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ВСТУП

Овочами називають соковиті органи трав’янистих рослин (коре
неплоди, бульби, пагони, стебла, листки, бруньки, суцвіття, плоди, 
цибулини та ін.) одно-, дво- та багаторічних культур,' які викорис
товують як продукти харчування і для промислової переробки. За
лежно від хімічного складу, смакових якостей їх споживають сири
ми (огірки, салат, редиску, моркву та ін.), вареними, квашеними, 
засоленими (капусту, помідори, огірки), обробленими при високій 
температурі (баклажани) і сушеними (моркву, цибулю, петрушку, 
кріп та ін.).

ї/Овочі — цінний харчовий і дієтичний продукт. Вони містять вуг
леводи, білки, жири, вітаміни, мінеральні солі, органічні кислоти. 
За вмістом сухої речовини овочі, крім гороху, квасолі і часнику, 
поступаються перед іншими продуктами харчування. Так, в огірках 
і кабачках сухої речовини 4—7 %, у коренеплодах — 11—17, у зе
леному горошку — до 20, у часнику— до 35%. Білка в овочах 
також небагато (1—2 %), лише бобові культури та часник містять 
його 5—7 %.

Овочі містять мінеральні солі від 0,4 (кабачки) до 2,5—3 % 
(кріп, листкова петрушка і селера), фізіологічно активні солі залі
за (щавель, шпинат, хрін, редька, селера, петрушка), калію (шпи
нат, хрін, редька, селера, петрушка), кальцію (шпинат, капуста 
савойська, кріп, щавель), магнію (кавуни, шпинат, горох) і фосфо
ру (горох, капуста брюссельська, петрушка, пастернак, шампінь
йони).

Енергетична цінність овочів низька. Однак це не знижує їх хар
чової цінності, тому що вони позитивно впливають на діяльність 
нервової системи, органів внутрішньої секреції і травного каналу. 
Оскільки більшість овочів містить близько 96 % води, то енерге
тичний ефект від них незначний (1—2 гДж/'кг). Однак, згідно з ре
комендаціями вчених, у добовому раціоні людини на овочі має 
припадати 12—15 % енергетичного ефекту їжі (0,4—0,5 кг на 1 лю
дину). Середньорічна норма споживання овочів на одну людину 
становить 161 кг. Найбільше використовують помідори (39 кг), 
капусту білоголову (ЗО кг), огірки,Л моркву (по 15,5 кг), оскільки 
вони містять необхідні для людського організму речовини, вміст 
яких в інших продуктах харчування незначний.
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Овочі є основним джерелом біологічно активних речовин у ра
ціоні людини, при цьому найбільш корисні вони у свіжому вигляді. 
До складу їх входять Майже всі поживні речовини, необхідні для 
активізації фізіологічних процесів, зберігання високої імунності і 
працездатності організму. Багато овочів містить ефірну олію, яка 
поліпшує смак і запах їжі, а отже, підвищує апетит, посилює ви
ділення шлункового соку, що, в свою чергу, поліпшує процеси трав
лення та засвоєння білка, жирів, хліба, м’яса, риби тощо. Клітко
вина овочів посилює перистальтику кишок і сприяє виведенню з 
організму холестерину та радіонуклідів.

Овочі є основним джерелом вітамінів, які позитивно впливають 
на обмін речовин і фізіологічні функції організму, а' також підви
щують його захисні властивості. Це — каротин, або провітамін А 
(нормалізує зір і процеси росту), аскорбінова кислота, або віта
мін С (підвищує стійкість організму до цинги та інших хвороб, а 
також зменшує вміст холестерину в крові), тіамін, або вітамін Ві 
(сприяє ембріональному розвитку плода), нікотинова кислота, або 
вітамін РР (стимулює роботу органів травлення, прискорює утво
рення амінокислот, регулює роботу нервової системи). Добова по
треба людського організму у вітамінах така, мг: А — 3—5, Ві і 
Е>2 — 1—2, С — 50, РР — 12—17, Б — 0,02. Більшість овочів запобі
гають захворюванням і сприяють виліковуванню від багатьох з них. 
Цибуля, часник, хрін та редька містять фітонциди і мають бакте
рицидні властивості. Капуста ефективна при лікуванні виразки 
шлунка, атеросклерозу, захворювань печінки, шкіри. Зелені овочі 
застосовують для лікування і профілактики недокрів’я, атероскле
розу, ожиріння, онкологічних хвороб. Вони поліпшують роботу 
серця, сприяють видаленню з організму надлишків холестерину. 
Коренеплоди столових буряків містять антоціан (синій пігмент), 
який регулює кров’яний тиск. Пектин і клітковина овочів сприяють 
виведенню з організму шкідливих речовин. Вживання салату, селе
ри, часнику підвищує тонус організму.

Для організму людини велике значення мають і мінеральні ре
човини, які є в овочевій продукції, Так, у савойській капусті, коре
неплодах моркви і листках шпинату багато заліза, яке входить до 
складу крові; в капусті, цибулі, листках петрушки, кропу — каль
цію, потрібного для формування скелета, в часнику, горошку зеле
ному, хроні — фосфору, який входить до клітинного ядра. Вживан
ня овочів нейтралізує шкідливу кислотність, яка нагромаджується 
в організмі людини. Систематичне вживання овочів сприяє підви
щенню стійкості організму людини до захворювань, особливо на
весні. Отже, овочі є не лише продуктами харчування, а й засобом 
оздоровлення і лікування.

Свіжі і перероблені овочі широко використовують у народному 
господарстві. З них виготовляють перші та другі страви, салати, 
тушкують, а також використовують для різних приправ. Більшість
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із них е цінною сировиною для консервної промисловості, де з них 
виготовляють консерви, соки, маринади, цукати тощо.

Цінність овочів обумовлена ще й тим, що деякі з них придатні 
для тривалого зберігання (білоголова капуста, морква, столові бу
ряки, петрушка, цибуля, часник та ін.). Такі культури протягом 
зимового і частково весняно-літнього періоду можна використову
вати у свіжому вигляді.

При збиранні врожаю овочеві культури мають багато побічної 
продукції (листя капусти, столових буряків, нестандартна продук
ція моркви, стебла кукурудзи тощо), яку згодовують сільськогоспо
дарським тваринам. Деякі овочеві культури (моркву, гарбузи 
та ін.) широко використовують безпосередньо на корм тваринам.

Овочівництво як галузь рослинництва і наукова дисципліна. 
Овочівництво — галузь рослинництва, яка займається вирощуван
ням овочевих і баштанних культур. Основним завданням його є 
вирощування овочевих культур для безперебійного забезпечення 
населення свіжою, маринованою, консервованою, квашеною і вису
шеною продукцією. Для одержання свіжої продукції і забезпечен
ня промисловості сировиною овочі вирощують у відкритому і за
критому грунті. Одним з основних завдань овочівництва є насінни
цтво овочевих культур, метою якого, є забезпечення товарних 
господарств якісним насінням і садивним матеріалом овочевих 
культур.

Овочівництво як наукова дисципліна вивчає біологію овочевих 
культур, технологію вирощування високих урожаїв їх у відкритому 
і закритому грунті з мінімальними затратами праці та коштів.

Більшість овочевих культур порівняно з польовими вимогливіші 
до умов вирощування (вологи, родючості грунту, тепла, освітлен
ня), що визначає особливості їх агротехніки. Залежно від кліма
тичних умов зони овочеві культури вирощують в умовах зрошення 
(у посушливих районах) і без нього (у помірно зволожених). Роз
різняють овочівництво відкритого грунту (овочі вирощують у по
льових умовах) і закритого (у спеціальних приміщеннях — тепли
цях, парниках, малогабаритних плівкових покриттях, на утеплених 
грядах). Створення у спорудах закритого грунту сприятливого мік
роклімату дає можливість збирати 2—4 врожаї овочевих культур 
протягом року і забезпечувати населення свіжими овочами в зимо
во-весняний період.

На відміну від інших галузей рослинництва в овочівництві ши
роко застосовують метод розсади, дорощування і вигонку рослин. 
Так, вирощуючи овочі методом розсади, товарну продукцію мають 
у більш ранні строки. Урожай помідорів, огірків при вирощуванні 
цим методом збирають на 10—20 днів раніше, ніж при висіванні 
насіння в грунт. Якісний товарний урожай селери, яка характери
зується тривалим вегетаційним періодом, в Україні можна виро
щувати лише способом розсади. За допомогою дорощування і ви-
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гонки свіжу продукцію овочевих культур збирають узимку і рано 
навесні: у теплицях і парниках проводять вигонку цибулі на зелене 
перо, петрушки на зелене листя, а восени дорощують цвітну капус
ту. В овочівництві поширене також штучне дозарювання помідорів 
і динь.

У структурі посівних площ сільськогосподарських культур ово
чеві мають порівняно невелику питому вагу (до 2,5 %). Виробни
цтво їх вимагає великих матеріальних затрат (внесення підвище
них доз добрив, обробіток грунту, зрошення, будівництво теплиць і 
парників тощо).

В овочівництві України розрізняють три основні напрями: вели
ке товарне овочівництво відкритого грунту, товарне овочівництво 
закритого грунту (потребує значних матеріальних затрат на ство
рення технічної бази) і присадибне (для власних потреб). Товарне 
овочівництво зосереджується переважно поблизу великих міст, про
мислових центрів і переробних підприємств.

Вирощування овочевих культур в умовах зрошуваного земле
робства називається зрошуваним овочівництвом. Воно зосереджене 
переважно в південних і частково у центральних районах України. 
Вирощування овочевих культур у районах зрошуваного землероб
ства без подивів називається богарним овочівництвом. Незрошува- 
не овочівництво — це вирощування овочевих культур без поливу в 
умовах достатнього зволоження.

Серед овочевих культур є група баштанних культур (кавуни, 
диня, гарбузи), які характеризуються підвищеною вимогливістю до 
тепла і пониженою до вологості. В Україні баштанні культури ви
рощують в основному у південних і південно-східних районах 
(Херсонська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Дніпропетров
ська, Кіровоградська, Донецька, Луганська, Харківська області та 
Крим).

Розвиток овочівництва в Україні. Овочеві культури відомі лю
дині дуже давно. Спочатку вживали дикі рослини, а з розвитком 
землеробства (близько 10—15 тис. років тому) деякі з них були 
окультурені. За архівними даними, на території нашої країни овочі 
вирощували ще до утворення Київської Русі. Понад 1500 років 

-|Гому слов’яни вирощували їх у долинах між Дніпром і Дністром.
Овочівництво як галузь розвивалося досить повільно. Лише з 

другої половини' XIX ст., з розвитком промислового капіталізму, 
будівництвом міст, промислових центрів, залізниць, воно набуває 
промислового значення. У цей час овочівництво розвивалося нав
коло великих міст і мало комерційний' характер. З овочевих куль
тур вирощували капусту, цибулю, часник, столову моркву, столові 
буряки, огірки, кавуни, диню, горох, боби, квасолю, щавель, хрін 
та ін.-

Наприкінці XIX — на початку XX ст. інтенсивно зростають пло
щі під овочевими культурами в районі Донбасу і на півдні Украь
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ни. Високі врожаї овочів вирощують на зрошуваних землях. Ово
чівництво стає товарним і високорентабельним.

Закритий грунт в Україні почали використовувати з середини 
XVIII ст. У спорудах закритого грунту вирощували сіянці і розса
ду для одержання більш ранньої овочевої продукції. Найбільш 
стародавній тип закритого грунту — парники. Пізніше в парниках 
крім сіянців і розсади почали вирощувати огірки і зеленні культури 
(цибулю на перо, зелень петрушки, щавель тощо). За даними 
С. В. Країнського, в 1907 р. під Києвом у селах Куренівці і Приор- 
ці було понад 60 тис. парникових рам. Основним типом парників 
був котлованний на біологічному паливі (кінському гною).

З середини XIX ст. в поміщицьких господарствах з’являється 
більш удосконалений вид закритого грунту — односхилі теплиці. 
Як правило, вони були стелажними на боровому обігріві, викорис
товували їх для вирощування сіянців, розсади, огірків, зеленних 
культур і квітів у зимово-весняний період. Наприкінці XIX — на 
початку XX ст. набувають поширення двосхилі грунтові і стелажні 
теплиці, в яких крім розсади, огірків і зеленних культур вирощу
ють помідори, перець, баклажани, ранню і цвітну капусту.

У першій половині XX ст. в розвитку овочівництва відбулися 
докорінні зміни: почалася організація великих товарних госпо
дарств, розширювалося парниково-тепличне господарство, створю
валося’ вітчизняне насінництво овочевих і баштанних культур. По
чалась підготовка агрономічних кадрів. Розвивається овочівництво 
у поліських районах. У 1940 р. площа під овочевими культурами 
досягала 486 тис. га, а валовий збір овочів — 5 млн 436 тис. т.

Великої шкоди овочівництву завдала Велика Вітчизняна війна. 
11а тимчасово окупованій території повністю було зруйноване пар
никово-тепличне господарство, втрачені кращі сорти, занепало на
сінництво. Валове виробництво овочевої продукції знизилось у два 
рази і в 1945 р. становило 2,835 млн т.

Після закінчення війни були розроблені відповідні заходи щодо 
підновлення і розвитку овочівництва, визначені завдання щодо 
впровадження у виробництво механізації і хімізації та прогресив
них технологій вирощування овочів. Почалося будівництво гідро
понних теплиць. Все це сприяло відновленню галузі, і вже в 1955 р. 
виробництво овочів в Україні досягло 4 млн 677 тис. т. В 1970 р. 
валове, виробництво овочів перевищило довоєнний рівень на 
• Г.Ч ніс. т.

