, агротехнічних умов, 
вологозабезпеченості, структури господарства.  При цьому  окреме значення мають 
раціональні системи розміщення древ в саду. 

13.1. Площа кварталу плодоносячи насаджень плодових і  ягідних 
культур (га) 

Сила росту ППК  Група 
 сильноросла   cлабкоросла 

Примітка 

Горіхоплідні    

Зерняткові    

Кісточкові    

Ягідні    

    

13.2. Раціональні системи розміщення дерев і ягідних порід 
Система  Характеристика 

 
Квадратна 
 
 

 
 

 
Шахова (трикутна) 
 
 

 

 
Прямокутна 
 
 

 
 

 
Гексагональна 
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Стрічна 
 
 

 
 

 
Контурна 
 
 

 

 
Декоративна 
 
 

 

 
Вільна 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

Примітка. 
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………...…………………………….………
………………………………………………………………………………………….....................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

13.3. Площі живлення і схеми розміщення плодових дерев в саду  
(зона Степ) 

Сила росту  Відстань (м) 
Прищепа підщепа між       

рядами 
між 

деревами 

Площа 
живлення,        

м2 

Число 
рослина, 
шт../га 

Сильноросла      

Середньоросла Сильноросла     

Слаборосла      

      
Сильноросла      

Середньоросла Середньоросла     

Слаборосла      
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Сильноросла      

Середньоросла Слаборосла     

Слаборосла      

Примітка. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………… 

 
13.4. Площі живлення і схеми розміщення плодоносячи                

насаджень ягідних культур 
Відстань (м) Культура  

між рядами між рослинами 
Площа живлення,           

м2 
Число рослин,          

шт./га 

Аґрус     

Малина     

Смородина     

Суниця     

     

     

Примітка. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………… 
 

13.5. Конструкції садозахисних насаджень 
Тип  Характеристика 

 Вітроломна смуга 
  

 Узлісся 
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 Торкальний гай 
 
 
 
 

 

Примітка. 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………… 

 
13.6. Породний склад садозахисних насаджень  

Породи  Характеристика, представники 
 

Головні 
 
 
 

 
Супутні 

 

 
 

 
Кущові 

 

 
 

 Завдання. 1. Вивчити основи методики  організації території кварталу і 
садозахисних насаджень. 2. Заповнити табл. 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5, 13.6. Узагальнити 
навчальний матеріал у формі висновку. 
Висновок._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

«_______»     ____________________                         ________________ 
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