.V 1970 р. Вадою Міністрів України були вжиті заходи щодо 
ромимрення асортименту і поліпшення якості овочевих культур. 
Іо і:і великих міст і промислових центрів було організовано спеціа- 
и к иі.іиі господарства для вирощування овочів і картоплі, збільше

на в.щііцу під овочевими культурами на зрошуваних землях. При 
їм...му значно поліпшилася селекційно-насінницька робота. Україн*

7



Т а б л и ц я  1. Середньорічне 
виробництво овочів в Україні

Роки Всього, 
млн т

На душу на
селення, кг

1961— 1965 4 ,960 115
1966— 1970 5 ,584 121
1971— 1975 6 ,5 7 7 137
1976— 1980 7 ,5 7 9 145
1981— 1985 7 ,1 2 3 137
1986— 1990 7 ,0 5 4 136

1991 5 ,9 3 2 119
1992 5 ,5 2 2 106
1993 4 ,9 9 6 96

ськими селекціонерами створено і 
районовано близько 200 високопро
дуктивних сортів та гібридів овоче
вих і баштанних культур (більшість 
з них у колишньому Українському 
Науково-дослідному інституті ово
чівництва і баштанництва — 
(УНДІОБ). Було створено респуб
ліканське об’єднання «Укрсортна- 
сіннєовоч», яке налагодило вироб
ництво насіння. Розроблялися і 
впроваджувалися у виробництво ін
тенсивні технології вирощування 
овочевих культур з мінімальними 

затратами праці. В держгоспі «Овочевий» Херсонської області була 
впроваджена індустріальна технологія вирощування помідорів, яка 
передбачала механізацію всіх процесів виробництва — від підго
товки грунту і сівби насіння до збирання врожаю і переробки 
плодів. Завдяки таким заходам валове виробництво овочів у 
1993 р. в Україні досягло 4,996 млн т. Значно збільшилося і ви
робництво овочевої продукції на душу населення (табл. 1).

У структурі посівних площ овочевих культур найбільшу питому 
вагу останнім часом мають помідори — 23,8 %, капуста — 19 й огір
ки — 16,8 %. Цибуля ріпчаста займає 10,2 %, столові буряки — 6,7, 
морква — 6,5 %. На частку інших овочевих культур (перець, бак
лажани, горох, квасоля, кукурудза, салат, кріп тощо) припадає 
17%.

Слід зазначити, що розміщення овочевих культур на території 
України залежить від їх біологічних особливостей і природно-клі
матичних умов окремих регіонів. Так, для теплолюбних культур 
найкращі умови створилися у південних районах. Саме тут розмі
щені основні посіви баштанних культур і баклажанів, понад 80 % 
перцю солодких сортів, близько 75 % помідорів. У Лісостепу най
більше вирощують огірків (33,4 %) і цибулі (16,9 %). Великі пло
щі займають тут і помідори (21,3 % загальної площі овочевих куль
тур). Полісся і західні області України є районами достатнього 
зволоження, тому тут найбільш сприятливі умови для вирощування 
капусти, огірків, столових коренеплодів. У структурі посівних площ 
ці культури займають відповідно 27,1; ЗО і 14,6 %.

Зеленні овочеві культури вирощують в усіх зонах України. Ви
робництво їх концентрується переважно поблизу великих міст і 
промислових центрів.

Спеціалізація і концентрація овочівництва по зонах України, 
переведення галузі у південних районах на зрошення, а в поліських 
і західних районах частково на осушені землі, впровадження у 
виробництво інтенсивних та індустріальних технологій, нових висо*
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непродуктивних сортів і гібридів сприяли підвищенню врожайності 
овочевих культур. Так, у держгоспі «Берестовий» Донецької області 
в умовах зрошення на площі 700—800 га щороку збирають по 
400—500 ц/га овочів, у держгоспі «Спартак» цієї області 370— 
450 ц/га на площі 800—950 га, у радгоспі «Саки» в Криму — 400— 
500 ц/га на площі 700—780 га.

Щороку високі врожаї овочевих культур вирощують у колгоспі 
«Прогрес» Гощанського району Рівненської, радгоспах «Совки» 
Київської, «Винниківський» Львівської, «Мартовський» Харківської 
і «Овочевий» Херсонської областей.

Високі врожаї овочевих культур вирощують у спорудах закри
того грунту. У радгоспах «Київська овочева фабрика», «Пуща-Во- 
диця» Київської області, «Харківська овочева фабрика» Харків
ської області, «Сімферопольський» у Криму, агрофірмі «Зоря» Рів
ненської області, та інших щороку в зимових теплицях збирають 
по ЗО—35 кг/м2 і більше овочів. У держгоспах «Київська овочева, 
фабрика», «Совки» Київської області у плівкових теплицях з обі
грівом збирають по 18—22 кг/м2 овочів. У держгоспах «Київська 
овочева фабрика» і «Пуща-Водиця» у плівкових теплицях на соло
м’яних матах вирощують по 20—28 кг/м2 огірків.

Перспектива розвитку овочівництва. Для збільшення валових 
зборів овочевої продукції велике значення має спеціалізація госпо
дарств і агропромислових об’єднань, організація фермерських гос
подарств і орендних підрозділів. В умовах ринкової економіки не
обхідно приділяти значну увагу присадибному овочівництву і виді
ленню садово-городніх ділянок міському населенню. Передбачаю
ться подальші наукові розробки І вдосконалення інтенсивних та 
індустріальних технологій, створення нових високопродуктивних 
сортів і гібридів, стійких проти хвороб та шкідників і придатних 
для механізованого збирання, впровадження у виробництво досяг
нень науки і передового досвіду. Поглиблення спеціалізації і кон
центрації виробництва овочів дасть змогу господарствам зосереди
ти зусилля на розвитку основної галузі, удосконалювати техноло
гію виробництва, організацію праці і управління, цілеспрямовано 
підвищувати кваліфікацію кадрів. Це сприятиме зростанню про
дуктивності праці та зниженню собівартості продукції. При орга
нізації спеціалізованих фермерських господарств і переведенні на 
орендні відносини овочівництва в господарствах набагато підви
щиться зацікавленість власників у збільшенні виробництва овоче
вої продукції. Це, в свою чергу, передбачає своєчасне виконання 
всіх технологічних процесів, що сприятиме підвищенню якості про
дукції та своєчасному надходженню її на ринок.

Збільшення біля великих міст і промислових центрів кількості 
та розмірів садово-городніх ділянок сприятиме забезпеченню знач
ної кількості населення власною екологічно чистою овочевою 
продукцією у свіжому і переробленому вигляді, зменшить потре
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бу в ній міської торгівлі та заготівлі на зиму на плодоовочевих 
базах.

Слід зазначити, що збільшувати виробництво овочевої продук
ції треба не за рахунок розширення посівних площ, а в результаті 
підвищення врожайності овочевих культур, поліпшення їх якості 
та зниження собівартості. Велике місце в інтенсифікації овочівни
цтва відводиться розширенню площі закритого грунту, де врожай
ність овочевих культур підвищується в 10—15 разів порівняно з 
відкритим. Це сприятиме збільшенню виробництва свіжої овочевої 
продукції в зимово-весняний період, забезпеченню нею населення 
і вивезенню за межі країни. Важливими питаннями розвитку ово
чівництва є поглиблення спеціалізації і впровадження інтенсивних 
технологій, вивчення і ,вдосконалення системи управління якістю 
продукції. Це насамперед виробництво високоякісних овочів, заго
тівля і реалізація їх, а також удосконалення прямих зв’язків по
ле'— магазин.

Суть інтенсивної технології полягає в оптимізації умов вирощу
вання овочевих культур на всіх етапах їх росту і розвитку. В ін
тенсивній технології передбачаються розміщення посівів після кра
щих попередників у системі сівозмін, впровадження високоврожай
них сортів інтенсивного типу, оптимальне забезпечення рослин еле
ментами живлення з урахуванням вмісту їх у грунті, інтегрована 
система захисту рослин від шкідників і хвороб та знищення бур’я
нів, своєчасне і високоякісне виконання всіх технологічних прийо
мів, спрямованих на підвищення врожайності овочів і підтримання 
родючості грунту.

Для виробництва високоякісної овочевої продукції велике зна
чення матимуть наукові розробки вчених України. Сучасні техноло
гії дають можливість вирощувати овочеву продукцію на збалансо
ваному за поживними речовинами органомінеральному фоні, у 3— 
5 разів зменшити внесення в грунт гербіцидів та пестицидів у пері
од догляду за культурами, широко застосовувати біологічний метод 
боротьби з шкідниками та хворобами І одержувати екологічно, 
чисту продукцію. За даними Українського державного аграрного 
університету (УДАУ), сівба овочевих культур по напрямних щіли
нах, розширення міжрядь до 90 см (при зберіганні на площі опти
мальної густоти рослин) і застосування для міжрядних розпушу
вань ПГІР-5,4 сприяють зменшенню внесення гербіцидів на планта
ції в 4,5 раза. При цьому врожайність капусти пізньостиглих сортів 
у середньому за три роки становила 797, а помідорів — 574 ц/га. 
Застосування напівпарового обробітку грунту і розпушувачів 
ППР-5,4 для розпушування міжрядь дає можливість уникнути за
стосування гербіцидів. При додержанні всіх технологічних проце
сів і переведенні на орендний підряд урожайність цибулі-ріпки в 
учгоспі УДАУ в 1992 р. становила 360 ц/га.

Впровадження у виробництво нових сортів та індустріальної
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технології вирощування їх повинно забезпечувати одержання висо
коякісної продукції, яка б відповідала вимогам міждержавних, 
державних і галузевих стандартів. Розробка заходів удосконален
ня тари, засобів зберігання продукції, технології переробки овочів 
сприяє зменшенню втрат і безперебійному постачанню їх насе
ленню.

Невідкладним завданням овочівництва є поліпшення якості про
дукції та розширення асортименту овочевих культур. У зонах то
варного виробництва овочевої продукції треба будувати овочесхо
вища з регульованим газовим середовищем (РГС), заводи консерв
ні та для заморожування і висушування плодів.

Будівництво овочесховищ і цехів для переробки овочевої про
дукції у великих овочівницьких спеціалізованих господарствах 
сприятиме підвищенню врожаю, .зменшенню відстаней для переве
зення та усуненню механічного пошкодження її. Закладання ово
чів на тривале зберігання в місцях виробництва (навіть у траншеї 
чи кагати) у 2—3 рази зменшить їх втрати, в осінній, найбільш на
пружений період зменшить потребу в робочій силі, що підвищить 
прибутки господарств. Велике значення (а іноді основне) має за
безпечення спеціалізованих господарств якісною тарою, зокрема 
поліетиленовою.

У зонах консервної промисловості овочівництво слід повністю 
перевести на інтенсивні та індустріальні технології, впровадити у 
виробництво нові високопродуктивні сорти і гібриди, придатні для 
одноразового механізованого збирання врожаю. Необхідно органі
зувати конвейєрне виробництво овочевої продукції та зберігання 
її для безперебійної роботи консервних заводів і заводів по замо
рожуванню та висушуванню овочів. Слід приділяти увагу розши
ренню асортименту бобових культур, брюссельської та цвітної ка
пусти, які придатні для заморожування; будувати стаціонарні ово
чесховища, забезпечені вентиляцією, опаленням і системою штуч
ного охолодження.

Ліквідація сезонності в постачанні овочевої продукції. Протя
гом року населення забезпечується овочевою продукцією дуже 
нерівномірно. Так, у літньо-осінній період основну кількість овочів 
вирощують у відкритому грунті. В зимово-весняний період надхо
дження їх значно зменшується. Наприклад, у липні — вересні виро
щується близько 58 %, а у квітні — травні — 4,8 % загальної кіль
кості овочів. Найменш тривалий період споживання у свіжому 
вигляді таких овочів, як помідори, огірки, перець, кукурудза та ін. 
Помідорів у серпні надходить близько 54, а в грудні — 0,3 % річної 
кількості, огірків — відповідно 75 і 2,9 %, перцю солодкого — 60 і 
0,02 %. Для збільшення виробництва свіжих овочів у несезонний 
період і забезпечення ними населення протягом зимового і весня
ного періодів велике значення має збільшення площі закритого 
грунту, а також зберігання овочевої продукції у свіжому та замо
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роженому вигляді. Продукція багатьох овочевих культур (капусти, 
моркви, буряків, гарбузів та ін.), цибулини (цибуля, часник), кар
топля придатні для тривалого зберігання. Дані науково-дослідних 
установ і передових господарств України свідчать, що найбільш 
доцільно зберігати продукцію таких культур на місцях виробни
цтва у стаціонарних овочесховищах з регульованим середовищем-. 
У таких сховищах товарний вигляд і якість продукції зберігаються 
протягом 5—6 місяців і довше, а втрати не перевищують 1—5 %. 
Якість її поліпшується при застосуванні післязбиральної і перед- 
реалізаційної доробки. Овочі, які гірше зберігаються, заморожу
ють. Продукцію, не придатну для тривалого зберігання, марину
ють, квасять, солять, консервують, сушать, а також переробляють 
на соки, пасту, джеми тощо.

Заслуговують на увагу розфасування і упаковування овочевої 
продукції, не придатної для тривалого зберігання, в поліетиленові 
пакети невеликими порціями, а також в ящики з поліетиленовими 
вкладишами і в поліетиленові контейнери. Це дає можливість 
подовжити період їх зберігання від 2—10 до ЗО—90 діб, у 5—10 ра
зів і більше зменшити втрати товарної продукції та значно поліп
шити культуру торгівлі. Так, зелень петрушки і селери, вирощена у 
відкритому грунті, запакована в герметичні пакети і мішечки з по
ліетиленової плівки товщиною 40—60 мк, при температурі повітря
0—2 °С і відносній вологості повітря 90—95 % зберігається до 60— 
90 діб, у ящиках з поліетиленовими вкладишами — до 50—80, а в 
поліетиленових контейнерах — до 40—60 діб. Цибуля зелена (не
мита) в поліетиленових пакетах зберігається до ЗО діб, а в ящиках 
з поліетиленовими вкладишами — до 20 діб; помиті і очищені рос
лини цибулі зеленої — відповідно до 12 і 8 діб.

Сезонність забезпечення населення свіжою овочевою продук
цією протягом року можна ліквідувати лише при належному до
борі сортів і гібридів, різних за періодами дозрівання і придат
ністю для тривалого зберігання, та створенні оптимальних умов 
для правильного зберігання їх.

Присадибне і колективне городництво. Для збільшення вироб
ництва овочевої продукції велике значення має присадибне і ко
лективне городництво. В Україні воно найбільш розвинене біля 
великих міст і промислових центрів. Останнім часом значно збіль
шилися земельні наділи під присадибні, садово-городні та дачні 
ділянки. Ці площі використовуються переважно для вирощування 
овочів, картоплі, фруктів і ягід. Площа під овочевими культурами 
і картоплею на присадибних, садово-городніх та дачних ділянках 
у 1990 р. становила близько 800 тис. га, що забезпечило виробни
цтво понад 16 млн т картоплі та 4 млн т овочевої продукції. Щоб 
раціонально використовувати такий резерв овочевої продукції та 
картоплі, потрібно біля великих міст і промислових центрів побу
дувати овоче- і картоплесховища з регульованим середовищем,
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переробні та сушильні пункти. Неабияке значення у вирішенні цьо
го питання мають державні і кооперативні підприємства по заго
тівлі та закупівлі у населення залишків овочевої продукції та кар
топлі. Лише організація бази для зберігання і переробки овочів і 
картоплі сприятиме повному забезпеченню міського населення якіс
ною продукцією цих культур протягом року.

Особливістю присадибного, садово-городнього і дачного овочів
ництва є те, що воно найбільш пристосоване для конвейєрного ви
робництва продукції, вирощування великої кількості районованих 
і місцевих сортів та їх популяцій. Технологія вирощування базує
ться переважно на ручній праці. Значною мірою таке овочівництво 
і картоплярство спрямоване на виробництво широкого асортименту 
ранньо- та пізньостиглої (для переробки і тривалого зберігання) 
продукції.

Розвиток наукових основ овочівництва. Овочівництво в Україні 
почало розвиватися давно, ще до утворення Київської Русі. Як уже 
зазначалося, промислового значення воно почало набувати з се
редини XVIII ст. Виробництвом товарної овочевої продукції зай
малися переважно монастирі та поміщицькі господарства. Людей, 
які очолювали виробництво овочір, називали городниками, а са
дів— садівниками. Городниками при монастирях і великих помі
щицьких господарствах були достатньо освічені професіонали, які 
досконало знали не тільки агротехніку вирощування овочевих і 
баштанних культур, але й парникове господарство.

Розвиток наукового овочівництва в Україні починається на по
чатку XX ст. Так, у 1918 р. в ботанічній секції сільськогосподар
ських справ (м. Харків) уперше почали науково-дослідні роботи з 
овочевими культурами. Потім ці роботи проводились в Інституті 
прикладної ботаніки (з 1928 р.) і в Українському науково-дослід
ному інституті соціалістичного землеробства (з 1930 р.). Після 
об’єднання Українського науково-дослідного інституту соціалістич
ного землеробства і Українського науково-дослідного інституту 
захисту рослин у 1947 р. почав діяльність Український науково- 
дослідний інститут овочівництва і картоплярства. До 1969 р. в ін
ституті велися дослідження з питань овочівництва, баштанництва 
і картоплярства. З 1968 р. він мав назву Український Науково-дос
лідний інститут овочівництва і баштанництва, а з 1992 р. це Інсти
тут овочівництва і баштанництва (ЮБ).

В Україні всю науково-дослідну роботу з питань розробки і 
впровадження у виробництво технологій вирощування високих уро
жаїв овочевих і баштанних культур, селекції та насінництва їх, 
а також зберігання овочевої продукції здійснює Інститут овочівни
цтва і баштанництва. Йому підпорядковані 5 дослідних станцій 
(Донецька, Дніпропетровська, Сімферопольська овоче-баштанні 
дослідні станції, Київська овоче-картоплярська дослідна станція, 
Сквирська’селекційно-дослідна станція) та чотири наукових відді
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ли — овочівництва при радгоспі «Львівська овочева фабрика» 
(м. Львів), закритого грунту при радгоспі Київська овочева фабри
ка (м. Київ), впровадження технологій (м. Херсон) і науково-тех
нічної інформації та пропаганди (м. Вінниця).

У південних районах України велику роботу з питань зрошува
ного овочівництва проводить Інститут зрошуваного землеробства і 
овочівництва, а з питань баштанництва — Херсонська селекційно- 
дослідна станція баштанництва. Наукову роботу з питань насінни
цтва і селекції овочевих культур проводять селекційно дослідна 
станція «Маяк» (с. Крути Чернігівської області), Одеська дослідна 
станція овочівництва Одеського НВО «Еліта», а також кафедри 
овочівництва й плодоовочівництва сільськогосподарських вузів. 
Оцінкою та районуванням нових сортів і гібридів займаються дер
жавні сортовипробувальні дільниці.

Впроваджуються у виробництво інтенсивні технології вирощу
вання ранньо- та пізньостиглих сортів капусти, помідорів, бакла
жанів, перцю, огірків, кавунів, дині, столових буряків, моркви, 
цибулі та інших культур. Налагоджується конвеєрне виробництво 
цвітної капусти та зеленних культур. Так, у радгоспі «Овочевий» 
Дніпровського району Херсонської області впроваджено у вироб
ництво індустріальну технологію вирощування помідорів, за якої 
всі процеси від підготовки грунту і насіння до одержання товарної 
продукції механізовані. Це сприяло підвищенню врожаю плодів на 
200—250 ц/га. Собівартість одиниці продукції при цьому знизилась 
більш як у 2 рази.

Великий внесок у розвиток овочівництва на Україні зробив 
академік ВАСГНІЛ доктор сільськогосподарських наук професор 
П. Ф. Сокол. Він є автором понад 150 наукових праць з питань тех
нології виробництва та зберігання овочів і картоплі.

Велике значення для розвитку овочівництва мали праці доктора 
сільськогосподарських наук, професора Харківського сільськогос
подарського інституту Б. Й. Біляка. Під його керівництвом були 
розроблені заходи щодо підготовки насіння овочевих культур до 
сівби, технології вирощування високоякісної розсади овочевих 
культур та високих урожаїв столових коренеплодів у Степу, а та
кож способи використання в овочівництві стічних вод. Він опублі
кував понад 60 наукових праць, був співавтором практикуму з ово
чівництва для студентів вищих навчальних закладів, брав активну 
участь у підготовці наукових кадрів.

Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професо
ра Ф. А. Ткаченка було створено близько 50 високопродуктивних 
сортів і гібридів, які в Україні займають понад 50 % посівів ово
чевих культур. Багато його наукових розробок взято за основу при 
впровадженні сучасних технологій вирощування високих урожаїв 
цибулі та часнику. Він видав понад 100 наукових праць, створив 
школу селекціонерів-овочівників.
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Доктор сільськогосподарських наук, професор Кам’янець-По- 
дільського сільськогосподарського інституту Г. Є. Усик опубліку
вав 145 наукових праць з питань овочівництва. Він був співавтором 
двох видань посібника «Овочівництво» для студентів вищих на
вчальних закладів, розробив агротехніку вирощування високих 
урожаїв помідорів у Лісостепу.

Вагомий внесок у розвиток овочівництва в Україні зробили 
також П. М. Білецький, В. М. Марков, В. Ф. Рубан, Ф. Я. Попович,
II. М. Поліщук, В. А. Гойко, В. С. Чернетченко, С. І. Болотников,
І. М. Краєвий, Г. А. Животок, І. Я. Магомет та ін.

Овочівництво за кордоном. Овочі вирощують у всіх країнах 
світу. Асортимент їх і площа посіву залежать від природно-кліма
тичних та економічних умов. У Болгарії під овочі щороку відводять 
понад 100 тис. га. Найбільше тут вирощують помідорів, перцю, 
овочевого гороху, спаржевої квасолі, баклажанів. У структурі по
сівних площ овочевих культур у Болгарії і Румунії ці культури 
займають близько 40 %. В Угорщині посіви овочів становлять по
над 140 тис. га, з яких значну площу відводять під помідори, пе
рець солодких і гострих сортів, цвітну капусту, квасолю, овочевий 
горох, цибулю і зеленні культури. У Польщі овочеві культури зай
мають 60—65 тис. га. У цих країнах досить розвинений асортимент 
малопоширених культур: брюссельської та'цвітної капусти, коль
рабі, квасолі (спаржевих сортів), овочевого гороху та зеленних 
культур. Досить великі площі під овочеві культури відводять в Іта
лії (240 тис. га), Англії (190 тис. га) і Франції (150 тис. га). 
У Франції значні площі займають бобові культури (50 тис. га), 
спаржа (17 тис. га), помідори (12 тис. га) і артишок (10,5 тис. га). 
У Бельгії найбільше вирощують салатного цикорію (до 7 тис. га), 
значні площі тут займають бобові культури, цвітна капуста, спар
жа, савойська і червоноголова капуста.

Баклажани є основною культурою в Китаї, артишок, спаржа і 
шпинат — в Індії. Близько 16—18% площі овочевих культур в 
Японії займає редька. В азіатських країнах вирощують багато зе
ленних культур, цибулі і огірків, в США — гороху і квасолі (330— 
340 тис. га), цукрової кукурудзи (200—230 тис. га), помідорів (по
над 170 тис. га). Значні площі відводяться також під салат, цибу
лю, огірки.

Слід зазначити, що в Болгарії, Італії, Франції, США з однієї 
площі протягом року збирають по два врожаї. У цих країнах після 
ранніх овочевих культур (салату, шпинату, ранньої та цвітної ка
пусти, редиски, ранньої картоплі, моркви і петрушки на пучкову 
продукцію тощо) висівають повторно огірки, спаржеву квасолю, 
цукрову кукурудзу, зимову редьку, висаджують розсаду помідорів, 
цвітної і пізньостиглої капусти, картоплю. Більшість овочевих 
культур висівають гібридним насінням.

У XX ст. за кордоном почало інтенсивно розвиватись овочівни
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цтво закритого грунту. У країнах північних регіонів будують пере
важно зимові засклені теплиці, а в більш південних — плівкові. 
У західних європейських країнах є тенденція до концентрації ово
чівництва закритого грунту в південних районах. Тут виробництво 
овочевої продукції в несезонний період у 2—3 рази дешевше.

За кордоном для вирощування овочів широко використовують 
мало- і великогабаритні плівкові покриття. Наприклад, в Японії 
під таким покриттям овочі вирощують на площі 31,9 тис. га, в Іта
лії — 12, у Франції — близько ЗО тис. га. Останнім часом в Японії 
та СІЛА широко почали використовувати безкаркасне плівкове по
криття.

Найбільші площі закритого грунту з розрахунку на душу насе
лення у Франції (5,6 м2), на другому місці після неї — Голландія. 
В цій країні переважають сучасні конструкції теплиць з високим 
рівнем механізації та автоматизації всіх виробничих процесів.

За кордоном велику увагу приділяють збільшенню асортименту 
овочевих культур, вирощуваних у спорудах закритого грунту. Так, 
в Італії з 17 тис. га теплиць помідори займають 4652 га, перець 
солодкий — 3327, кабачки— 1244, баклажани — 1158 га. На решті 
площі вирощують салат головчастий, квасолю, горох, моркву, ре
диску, кріп, шпинат, диню, кавуни, гарбузи, огірки, суниці, прово
дять вигонку салату цикорного, петрушки, селери, столових буряків.

У Японії із загальної площі закритого грунту 27 300 га під огір
ки, суниці, баштанні культури і помідори відводять до 56 %. Решту 
площі займають перець солодкий, салат головчастий, баклажани.

У Франції найбільше вирощують помідорів. Друге місце займає 
салат головчастий. Великі площі відводять під перець солодкий, ба
клажани, баштанні культури, квасолю, цвітну капусту, проводять 
вигонку спаржі, салатного цикорію, цибулі, ревеню тощо.

У СІПА основними овочевими культурами є помідори (63 % 
площі), салат (26 %) і огірки (3,5 %)■

Для покриття зимових теплиць використовують листове скло 
товщиною 4—5 мм, весняних — полімерні матеріали (поліетилено
ву і полівінілхлоридну плівки, рулонний і листовий склопластик 
тощо). У країнах з більш суворим кліматом застосовують покриття 
даху і стін склом або подвійне плівкою. Покриття склом зменшує 
витрати тепла на 20—40, а поліетиленовою плівкою — на 25 %, але 
освітленість при цьому зменшується на 12—13 %. Опалення у зи
мових теплицях водяне, у весняних — переважно калориферне.
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Розділ І. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОВОЧІВНИЦТВА

Овочеві культури відрізняються від інших сільськогосподар
ських культур морфологічною будовою, вимогами до умов вирощу
вання, тривалістю життя, інтенсивністю росту й розвитку, а також 
органами, які використовують в їжу. Класифікація овочевих куль
тур сприяє більш глибокому вивченню їх біологічних особливостей 
і технології вирощування. В основу класифікацій покладено бота
нічні ознаки, біологічні особливості, господарсько цінні ознаки.

§ 1. Ботанічна класифікація

У світі відомо 1200 видів рослин, які людина використовує в 
їжу. В різних країнах світу налічується 247 видів овочевих куль
тур, у тому числі в Україні 55. Слід зазначити, що кількість овоче
вих культур постійно збільшується завдяки окультуренню нових 
видів дикої рослинної флори. Насамперед це стосується однорічних 
зеленних і багаторічних культур.

Усі овочеві культури належать до вищих одно- і дводольних 
культур. Однодольними є всі види цибулі, цукрова кукурудза і 
спаржа. Всі інші овочеві культури дводольні (капуста, морква, 
петрушка, буряки, огірки, кавуни, гарбузи, помідори, картопля 
тощо). За ботанічною класифікацією овочеві культури, які виро
щують в Україні, належать до 14 родин:

1. Капустяні (Вгаазісасеае)— капуста білоголова, червоноголова, савойська, 
цвітна, броколі, брюссельська, кольрабі, пекінська, гірчиця салатна, крес-салат, 
редька, редиска, хрін, катран.

2. Селерові (Аріасеае) — морква, петрушка, пастернак, селера, кріп.
3. Лободові (Сітепоробіасеае) — столові буряки, мангольд, шпинат.
4. Гарбузові (СисигЬііасеае)— огірки, кавуни, дині, кабачки, патисони, гар

бузи.
5. Пасльонові (Зоіапасеае) — помідори, перець, баклажани, фізаліс, кар

топля.
6. Цибулинні (Аіііасеае) — цибуля-ріпка, цибуля-батун, цибуля-порей, цибу

ля багатоярусна, цибуля-шніт, часник.
7. Спаржеві (Азрагадасеае) — спаржа.
8. Тонконогові (Р оасеае)— цукрова кукурудза.
9. Бобові (РаЬасеае) — боби, горох, квасоля.
10. Айстрові (Азіегасеае) — салат, салатний цикорій, естрагон, артишок.
11. Гречкові (Роїу^опасеае)— щавель, ревінь.
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12. Ясноткові (Ьаш іасеае)— ісоп, майоран, чабер, васильки, м’ята перцева.
13. Бурачникові (Вога§іпасеае) — бурачник, або огіркова трава.
14. Плівчасті (А^агісасеае)— шампіньйони. .

Ця класифікація не зовсім зручна при визначенні культур за 
органами споживання і способами вирощування. Так, до родини 
капустяних належать капуста і коренеплідні (редька, редиска), які 
різняться органами споживання і способами вирощування. Деякі 
овочеві культури мають неоднакову морфологічну будову і багато 
спільного в технології вирощування. Наприклад, столові корене
плоди родини капустяних і селерових належать до різних родин за 
ботанічною систематикою, будовою надземної частини рослин, але 
всі утворюють коренеплід. Система агрозаходів вирощування їх 
також майже однакова. Тому для зручності реалізації та викорис
тання овочеві культури залежно від особливостей використання 
продуктивних органів поділяють на такі групи: листкові, в яких 
використовують у їжу бруньки, листя або черешки (капуста голов
часта, савойська, брюссельська і пекінська, салат, шпинат, кріп, 
щавель, селера черешкова); коренеплідні (буряки столові, морква, 
петрушка, пастернак, селера, редька, редиска); стеблоплідні (коль
рабі); плодові — плоди (помідори, баклажани, перець, огірки, ка
вуни, дині, гарбузи, боби, горох, квасоля, кукурудза цукрова); квіт
кові — використовують суцвіття, бутони, квітки (цвітна капуста, 
броколі, артишок) і пряні — вегетативні органи культур як припра
ву до їжі і для поліпшення її смакових якостей (кріп, естрагон, 
петрушка). Овочеві культури, в яких використовують молоді зелені 
органи без теплової обробки, виділяють інколи в групу зеленних 
(салат, кріп, петрушка, селера, цибуля). Крім того, овочівництво 
займається вирощуванням грибів (шампіньйонів).

Наведена класифікація також не зовсім зручна і пояснюється 
це тим, що до однієї групи належать овочеві культури, які вирощу
ють різними способами. Так, до групи листкових відносять капусту 
і салат, але технологія вирощування і період вегетації їх неодна
кові.

Беручи до уваги біологічні та агротехнічні особливості, а також 
властивості продуктивних органів, овочеві культури поділяють на 
такі групи:

Капустяні: родина капустяних — капуста білоголова, червоноголова, савой
ська, цвітна, брюссельська, кольрабі, броколі.

Коренеплідні: родина селерових — морква, петрушка, пастернак, селера; ло
бодових — буряки; капустяних — редька, редиска.

Бульбоплідні: родина пасльонових — картопля.
Цибулинні: родина цибулинних — цибуля-ріпка, цибуля-шалот, цибуля-по- 

рей, цибуля багатоярусна, часник.
Плодові: родина пасльонових — помідори, перець, баклажани, фізаліс; гар

бузових — огірки, кавуни, диня, кабачки, патисони, гарбузи; бобових — овоче
вий горох, квасоля, боби; родина тоиконогових — цукрова кукурудза.

18



Листкові: родина айстрових — салат; лободових — шпинат; селерових — 
кріп; капустяних — пекінська капуста, гірчиця салатна, крес-салат.

Багаторічні: родина гречкових — щавель, ревінь; цибулинних — цибуля-ба- 
тун, шніт, слизун, запашна; спаржевих — спаржа; капустяних — хрін, катран, 
айстрових — естрагон та ін.

Гриби — шампіньйони. >

За тривалістю життя овочеві культури поділяють на одно-, дво- 
і багаторічні. Життєвий цикл однорічних (монокарпічних) культур 
закінчується протягом одного року вирощування. До них належать 
усі плодові овочеві (огірки, помідори та ін.), листкові (салат, шпи
нат тощо), капустяні (цвітна, броколі і пекінська капуста), коре
неплідні (редиска і літні сорти редьки).

Дворічні (монокарпічні) культури на першому році життя утво
рюють продуктивні органи (у капусти — головка, коренеплодів — 
коренеплід, цибулинних — цибулина, кольрабі — стеблоплід). 
Після перезимівлі (зберігання) бруньки проростають, рослина 
утворює стебло, квітки і плодоносить. У продуктивних органах 
відкладаються поживні речовини і формуються бруньки. До дворіч
них рослин належать усі види капуст, крім цвітної, броколі і пекін
ської, морква, буряки столові, петрушка, селера, пастернак, цибу- 
ля-ріпка, цибуля-порей та ін.

'Багаторічні (полікарпічні) овочеві культури в перший рік роз
вивають кореневу систему, розетку листків і закладають бруньки. 
Продуктивні органи в них утворюються здебільшого на другий-тре- 
тій рік. Плодоношення їх починається з другого року і триває ба
гато років підряд. До багаторічних культур належать ревінь, 
щавель, хрін, спаржа, цибуля-батун, цибуля-шніт та ін. Продуктив
ним органом у ревеню є черешки, щавлю — листки, хрону — корінь, 
спаржі — етіольовані пагони.

Однорічні овочеві культури життєвий цикл розвитку (від з’яв
лення сходів до утворення насіння) закінчують протягом одного 
вегетаційного періоду. Залежно від сорту цей період може бути різ
ним. Так, у ранньостиглих сортів огірків період від з’явлення схо
дів до достигання насіння становить 95—100 днів, а в пізньостиг
лих — 110—115 днів, у кавунів — відповідно 80—90 і 110—120, ква
солі —- 80—85 і 100—115, салату — відповідно 105—120 днів.

При цьому слід зазначити, що на період формування насінни
ків і достигання насіння великий вплив мають фактори навколиш
нього середовища (тепло, освітлення, вологість грунту і повітря та 
забезпеченість рослин поживними речовинами).

Залежно від умов вирощування деякі однорічні овочеві культу
ри можна вирощувати як багаторічні. Так, помідори, перець у 
тропіках є багаторічними культурами, а в умовах помірного кліма
ту — однорічними. У теплицях вони також можуть плодоносити 
кілька років підряд. Деякі рослини буряків столових, моркви в
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роки з тривалою холодною весною утворюють квітконоси на пер- 
"тому році життя.

Ж иттєвий цикл дворічних овочевих культур (від з’явлення схо
дів до утворення насіння) триває не менше двох років. У-перший 
рік життя вони формують продуктивні органи (головки, корене
плоди, цибулини), і лише після перезимівлі або зберігання при 
низьких (у цибулі при 5—18 °С) плюсових температурах і виса
джуванні в грунт вони формують насінний кущ і насіння. При роз
множенні цибулі-ріпки сіянкою (дрібними цибулинами) вона стає 
трирічною культурою.

Багаторічні овочеві культури на одному місці вирощують про
тягом 5—10 років і більше. Квітконосні стебла і насіння формую
ться у них після перезимівлі з наступного року і протягом усього 
життєвого циклу.

§ 2. Походження та біологічні особливості
овочевих культур

Предками культурних рослин є дикі форми, поширені в різних 
місцях земної кулі. В процесі еволюції зміни умов зовнішнього се
редовища постійно впливали на ріст і розвиток рослин, у яких під 
впливом природного і штучного доборів розвивалися цінні госпо
дарські ознаки.

Батьківщиною більшості овочевих культур є тропічні і субтро
пічні країни. З часом вони потрапляли на різні материки земної 
кулі і, пристосовуючись до нових умов середовища, поширювалися 
там. Саме цим пояснюється різноманітність видів, які різняться бу- \ 
д о б о ю , органами плодоношення тощо. У процесі господарської 
діяльності людина проводила добір культур з метою створення 
необхідних для використання продуктивних органів. Так, на думку 
Ч. Дарвіна, культурні види капусти утворилися з диких форм лист
кових рослин, які ще й тепер трапляються на узбережжі Середзем
ного моря і розрізняються будовою стебла та листя (рис. 1). Ре
продуктивні органи,-квітки й суцвіття видів капусти майже одна
кові.

Плодові овочеві культури родини пасльонових, гарбузових та 
інших походять з тропічних країн. Це теплолюбні рослини з неод
наковими вимогами до вологості грунту, повітря та вмісту пожив
них речовин у грунті.

Визначення місць походження і дослідження умов, в яких виро
щувалися родоначальні форми, дають змогу правильніше розроби
ти технологію вирощування у різних грунтово-кліматичних умовах.

Академік М. І. Вавилов, вивчаючи закономірності поширення 
культур на земній кулі та вплив кліматичних факторів на їх фор
мування, створив теорію центрів походження культур. Ця теорія 
здобула світове визнання. М. І. Вавилов виділив 8 центрів похо-
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Рис. 1. Схема розвитку рослин різних видів капусти:
/ - д и к а  форма; 2 -  листкова (2а -  нерозгалужена, 26 -розгалуж ена, 
кормова); За -  броколі; 26 -  цвітна; 4 -  головчаста; 5 -савойська, 
брюссельська.

2е — мозкова, 2г — 
6 — кольрабі: 7 —



дження культур: китайський (гірська частина Центрального та За
хідного Китаю з прилеглими низинними районами), звідки похо
дять цибуля-батун, пекінська капуста, ревінь, східна редька; індій
ський (Індія, Пакистан, М’янма) •—деякі форми огірків, баклажа
нів, індійського салату; середньоазіатський (Афганістан, Західний 
Тянь-Шань та північно-західна частина Індії)— часник, диня, 
морква, шпинат, редиска та ін.; близькосхідний (Мала Азія, Закав
каззя, Іран, гірська частина Туркменії) — салат, цибуля-порей, ци- 
буля-ріпка (вторинний центр), петрушка (вторинний центр); серед
земноморський (узбережжя Середземного моря в Європі і Афри
ці) — буряки столові, більшість видів капусти, каротинові сорти 
моркви, петрушка, цибуля-ріпка і цибуля-порей, часник (вторинний 
центр), селера, пастернак, кріп, спаржа, салат, артишок, ревінь, 
щавель, горох; абіссінський (Ефіопія) — цибуля-шалот, горох, 
боби; центральноамериканський (Південна Мексіка і Центральна 
Америка з Антільськими островами) — квасоля, перець, кукурудза, 
мускатні гарбузи; південноамериканський (Перу, Еквадор, Болі
вія) — помідори, великоплідні гарбузи.

Вирощуванням і поширенням овочевих культур займаються 
дуже давно. Окремі культури відомі понад 2—4 тис. років.

Тривалість життєвого періоду овочевих культур визначається їх 
походженням. За його тривалістю, як уже зазначалося, овочеві 
культури поділяють на одно-, дво- і багаторічні.

Однорічні культури за морфологічною будовою і продуктивними 
органами досить різноманітні. Так, у салату й шпинату продуктив
ними органами є листки, у цвітної капусти — суцвіття (головка), а 
в редиски — коренеплоди. На початку росту ці культури утворюють 
розетку листя, продуктивні органи, а потім — квітконосне стебло, 
квітки й насіння. Утворення розетки листя свідчить про те, що ро
доначальні форми цих культур розвивалися за умов прохолодної 
погоди.

Однорічним овочевим культурам, які походять з тропічних кра
їн, властивий інтенсивніший ріст надземної маси (стебел і листя). 
Наприклад, у рослин з родини пасльонових (помідорів, перцю, бак
лажанів) і деяких гарбузових (кабачків, патисонів) вона розвиває
ться у вигляді куща, а в гарбузів, огірків, дині — стеблової ліани. 
Продуктивними органами їх є плоди, які формуються після розвит
ку вегетативної маси.

В 'однорічних овочевих культур коренева система розвинена 
порівняно слабко. Після плодоношення вона разом з надземною 
масою відмирає. Листя відмирає раніше у ранньостиглих, дещо 
пізніше — в середньостиглих і найпізніше — у пізньостиглих сортів.

Дворічні овочеві культури (морква, буряки, цибуля-ріпка, біло
голова капуста та ін.) в перший рік життя утворюють розетку лис
тя і продуктивні органи. Тому продуктивні органи на товарну про
дукцію збирають у перший рік вирощування. Для одержання на
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сіння маточні рослини зимують у полі або взимку їх зберігають в 
овочесховищах (траншеях, кагатах), а навесні висаджують у грунт. 
Після цього вони знову утворюють розетку листя, потім — квітко
носні стебла, квітки і насіння.

Багаторічні овочеві культури в перший рік утворюють корене
вища, товсті корені, де відкладаються про запас поживні речовини 
і що забезпечує їм перезимівлю в грунті. На верхівках кореневищ 
у пазухах листків закладаються бруньки. Восени (при настанні 
заморозків) листки, а в багаторічних цибуль та спаржі і частина 
кореневої системи відмирають. Навесні, відразу після розмерзання 
грунту, відростає листя, утворюються продуктивні органи, потім на 
рослинах формуються квітконосні стебла, квітки і насіння.

Утворення продуктивних органів, достигання плодів і насіння в 
різних овочевих культур залежать від кліматичних умов зони, три
валості сприятливого періоду для росту і розвитку та вегетаційного 
періоду сорту. Вегетаційний період культури з біологічної точки 
зору — це період від з’явлення сходів до збирання врожаю. Три
валість його залежить від особливостей використання продукції. 
Так, при вирощуванні редиски коренеплоди збирають через 25—45, 
а насіння — 135—150 днів. Моркву на пучковий товар збирають че
рез 60—70, а для зберігання — 120—150 днів після з’явлення схо
дів. В огірків, помідорів, перцю та інших культур, плоди яких 
достигають неодночасно, вегетаційний період триває від з’явлення 
сходів до початку першого і останнього зборів урожаю.

Тривалість вегетаційного періоду залежить не лише від біоло
гічних особливостей культури, сорту, а й від умов вирощування. 
Наприклад, у дощове літо вегетаційний період овочевих культур 
триваліший, ніж у сухе.

§ 3. Ріст і розвито» овочевих культур

Овочеві культури під впливом різних екологічних умов у проце
сі тривалого історичного розвитку (філогенезу), як уже зазначало
ся, змінювалися. Ознаки і властивості, специфічні для кожного 
виду, закріплювалися й успадковувалися. У процесі індивідуально
го розвитку (онтогенезу) овочеві культури повторюють основні ета
пи розвитку родоначальних форм (філогенезу).

Ріст рослин — це процес утворення клітин, якрй виявляється у 
збільшенні розміру і маси рослинного організму; Ріст може відбу
ватися за рахунок запасу поживних речовин у насінні, материн
ської рослини або продуктивної діяльності кореневої системи та 
листкового апарату.

Ріст клітин окремих органів (кореня, стебла, листя, плодів) спо
чатку відбувається повільно, а потім посилюється, досягаючи від
повідного рівня, знову сповільнюється і повністю припиняється, що
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нагадує інтегральну криву. В період інтенсивного росту рослини 
найбільш чутливі до умов вирощування.

Розвиток — де якісні зміни рослинного організму та процесів, 
які відбуваються в точках росту і зумовлюються утворенням гене
ративних органів і плодоношенням. Якісні зміни вмісту клітин і ор- 
ганотворні процеси є етапами розвитку рослин. Вони обов’язкові 
для утворення насіння або інших органів розмноження)/ Якщо на
сіння утворюється погано чи не достигає, це свідчить про те, що 
процеси онтогенезу відбувалися за несприятливих для завершення 
певних етапів розвитку умов. Тому утворення добре розвиненої 
розетки листя і коренеплодів у столових буряків, моркви ще не 
свідчить про закінчення розвитку.

* Ріст і розвиток рослин кожного виду овочевих культур мають 
свої особливості і залежать як від спадкових властивостей орга
нізму, так і від умов середовища.’Процеси росту й розвитку взає
мопов’язані і взаємозумовлені. Без росту неможливий розвиток. 
Ріст є однією з особливостей розвитку. Умови, за яких відбуваю
ться процеси росту й розвитку рослин, не завжди однакові. Так, у 
дворічних культур (капусти, коренеплодів) і багаторічних (ревеню, 
щавлю та ін.) на першому році життя за сприятливих умов фор
муються продуктивні органи. Лише під час зберігання або перези
мівлі при низьких температурах відбувається диференціація бру
ньок і закінчується підготовчий період материнської рослини до 
плодоношення. В однорічних овочевих культур (салату, шпинату, 
плодових) у перший рік вегетації завершуються ріст і розвиток.

^Якісні зміни в точках росту стебла відбуваються послідовно, 
окремими етапами за відповідних умов для кожного. Кожному ета
пу розвитку властивий певний обмін речовин, який виробився в 
процесі еволюції рослинного організму. Якісні зміни в точках рос
ту на кожному етапі розвитку успадковуються дочірніми клітинами 
під час поділу. Тому бруньки, які розміщуються ближче до верхів
ки стебла, більш розвинені і біологічно молодші, а нижні — старі
ші, тобто вони онтогенетично неоднаковіхНаприклад, при висаджу
ванні маточних рослин капусти стебла утворюються з бруньок, роз
міщених на верхівці качана. Якщо зрізати верхівку качана, то з 
нижнього ярусу бруньок утворюються упрямці (листки і головки).

•'Усі етапи розвитку рослин відбуваються послідовно. На якісні 
зміни в точках росту на початку розвитку рослин дуже впливає 
температура середовищам Овочеві культури, які походять з районів 
з помірним кліматом (салат, шпинат, капуста, коренеплоди та ін.), 
на першому етапі розвитку потребують низької температури —І 
—5 °С. Для цибулі ця температура коливається в межах від 2 дб 
18 °С.

Тривалість впливу зниження температури на однорічні овочеві 
культури порівняно невелика (8—12 днів), у дворічних, особливо 
пізньостиглих сортів, вона може досягати 3 місяців. Для теплолюб*
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них культур, які походять з тропічних географічних широт (огірків, 
кавунів, дині, помідорів, квасолі та ін.) сприятлива температура 
для початкового етапу розвитку така сама, як і для росту.

^Після завершення першого етапу розвитку овочеві культури по
чинають плодоносити при певній тривалості світлового дняУДля 
більшості культур, які походять з тропічних широт, для переходу 
до плодоношення потрібний короткий (12-годинний) світловий 
день, а потім вони добре розвиваються і при більш тривалому 
освітленні. Для овочевих культур, які походять з помірного кліма
ту, потрібний довгий (13—І5-годинний) або безперервний світло
вий день. Деякі овочеві культури не реагують на тривалість дня 
(петрушка, морква).

однорічних овочевих культур усі якісні зміни відбуваються 
на першому році життя (під час проростання насіння і формування 
розетки), а у дво- і багаторічних — здебільшого тоді, коли рослини 
сформують вегетативні продуктивні органи з відповідним запасом 
поживних речовин. Узимку і на початку весни при відповідних тем
пературах ці зміни завершуються в точках росту (бруньках), і піс
ля висаджування в грунт маточні рослини утворюють розетку лис
тя, цвітуть і плодоносятьУ^Гому маточники дворічних культур, крім 
цибулі-ріпки, взимку зберігають при температурі 3—5 °С, яка зу
мовлює перехід їх до плодоношення. Якщо їх зберігають при підви
щеній температурі, частина рослин після висаджування в грунт не 
буде плодоносити. У них розвивається лише розетка листя,'і такі 
рослини називають упертими. Щоб після висаджування в грунт 
рослини цибулі-сіянки не утворювали стрілок, узимку її зберігають 
при температурі 0 — мінус З °С або 18—25 °С.

V Періодичність росту овочевих культур. У процесі еволюції у ро
доначальних форм виробилась і успадковувалася здатність до ак
тивного росту, а за несприятливих умов — до припинення життє
діяльності, тобто переходу до стану спокою.*Стан спокою, як і інші 
природні властивості рослинних організмів, є пристосуванням до 
умов середовища. Однорічні культури перебувають у стані спокою 
в стадії насіння і бульб, дворічні — насіння і вегетативних органів 
(цибулини, головки, коренеплоди).у У багаторічних культур стан 
спокою настає пізно восени після утворення вегетативних органів 
(кореневищ), коли температура повітря і грунту знижується до
2—3 °С.

Стан спокою є біологічно корисним для зберігання виду, оскіль
ки за несприятливих умов насіння і бруньки не проростають. Вико
ристовують його і при зберіганні овочів узимку. Всі види і сорти з 
тривалим періодом спокою краще зберігаються. Надмірно трива
лий період спокою може впливати на культури негативно. Так,,при 
літньому садінні картоплі свіжозібраними бульбами для одержан
ня дружних сходів доводиться створювати штучні умови для про
будження бруньок.
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При настанні періоду спокою у клітинах рослин відбуваються 
складні фізіологічні і біохімічні зміни. Протоплазма стає більш 
щільною, в’язкою, і на поверхні її утворюється жироподібний шар. 
Внаслідок цього уповільнюються процеси дихання, транспірації і 
ріст рослин майже припиняється/Стан спокою в рослин буває три
валим (глибоким) і вимушеним. При глибокому стані спокою на
сіння або бруньки не проростають навіть за сприятливих умов. 
Вимушеним стан спокою буває тоді, коли насіння і бруньки здатні 
проростати, але для цього немає відповідних умов (низькі темпера
тури, нестача води, повітря тощо)'»/ Цибулинні культури вступають 
у стан спокою навіть у період вегетації, коли настають несприятли
ві для росту і розвитку умови (тривала посуха). На рослинах заси
хає листя і утворюється цибулина (сіянка). З настанням сприятли
вих погодних умов (дощ, тепло) коренева система їх поновлюється 
і продовжується ріст рослин.

Вихід рослин із стану спокою настає при активізації біохіміч
них процесів у клітинах, де складні органічні речовини перетворю
ються на прості і доступні для зародка насіння, бруньок. Період 
спокою деяких овочевих культур скорочують застосуванням хіміч
них речовин (тіосечовини, етиленхлоргідрону), вологим прогріван
ням перед садінням, здиранням епідермісу на бруньках тощо. Щоб 
прискорити настання спокою, обмежують азотне живлення, поли
вання, підрізують кореневу систему рослин (цибуля) тощо.

^У процесі онтогенезу в рослинах відбуваються певні фізіологічні 
і морфологічні зміни. Виражені морфологічні зміни називають фе
нологічними фазами. Перехід рослин від однієї фази до наступної 
відбувається поступово і залежить від умов навколишнього середо
вища (тепла, світла, вологи, живлення). Професор В. М. Марков 
поділив тривалість життєвого циклу овочевих культур на такі ос
новні періоди і фенологічні фази: насінний період (фази ембріо
нальна, спокою і проростання), період вегетативного росту (фази 
інтенсивного росту, нагромадження поживних речовин і спокою), 
репродуктивний (фази бутонізації, цвітіння і плодоношення) пері* 
од і фазу старіння.

У насінний період розрізняють три фази розвитку рослин: ембрі
ональну, спокою і проростання.

Ембріональна фаза триває з початку запліднення до воскової 
стиглості насіння. При заплідненні із зав’язі розвиваються плід і 
насіння. Під час цієї фази закладаються і розвиваються органи 
майбутнього організму.

З настанням воскової стиглості насіння здатне проростати, 
важливу роль у його формуванні відіграють умови середовища 
(достатня кількість тепла, помірна вологість, сонячне освітлення).

Фаза спокою характеризується сповільненням життєвих про
цесів.

Фаза проростання насіння починається після виходу його із ста
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ну спокою і закінчується , переходом рослини до самостійного 
(автотрофного) живленняУПід впливом тепла, вологи і повітря на
сіння бубнявіє, запасні поживні речовини перетворюються в дос
тупні і зародок проростає. При з’явленні сім’ядольних листків за
паси поживних речовин вичерпуються і рослина переходить до 
автотрофного живлення. Розмір і зберігання сім’ядоль помітно 
впливають на продуктивність рослин. У дослідах, проведених у Ка- 
м’янець-Подільському сільськогосподарському інституті, врожай
ність рослин помідорів з добре розвиненими сім’ядолями була на 
12 % вищою, ніж із слабкорозвиненими.

V-3 розкриттям сім’ядоль і утворенням першого справжнього 
листка настає період вегетативного росту. Він характеризується 
інтенсивним ростом асиміляційного апарату і кореневої системи, 
причому ріст кореневої системи більш інтенсивний.^За даними 
В. І. Едельштейна, всисна поверхня активної частини кореневої 
системи капусти на початку росту в 10—20, а в дорослої рослини у 
50—100 разів більша за поверхню листя. Така особливість розвит
ку кореневої системи є важливою умовою вирощування високих 
урожаїв овочів розсадним способом. Одночасно з розвитком коре
невої системи розвивається і надземна частина рослини — стебла, 
листя. Від розміру асиміляційного апарату значною мірою зале
жить продуктивність рослин. Під час цієї фази комплекс агроза
ходів треба спрямовувати на посилення росту і прискорення плодо
ношення однорічних культур та утворення продуктивних органів 
(головок, коренеплодів, цибулин) у дворічних.

^ а з а  нагромадження поживних речовин настає тоді, коли доб
ре розвинені коренева і надземна частини рослини, а продукти фо
тосинтезу не повністю використовуються на процеси росту і відкла
даються про запас у продуктивних органахУАгрозаходи під час 
цієї фази повинні сприяти інтенсивному росту, синтезу органічних 
речовин і відкладанню їх у продуктивних органах.

Фаза спокою вегетативних органів властива дво- і багаторічним 
овочевим культурам. В цей період різко сповільнюються процеси 
обміну речовин і дихання. Листя, стебла, а в деяких рослин і коре
нева система до настання цієї фази відмирають.

У насінництві дворічних овочевих культур під час зберігання 
маточників потрібно створювати такі умови, які б забезпечували 
потрібний їм стан спокою і активне відростання бруньок навесні.

^Репродуктивний період — це ріст рослин з посиленням фізіоло
гічних та біохімічних процесів і поступовим переходом їх до фор
мування генеративних органів. У цьому періоді розрізняють фази 
бутонізації, цвітіння і плодоношення, і/

Фаза бутонізації настає в результаті органотворних процесів у 
рослині і починається утворенням стебел, суцвіть і бутонів. В одно
річних культур вона збігається з інтенсивним ростом асиміляцій
ного апарату і кореневої системи. У дворічних вона настає на дру
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гий рік після тривалого періоду вегетативного спокою і відповід
ного розвитку листкового апарату та кореневої системи. У багато
річних культур фаза бутонізації настає з другого року і повторює
ться щороку після перезимівлі кореневищ і розвитку Листкового 
апарату, кореневої системи та формування продуктивних органів.

'/■Фаза цвітіння починається з достигання пилку і яйцеклітини 
(до розкривання квіток), перенесення пилку на приймочку маточки 
і закінчується заплідненням/ Ознакою запліднення є відмирання 
або засихання пелюсток. Ріст вегетативних органів у фазі цвітіння 
сповільнюється. Щоб мати якісне насіння, слід створювати сприят
ливі умови для цвітіння рослин і здійснювати агрозаходи щодо збе
рігання чистоти сорту, особливо у перехреснозапильних культур.

уФазою плодоношення завершується розвиток материнських од
но- і дворічних культур. Вона одночасно є початком розвитку ново
го покоління, тобто ембріональною фазою дочірніх рослин. У фазі 
плодоношення запаси поживних речовин материнського організму 
повністю витрачаються на формування насіння/Після достигання 
насіння материнські рослини відмирають. У багаторічних овочевих 
культур фази бутонізації, цвітіння і плодоношення відбуваються 
так само, як і в одно- та дворічних, проте фази вегетативного і ре
продуктивного періодів повторюються в онтогенезі.

^Фаза старіння овочевих культур настає після фази плодоношен
ня. Ознакою цієї фази є поступове відмирання органів рослини.' 
Органи монокарпічних одно- і дворічних рослин відмирають після 
достигання плодів, а полікарпічних — після кількох років плодо
ношення.

§ 4. Закономірності формування 
у рослин кореневої системи, 
асиміляційного апарату і врожаю
Коренева система в рослин починає розвиватися дещо швидше, 

ніж надземна (вегетативна). Спочатку ріст її відбувається за раху
нок запасу поживних речовин насіння або садивного матеріалу 
(бульби, цибулини, кореневище), а після з’явлення на поверхні 
грунту сім’ядоль, пагонів, бруньок та їх позеленіння чи утворення 
лцстків у рослин починається автотрофне живлення.

* За період від проростання насіння (вегетативного органа) до 
появи сходів витрати сухих речовин залежать від його розміру та 
глибини загортання. Тому при висіванні більшого (відкалібровано- 
го) насіння і при оптимальній глибині його загортання сходи зав
жди з’являються сильніші і більш вирівняні, ніж з насіння дрібні
шого і висіяного глибоко. У таких рослин швидше і краще розви
вається коренева система, утворюється більший листковий апарат, 
вони продуктивніші. *

На ріст кореневої системи холодостійких культур великий вплив 
має температура грунту. Так, за даними автора, при ранньовесня-
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ній сівбі насіння моркви (18—25 квітня), коли температура грунту 
становила 8—10 °С, у період з’явлення сходів корінці заглибились 
у грунт до 12—18 см, тоді як при літній сівбі (25 травня) при тем
пературі грунту 12—16 °С — на 8—10 см. Все це потім впливає на 
інтенсивність росту кореневої системи, листкового апарату і про
дуктивність рослин.
VСлід зазначити, що коренева система розвивається раніше веге

тативної маси і ця закономірність спостерігається протягом періоду 
вегетації. Однак розвиток їх тісно взаємопов’язаний. Чим краще 
розвинена коренева система, тим більша маса асиміляційного апа
рату і вища продуктивність рослин. (/

Останнім часом у літературі трапляються відомості про те, що 
в багаторічних зимостійких овочевих культур (ревінь, щавель, 
спаржа, хрін тощо) коренева система збільшується і восени, при 
зниженні температури грунту до 0 °С (листопад — грудень) і почи
нає відновлюватися навіть при тривалих відлигах, коли розмерзає
ться верхній шар грунту. Це свідчить про те, що рослини завчасно 
готують кореневу систему, яка відразу після відновлення вегетації 
могла б забезпечити їх достатньою кількістю вологи і елементів 
живлення, щоб навіть в екстремальних умовах сформувати врожай 
(потомство).

Співвідношення між кореневою системою і асиміляційним апа
ратом найбільш порушується в розсадних культур. Так, при виби
ранні з грунту розсади у рослин обривається до 60—70 % корене
вої системи. Тому після пересаджування такі рослини в’януть і 
погано приживаються, втрачають по 3—4 листки та «забіг» на 
одержання раннього і високого врожаю. Крім того, щоб така роз
сада прижилася, рослини треба поливати 2—3 рази. Щоб поліпши
ти приживання розсади і прискорити надходження раннього вро
жаю, її почали вирощувати в горщечках. При пересаджуванні у 
розсади не втрачається коренева система, вона швидко приймає
ться і забезпечує ранній і високий врожай. При розсадному способі 
вирощування овочевих культур, оскільки прищипується (обриває
ться) центральний корінець рослини, формують мичкувату корене
ву систему, яка розміщується у верхньому шарі грунту. Співвідно
шення між розвитком кореневої системи і асиміляційного апарату 
менше порушується при безрозсадному вирощуванні рослин. Рос
лини формують стрижневий корінь, який глибоко проникає в грунт 
(1—1,5 м), і це сприяє більш рівномірному забезпеченню рослин 
вологою.

'Залежно від умов зовнішнього середовища у рослини неоднако
во формуються репродуктивні органи. Так, у помідорів при літній 
культурі (відкритий грунт) на рослинах квіткові китиці з’являю
ться після появи 6—10-го листка (залежно від скоростиглості сор
ту), а при вирощуванні у зимових теплицях (січень — лютий) —
14—17-го. Чим гірші умови освітлення, тим повільніше росте рос-
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лина, пізніше закладаються суцвіття і настає плодоношення. Це 
пов’язано з тим, що при нестачі світла пластичні речовини нагро
маджуються повільно, внаслідок чого перехід рослин до репродук
тивного стану значно сповільнюється. Тому недостатнє освітлення 
у зимовий період призводить до осипання квіток і навіть бутонів^ 
Отже, в однорічних культур цвітіння і плодоношення відбуваються 
після утворення листкового апарату і нагромадження відповідної 
кількості поживних речовин, які необхідні для якісних (гормональ
них) змін у рослинному організмі.

у/у  природі спостерігається пряма залежність між кореневою 
системою, асиміляційним апаратом і продуктивністю рослин.ЧТак, 
у разі втрати рослинами цвітної капусти 2—3 листків у період 
висаджування і приживання розсади формується дрібне суцвіття 
(п’ятачок), яке швидко розсипається. При втраті 2—3 листків у 
розсади помідорів у рослин затягується формування першого су
цвіття, а при його утворенні обпадають квітки і бутони. Втрата І — 
2 листків рослинами огірків при пересаджуванні призводить до 
збільшення на рослинах пустоцвіту і затримки надходження вро
жаю на 3—5 днів. ̂ Чим краще облистнені рослини, тим вища їх 
продуктивність. V

Видалення репродуктивних органів на рослинах призводить до 
перерозподілу поживних речовин і посилення вегетативного росту. 
Так, у теплицях з метою посилення росту рослин огірків і кращого 
наростання листкового апарату застосовують так зване осліплення 
(у 3—7 пазухах нижніх листків видаляють квітки, зав’язь, вусики). 
Хоч цей агроприйом дещо затримує надходження врожаю, однак 
рослини формують більший листковий апарат, стають міцнішими і 
продуктивнішими. Щоб мати товарний врожай цибулі-ріпки з сіян
ки, в якої завершилась диференціація бруньок, на початку утво
рення треба видаляти стрілки (квітконоси). Видалення стрілок у 
рослин часнику на початку утворення їх на 15—20 % підвищує вро
жайність. Посилює ріст рослин і підвищує врожайність пасинку
вання помідорів, цукрової кукурудзи, а також огірків при вирощу
ванні в теплицях. Пасинкування сприяє перерозподілу пластичних 
речовин при формуванні плодів, що підвищує продуктивність рос
лин.

* На формування продуктивних органів значно впливають і по- 
годні умови, особливо вологість грунту і незбалансоване живлення.' 
Так, у вологі роки в цибулі буйно розвивається листя, а цибулини 
формуються слабко і не визрівають. Сформовані цибулини утво
рюють нову кореневу систему, і продовжується ріст рослин. Щоб 
вони швидше визрівали, підрізують кореневу систему рослин. Це 
припиняє надходження вологи до рослин, поживні речовини відті
кають з листя до цибулин, і вони швидше визріваютьУБільш швид
кому визріванню овочевих культур сприяє і зменшення площі жив
лення рослин, обмеження поливів у другій половині вегетації, а та^
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кож підживлення в цей період фосфорно-калійними добривами. 
Затягують вегетацію рослин надмірне азотне живлення і зволожен
ня рослин, особливо в другій половині вегетаційного періоду.’

Розділ II. ВИМОГИ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 
ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
І МЕТОДИ ЇХ  РЕГУЛЮВАННЯ

*/Ріст і розвиток овочевих культур та їх урожайність значною 
мірою залежать від факторів навколишнього середовища. Всі ці 
фактори об’єднують у чотири групи: кліматичні (світло, вологість, 
температура і склад повітря); едафічні (грунт з його фізичними 
властивостями, вмістом вологи і елементів живлення); біотичні 
(мікро- і макрофлора, фауна, взаємовплив рослин у посівах); ант
ропогенні (діяльність людини — застосування добрив, машин, пес
тицидів, забруднення атмосфери, пасинкування, щеплення тощо).

Кліматичні й едафічні фактори впливають на рослини безпосе
редньо, а біотичні й антропогенні — здебільшого посередньо.^ Всі 
фактори для рослини необхідні й рівноцінні за дією: жодного з 
них не можна замінити іншим' оскільки це призводитиме до пору
шення впливу інших.^Як правило, врожайність культур визначає
ться фактором, який перебуває в мінімумі. Тому, розробляючи 
системи агрозаходів для вирощування високого і якісного врожаю, 
слід завжди брати до уваги умови навколишнього середовища, 
своєчасно визначати фактори, які негативно впливають на ріст і 
розвиток рослин, та обмежувати їх дію. Так, для ранніх весняних 
посівів основним фактором є тепло, влітку — волога, а взимку — 
тепло і світлоУСвоєчасне усунення негативного впливу певного 
фактора забезпечує високу продуктивність рослин і економічний 
ефект.

При вирощуванні овочевих культур важливо знати реакцію рос
лин на дію комплексу зовнішніх умов і окремих факторів. Визна
чається вона спадковими особливостями, походженням сорту та 
віком рослини. Однак реакція на дію того самого фактора може 
бути неоднаковою. Так, добрива, внесені в грунт при достатньому 
зволоженні, сприяють інтенсивному росту рослин і значно підвищу
ють їх урожайність. Нестача вологи сповільнює ріст, а дія добрив 
може бути навіть шкідливою.

^ Комплекс факторів навколишнього середовища, що впливають 
на ріст і розвиток рослин, досить різноманітний і непостійний. Він 
залежить від географічного положення ділянки, механічного скла
ду грунту, експозиції схилу, висоти над рівнем моря, пори року
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тощо. Вимогливість овочевих культур до умов навколишнього се
редовища протягом вегетації також неоднакова. Так, для пророс
тання насіння потрібні підвищена вологість грунту і помірна тем
пература, а під час плодоношення, навпаки,—■ помірна вологість і 
підвищена температура та сонячне освітленняУОтже, розробляючи 
агрозаходи, слід брати до уваги біологічні особливості овочевих 
культур і вміло керувати факторами росту, застосовувати методи 
оптимізації зовнішніх умов. Треба пристосовувати рослини до кон
кретних умов середовища, підвищуючи стійкість їх до несприятли
вих (екстремальних) умов.

§ 1. Тепловий режим

Здатність кореневої системи засвоювати поживні речовини, ін
тенсивність фотосинтезу і дихання рослин, транспірація та Інші 
фізіологічні процеси залежать від температури грунту і повітря. 
Температура, при якій рослини ростуть і розвиваються найбільш 
інтенсивно, є оптимальною. Відхилення від неї сповільнює ріст і 
розвиток рослин або й згубно діє на них. Температура, нижче за 
яку ріст і розвиток припиняються, називається мінімальною, а та, 
вище за яку припиняються ті самі процеси,— максимальною.

Оптимальна температура сприяє активному процесу фотосинте
зу. Асиміляція переважає над дисиміляцією, внаслідок чого в рос
линах нагромаджується суха речовинаДЗа даними В. М. Маркова, 
оптимальна температура для нагромадження продуктів асиміляції 
у картоплі при достатній концентрації вуглекислого газу та інтен
сивному освітленні становить 23—25 °С (рис. 2 ) .[Коливання темпе
ратури негативно впливає на ріст і розвиток рослин і часто при
зводить до ураження їх хворобами. Так, при різких змінах темпе
ратури огірки уражуються борошнистою росою, помідори — фіто
фторозом. З підвищенням температури посилюються процеси 
асиміляції і синтезу органічних речовин, але одночасно підвищує
ться інтенсивність дихання. Тому при надмірному підвищенні тем
ператури може статися так, що процеси синтезу речовин і витрати 
їх на дихання урівноважаться. Такий стан називають компенсацій
ною точкою. При різкому зниженні температури в рослинах пору^ 
шуіоться процеси обміну речовин, що призводить до загибелі їхД 

(Прогрівання грунту навесні впливає на строки сівби та інтен
сивність проростання насіння?)Так, насіння столових буряків при 
температурі грунту 4 °С проростає через 2 0 —22 дні, 10 °С — 10— 1 2  

і при 15—18 °С — через 5—б днів.
Слід зазначити, що в холодостійких культур рослини ранніх 

строків сівби завжди будуть краще розвинені, ніж пізніх, і мати
муть вищу продуктивність. Це пояснюється тим, що при ранніх 
строках сівби (при нижчій температурі) хоч сходи рослин з’являю
ться дещо пізніше, однак коренева система в них росла і краще
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а рослини від них більш урожайні. 
При пізніх строках сівби (температу
ра грунту вища) сходи з’являються 
швидше, інтенсивніше, ніж коренева 
система, наростає вегетативна маса. 
Це призводить до диспропорції між 
кореневою системою і листковим апа
ратом у забезпеченні вологою росли
ни, внаслідок чого в жарку, сонячну 
погоду листки в’януть. Це явище час
то спостерігається на столових буря
ках. А це, в свою чергу, призводить, 
до зниження продуктивності рослин.
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над пізніми. |Слід зазначити, що мі
німальна температура проростання
органів вегетативного розмноження Рис‘ 2- Залежн.ість...пРиРостУ. г . врожаю від асиміляції, диханнядеяких культур нижча, ніж насіння, і температури.
Так, мінімальна температура проро
стання бульб картоплі становить 4—5 °С, а її насіння— 12—15 °С, 
сходи ревеню на поверхні грунту з кореневищ з’являються при 
температурі 1 —2 °С, а насіння проростає, коли грунт прогріється 
до 8 —10 °С.

Вплив температури на ріст і розвиток рослин залежить також 
від їх стану та дії інших факторів. Так, з підвищенням інтенсив
ності сонячноґо освітлення при достатньому вмісті в грунті ВОЛОГИ 
і поживних речовин фотосинтез активніше відбувається при вищій 
температуру. Діри зменшенні освітлення активність фотосинтезу 
знижуєтьсщЩ процесі еволюції рослини пристосувалися до того, 
що вимоги їх до температури в темноті менші, ніж при освітленні. 
Це явище називається термоперіодизмом. Регулювання температу
ри повітря протягом доби з урахуванням інтенсивності сонячного 
освітлення і темноти має велике практичне значення при вирощу
ванні овочів у закритому грунтЦ^

Реакція рослин на температурний режим залежить від їх фізич
ного стану. Сухе насіння витримує зниження температури до мінус 
198 °С, вегетативні органи холодостійких рослин не переносять її 
зниження нижче мінус 6 —12 °С, а теплолюбних — 1—З °С. Най
більш чутливі до зниження температури генеративні органи. Так, 
капуста витримує зниження температури до мінус 5— 8  °С, а су
цвіття і квітки її гинуть при мінус 1—2 °С. Пилок найбільш чутли
вий до високих температур, а приймочки і маточки — до низьких. 
Коренева система більш чутлива до різких коливань температури
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та її знижень. Однак оптимальною для неї є температура, на 1 — 
З °С нижча за температуру для надземної маси (вночі на 2 —З °С 
вища).

Певного мірою температура грунту впливає і на приживлення 
розсади овочевих культур. При достатньому прогріванні грунту 
зона приживається швидко, а при висаджуванні у холодний — по
вільно, рослини втрачають тургор і можуть навіть загинути. Вимог
ливість овочевих культур до температури в процесі розвитку також 
неоднакова, тому визначення параметрів оптимальної температури 
протягом вегетаційного періоду для окремих фаз росту має велике 
практичне значення, особливо при вирощуванні їх у закритому 
грунті. Важливо також знати мінімальні і максимальні температу
ри повітря для кожної рослини.

Межі оптимальної температури повітря для овочевих культур 
В. М. Марков рекомендує визначати за формулою Т ОПТ — Тпохм — 
± 7  °С, де Т 0пт — оптимальна температура, яка в різні фази вегета
ції рослини різниться ВІД оптимальної В похмуру ПОГОДУ (Тпохм) не 
більш як на ±7° (табл. 2). За межами температурного оптимуму
Т а б л и ц я  2. Оптимальна температура повітря для розвитку овочевих культур 
(за В. М. Марковим), °С
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Капуста, редька, редиска, гірчиця салат
на, крес-салат 1 0 -1 3 3—6 17—20 17—20 3—6
Салат, горох, боби, морква, петрушка, 
пастернак, шпинат, кріп, щавель, цибу- 
ля-батун, шніт, ревінь 13— 16 6—9 20—23 20—23 6—9
Буряки, часник, цибуля-ріпка, цибуля- 
порей, селера, спаржа 16— 19 9— 12 23—26 23—26 9— 12
Помідори, квасоля, гарбузи (велико- 
плідні), кукурудза цукрова 19—22 12— 15 26—29 26—29 12— 15
Огірки, диня, кавуни, гарбузи мускатні, 
перець, баклажани

22 *— 
25** 15— 18

29 *— 
32 ** 29—32 15— 18

* Перша цифра — для розсади, яку висаджують у відкритий грунт.
** Друга цифра — для довгоплідних сортів огірків.

( Т п о х м ± 7 ° С )  ріст рослин сповільнюється, а при подвійному відхи
ленні ( Т п о х м ± 1 4 ° С )  — припиняється. Так, оптимальна температура 
для росту помідорів у різні фази становить ( 2 2 ± 7 )  °С (1 5  °С вночі 
і до 29 °С  вдень у сонячну погоду). При 22 °С—14 °С (мінімальна) 
і 36 °С ( 2 2  °С+ 14 °С) (максимальна) температурах ріст помідорів 
припиняється. Однак при вологості повітря 95 % помідори витри*
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мують температуру до 40 °С. Слід зазначити, що теплолюбні овоче
ві культури досить чутливі до зниження температури нижче за 
оптимальну. При з’явленні сходів зниження температури нижче за 
оптимальну протягом 2 —3 діб затримує ріст огірків (в’януть сім’я
долі). Холодостійкі культури (капуста, столові коренеплоди) гірше 
переносять підвищення температури.

Вимогливість овочевих культур до тепла залежить від геогра
фічного походження культури, сорту та умов вирощування. За ви
могливістю до тепла овочеві культури поділяютвЦна 5 груп.

Морозо- і зимостійкі культури переносять зниження температу
ри до мінус 10 °С і нижче. їхні бруньки і підземні органи перезимо
вують у грунті і рано навесні при температурі 1—2 °С починають 
відростати. Оптимальна температура їх росту 15—20 °С. До таких 
культур належать багаторічні сорти цибулі, ревінь, часник, щавель, 
хрін, катран, спаржа, естрагон. У західних областях добре перези
мовують петрушка, шпинат і деякі форми салату.

Холодостійкі культури переносять короткочасні зниження тем
ператури повітря до мінус 3—7 °С. Насіння їх починає проростати 
при 2—5 °С. Оптимальна температура для їх росту— 15—20 °С. До 
цієї групи належать капуста, коренеплоди, салат, мангольд, горох, 
боби, цибуля-ріпка, гірчиця салатна, крес-салат.

Оптимальна температура для росту середньохолодостійких куль
тур така, як і для холодостійких, але при зниженні її до 0— 1 °С 
пошкоджуються надземні органи (стебла, листя). До цієї групи 
належить картопля. Оптимальна температура росту асиміляційного 
апарату цієї групи овочевих культур становить 18—25 °С, а корене
вих систем — 16—20 °С. При температурі повітря, вищій за ЗО °С, 
процеси дисиміляції (дихання) починають переважати над асимі
ляцією (синтезом органічних речовин), внаслідок чого ріст припи
няється.

Оптимальна температура росту теплолюбних культур 22—29 °С. 
При вологості повітря до 90—95 % вони добре переносять підви
щені температури (до 40 °С). При зниженні температури до 7 °С 
протягом 3—4 діб процеси асиміляції припиняються, а при З °С 
рослини гинуть. До цієї групи належать помідори, перець, бакла
жани, огірки, кабачки, патисони, гарбузи твердокорі і великоплідні.

Жаростійкі — це типові теплолюбні культури, які здатні перено
сити температуру повітря до 36—40 °С. Коагуляція білка в них на
стає при температурі 40—45 °С. До них належать гарбузи мускатні, 
кавуни, диня, квасоля, кукурудза. Слід зазначити, що ці культури 
досить погано переносять зниження температури (до 10—15°С).

Вплив температури на ріст і розвиток овочевих культур зале
жить також від сортових особливостей. Так, за даними І ОБ, підви
щення температури грунту до 28 °С знижувало врожайність редис
ки сорту Корейська місцева на 50,7, а Червона з білим кінчиком — 
на 2 1 , 1  %.
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Вимогливість овочевих культур до тепла неоднакова також у 
різці фази росту. Якщо насіння їх може бубнявіти при низькій плю
совій температурі (0—З °С), то у холодостійких культур воно про
ростає при 3—5 °С, а в теплолюбних — 12—15 °С.

Підвищення температури грунту до 25—ЗО °С прискорює про
ростання насіння, появу сходів більшості теплолюбних овочевих 
культур, а до 18—22 °С — і холодостійких. При достатній кількості 
тепла в набубнявілому насінні активізуються процеси дихання, дія 
ферментів, перетворення складних органічних речовин у більш 
прості, що сприяє інтенсивному поділу клітин зародка. Зниження 
температури після з’явлення сходів позитивно впливає на ріст ко
реневої системи і сповільнює ріст підсім’ядольного коліна.

Регулювання теплового режиму. Тепловий режим вирощування 
овочевих культур у відкритому грунті залежить від кліматичних 
умов, тривалості теплого і безморозного періодів, суми активних 
температур. Тривалість безморозного періоду і кількість теплих 
днів у різних областях неоднакові (табл. 3). У південних областях
Т а б л и ц я  3. Тривалість безморозного періоду і кількість днів 
з температурою повітря понад 5 °С, 10 °С, 15 °С на території України

Пункт спостереження

Безморозний пе
ріод, днів

Середня кількість днів з-темпера
турою понад, °С

серед
ній

міні
мальний 5 10 15 20

Дніпропетровськ 166 104 207 170 128 56
Донецьк 176 97 204 167 125 51
Івано-Франківськ 161 117 210 163 99 —
Житомир 163 110 201 158 104 —
Київ 182 121 204 161 115 4
Львів 177 120 212 163 104 —

Одеса 195 123 225 180 134 68
Сімферополь 197 138 237 186 128 63
Ужгород 174 121 241 180 129 36
Харків 164 100 199 160 119 44
Херсон 185 125 227 181 140 74
Чернівці 174- 116 216 168 112 10

тепловий режим більш сприятливий для теплолюбних культур (по
мідорів, перцю, баклажанів, огірків і баштанних культур. При ви
рощуванні ранніх овочів і для створення сприятливих умов для 
теплолюбних культур у районах з меншою кількістю теплих днів 
здійснюють певні агротехнічні заходи: сівбу і висаджування розса
ди в оптимальні строки на південних схилах і грядках, внесення 
підвищених доз органічних добрив, розміщення рядків з півночі на 
південь, мульчування тощо.

Холодостійкі культури висівають під зиму і рано навесні. Для
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них тривалість найбільш сприятливого періоду визначають за кіль
кістю днів з температурою понад 10 °С, а для багаторічних — по
над 5 °С. Для теплолюбних культур період цей визначається кіль
кістю днів з температурою вищою за 15 °С (насіння їх висівають 
при прогріванні грунту до 12—15 °С).

Холодостійкі культури у південних районах розміщують на пло
щах з пониженими елементами рельєфу, на північних схилах, за
стосовують також зрошення дощуванням. Теплолюбні культури на 
Поліссі і в західних областях вирощують на південних схилах, де 
грунт краще прогрівається. Вирощують їх також на грядках, на 
яких вносять підвищені дози органічних добрив.

Для поліпшення мікроклімату деякі овочеві культури розміщу
ють у кулісах високорослих культур (кукурудзи, сорго, соняшни- 
ку). Кулісні культури висівають упоперек напряму панівних вітрів. 
Ефективними заходами регулювання температури грунту є муль
чування посівів полімерними плівками, папером, торфом, соломою 
тощо. У південних районах ефективніша світла мульча, а в північ
них— темна. Під світлою мульчею температура грунту на 1—З °С 
нижча, ніж під темною. Мульчування поліпшує тепловий режим і 
сприяє зберіганню вологи у верхньому шарі грунту, де розміщує
ться основна маса кореневої системи. В результаті цього рослини 
ростуть інтенсивніше і підвищується їх продуктивність. Так, за 
даними Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, 
мульчування ранньої картоплі від садіння до з’явлення повних схо
дів на 1 0 — 1 2  днів прискорило достигання і підвищило врожайність 
сорту Пірмунес на 35, а Іскра — на 50 ц/га.

Великої шкоди завдають овочівництву весняні приморозки. Щоб 
запобігти пошкодженню рослин, добирають холодостійкі сорти, ді
ють на насіння пониженими температурами, загартовують розсаду, 
застосовують димлення і дощування посівів тощо.

Оптимальний температурний режим у спорудах закритого грун
ту підтримують штучно: теплиці і парники провітрюють, обприску
ють поверхню їх суспензією крейди чи затінюють щитами, застосо
вують освіжні поливи, дощування покрівлі. Для зменшення втрат 
тепла парники на ніч вкривають матами, теплиці утеплюють синте
тичною плівкою, закривають щілини, обсаджують територію тощо.

Слід зазначити, що при оптимальному співвідношенні факторів 
навколишнього середовища підвищення температури (до певної ме
жі) значно впливає на інтенсивність росту і розвитку рослин. Так, 
при висіванні насіння моркви в другій половині квітня пучкова 
стиглість рослин настає через 56 днів, тоді як при висіванні напри
кінці травня — через. 43 дні. Вплив температури повітря на ріст і 
розвиток овочевих культур залежить і від їх біологічних властивос
тей. Так, перець солодкий добре росте, формує високий врожай 
плодів і насіння тоді, коли сума температур вище 15 °С становить 
понад 1900°, баклажанів — 2000°, а баштанних культур— 2200—
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2700°. При підвищених температурах повітря і грунту краще дости- : 
гають плоди і насіння. Саме тому такі культури, як перець солод
кий, баклажани і баштанні, вирощують переважно у південних ра
йонах.

Підвищення температури впливає на ріст і розвиток дворічних 
овочевих культур, особливо на другий рік вегетації. Так, при виро
щуванні насінників моркви при середньодобовій температурі
17,7 °С період від утворення стебел до цвітіння центральних зонти
ків становить 17—20, а при 19,2 °С — 12—15 днів. При температурі 
понад 20 °С цвітіння і дозрівання насіння значно прискорюються. 
У насінників моркви цей період скорочується до 27 днів, тоді як 
при температурі нижче 19 °С і підвищеній відносній вологості по
вітря він розтягується до 50 днів.

Підвищення холодо- і морозостійкості овочевих культур має 
велике практичне значення. Холодо- і морозостійкі культури добре 
переносять зниження температури і швидко відновлюють процеси 
фотосинтезу. Підвищення холодостійкості культур дає можливість 
раніше проводити сівбу і висаджувати розсаду у відкритий грунт.

Вирощування овочевих культур у різних природно-кліматичних 
зонах визначається тривалістю їх вегетаційного періоду: для холо
достійких — кількістю днів з середньодобовою температурою 10 °С, 
а теплолюбних — 15 °С. Холодостійкі культури слід висівати, коли 
середньодобова температура досягне 3—5 °С. При підвищенні тем
ператури до 10 °С починається активний ріст надземної частини. 
Холодостійкі культури у відкритому грунті у південних районах 
молена починати вирощувати з другої декади березня, у північ
них — з другої декади квітня, а теплолюбні — відповідно з третьої 
декади квітня і середини травня.

На Поліссі і в Лісостепу в травні вночі температура часто зни
жується до мінус 2 °С, що негативно впливає на ріст холодостійких 
культур і навіть спричинює загибель теплолюбних. Підвищення 
холодостійкості овочевих культур може запобігати цьому.

Питанням підвищення холодо-, морозо- і жаростійкості овоче
вих культур значну увагу приділяють наші селекціонери. Розроб
лено також агротехнічні заходи щодо підвищення холодо- і моро
зостійкості овочевих культур (загартування набубнявілого і про-, 
ростаючого насіння та розсади). Загартування підвищує вміст 
цукрів, розчинних мінеральних солей і посилює утворення біоген
них стимуляторів у клітинах рослин. Ці речовини, в свою чергу, 
підвищують осмотичний тиск у клітинах і знижуть поріг коагуляції 
протоплазми. Концентрація клітинного соку і стійкість протоплаз
ми до зниження температури підвищуються також при підживленні 
культур фосфорно-калійними добривами, чергуванні помірного та 
обмеженого подивів, висіванні насіння в ранні строки тощо.

Стійкість рослин до зниження температури, приморозків зале
жить від біологічних особливостей і віку їх. Більше пошкоджую
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ться молоді рослини, оскільки в них більше, ніж у старих, води і 
слабше розвинена кутикула. Саме тому і розсада старшого віку 
краще переносить приморозки, ніж молодшого.

Велике значення для підвищення холодостійкості рослин має 
селекційна робота, зокрема з теплолюбними і жаростійкими овоче- 
зими культурами.

§ 2. Світловий режим

Світло є джерелом енергії для фотосинтезу рослин і одним з 
основних факторів розвитку організму. Овочеві культури по-різ
ному реагують на< довжину світлового дня (фотоперіодизм), ін
тенсивність освітлення і спектральний склад світла. Слабка ін
тенсивність сонячного освітлення в процесі онтогенезу сповільнює 
процеси фотосинтезу і нагромадження в рослинах органічної ре
човини, що, в свою чергу, затримує формування органів (морфо- 
генез). За даними Б. С. Мошкова, при електродосвічуванні 
500 Вт/м2 теплиці середня маса однієї рослини огірків становила 
4,57 г, 300 Вт/м2 — 2,56 і 100 Вт/м2 — 0,53 г.

За вимогливістю до інтенсивності освітлення овочеві культури 
поділяють на 3 групи: дуже вимогливі, помірно вимогливі і слаб- 
ковимогливі. До дуже вимогливих належать помідори, перець, 
баклажани, дині, кавуни, гарбузи, квасоля тощо. Вони добре рос
туть і розвиваються при інтенсивності освітлення ЗО—40 тис. лк. 
Помірно вимогливі — цибуля, коренеплоди, капуста, огірки, зелен- 
ні овочеві, багаторічні та ін. Оптимальна освітленість для них — 
20—ЗО тис. лк. Слабковимогливі овочеві культури добре ростуть 
за рахунок запасу поживних речовин у продуктивних органах і без 
інтенсивного освітлення. Наприклад, цибуля на перо, петрушка, 
селера, ревінь, щавель, столові буряки (вигоночна культура). То
варний врожай формується при освітленні 1000—1500 лк.

Протягом року інтенсивність освітлення неоднакова. Так, узим
ку в широтах помірного клімату вона не перевищує 3—4 лк. 
Мінімальна освітленість для росту і розвитку рослин гороху ста
новить 1100 лк, квасолі і огірків — 2400, помідорів і редь
ки— 4000 лк. У похмуру погоду взимку інтенсивність освітлення 
в теплицях знижується до 500—1000 лк, тому для вирощування 
розсади в спорудах закритого грунту застосовують електродосвічу- 
вання. Без досвічування вирощують лише слабковимогливі до світ
ла культури (вигоночні).

Улітку інтенсивність сонячного освітлення досить висока — 
60—80 тис. лк. При такій інтенсивності рослини перегріваються, 
процеси асиміляції в них сповільнюються.

Неоднакове відношення овочевих культур до інтенсивності 
освітлення дає можливість на одній площі вирощувати по дві 
культури. Так, посіви огірків ущільнюють кукурудзою (кулісна
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культура), в міжряддя висаджують розсаду капусти, висівають 
пекінську капусту, салат, кріп, квасолю. Ранню картоплю ущіль
нюють квасолею, гарбузами тощо. ■

У період утворення продуктивних органів деяких культур пря
ме сонячне світло погіршує їх якість. Так, при достиганні цвітної 
капусти, черешкової селери, салатного цикорію пряме освітлення 
погіршує їх товарні, смакові і харчові якості. Тому їх необхідно 
затінювати. Цибулю-порей підгортають, щоб цибулина була етіо- 
льована і ніжніша на смак. Вплив інтенсивності освітлення на 
продуктивність рослин залежить і від дії інших факторів — кон
центрації вуглекислого газу в повітрі, вмісту поживних речовин і 
вологи в грунті.

Вимогливість овочевих рослин до інтенсивності освітлення про
тягом вегетаційного періоду змінюється. Найбільше світла росли
нам потрібно на початку вегетації, при з’явленні сходів, коли 
запаси поживних речовин у насінні вичерпані, а дальший ріст від
бувається за рахунок асиміляції. Недостатнє освітлення в цей пе
ріод призводить до витягування сходів, ослаблення і навіть заги
белі їх. Досить вимогливі овочеві культури до світла і під час 
розвитку генеративних органів та плодоношення. Нестача його в 
ці періоди, затримує утворення бутонів, квіток і є причиною опа
дання їх. У дво- і багаторічних культур висока вимогливість до 
світла спостерігається при утворенні коренеплодів, цибулин, коре
невищ.

Сонячне освітлення рослин змінюється протягом доби і року. 
При суцільній хмарності неба до поверхні грунту надходить не 
більше 20 % світлової енергії. Вранці, ввечері та взимку, коли 
сонце низько над горизонтом, переважають червоні та інфрачерво
ні промені, в літній період у середині дня — ультрафіолетові та 
сині. Неоднакове воно і в різних географічних широтах. Сонячна 
радіація у природних зонах України найменша з другої половини 
листопада і до половини січня, а найбільша влітку, особливо в 
південних областях. Тривалість сонячного освітлення протягом до
би змінюється також залежно від зони — у південних районах 
день влітку триває до 14, а в північних— 16—17 год. У процесі 
еволюції у рослин виробилась реакція на зміну тривалості дня 
і ночі, і цю реакцію називають фотоперіодизмом.

Більшість овочевих культур, які походять з тропічних геогра
фічних широт (огірки, квасоля, помідори та ін.), за вимогли
вістю до тривалості освітлення (1 0 — 1 2  год) є рослинами коротко
го дня. Лише при такому освітленні у них нормально розвивають
ся генеративні органи. Тому при вирощуванні розсади цих куль
тур у літній період штучне скорочення світлового дня прискорює 
цвітіння і плодоношення їх. Овочеві культури, які походять із 
широт субтропічного і помірного клімату (капуста, салат, шпи
нат, редиска, морква, цибуля, кріп, цикорій, овочевий горох та
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Рис. 3. Залежність росту і розвитку рослин від тривалості світлового дня:
17-годинний світловий день —а — кріп, б — салат, в — шпинат; 10*годинний світловий день — 
е — кріп, д — салат, е — шпинат.

ін.), є рослинами довгого дня (тривалість світлового дня — понад 
12 год). При довгому світловому дні вони швидше починають цвіс
ти і плодоносити, а при короткому ( 1 0  год) ці процеси затриму
ються (рис. 3) і розвивається лише розетка листя. Тому при весня
ній сівбі скоростиглі культури (редиска, салат, шпинат, кріп та 
ін.) в умовах літнього довгого дня передчасно стрілкують (іноді 
навіть не утворивши продуктивних органів).

Світлова енергія сонця надходить до рослин у вигляді прямої 
і розсіяної радіації. Пряма радіація потрапляє на верхні яруси 
листків. Розсіяна радіація є більш активною, бо сонячні промені, 
відбиваючись від частинок атмосфери і різних предметів, потрап
ляють не лише на верхні, а й на нижчі яруси листя. В ясні со
нячні дні на поверхню грунту надходить понад 2 0 , а взимку — 
до 75 % розсіяної радіації.

Значний вплив на ріст і розвиток рослин та їх фізіологічні 
процеси має спектральний склад світла. Найбільшу участь у фо
тосинтезі і фізіологічних процесах .рослин бере фотосинтетична 
активна радіація (ФАР) з довжиною хвиль 380—720 нм. На її до
лю припадає близько 45—50 % усієї радіації. Червоні (довжина 
хвилі 620—720 нм) і оранжеві (620—595 нм) промені є основним
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видом енергії для фотосинтезу (у рослинах нагромаджується біль
ше вуглеводів). Сині і фіолетові промені (довжина хвиль 490— 
380 нм) беруть участь у нагромадженні білка, впливають на 
морфогенез і регулюють процеси переходу до утворення репродук
тивних органів. Довгі ультрафіолетові промені (315—380 нм) за
побігають витягуванню рослин і сприяють нагромадженню в рос
линах вітамінів, а середні ультрафіолетові (280—315 нм) — поси
люють холодостійкість рослин і сприяють їх гартуванню. Жовті і 
зелені промені (600—490 нм) найменш активні. У сонячні дні в 
розсіяній радіації переважають короткохвильові фіолетові й уль
трафіолетові промені, а в похмуру — червоні'та інфрачервоні.

Інтенсивність ФАР змінюється протягом року, доби. Найменша 
вона взимку, вранці і ввечері. Ріст і плодоношення культур знач
ною мірою залежать від інтенсивності ФАР. При інтенсивності, 
меншій за 0,055 Дж/(м 2 -хв), огірки не ростуть, оскільки на ди
хання витрачається енергії більше, ніж на асиміляцію. Для актив
ного росту і плодоношення огірків інтенсивність ФАР має стано
вити не менше 0,276 Дж/(м 2 -хв). При цьому слід зазначити, що, 
чим більше буде надходити до рослин сонячної радіації, тим ви
щою має бути концентрація вуглекислого газу (С02) в повітрі (до 
оптимального рівня).

Скло не пропускає ультрафіолетових променів, тому овочі, ви
рощені під скляним покриттям, містять менше поживних речовин, 
особливо вітамінів, ніж у відкритому грунті і під синтетичними 
плівками.

Використання сонячної енергії овочевими культурами незнач
не: у відкритому грунті— 1 — 1,5, а в теплицях — 3,5—5 %. За під
рахунками А. Г. Дояренка, коефіцієнт використання сонячної енер
гії для капусти становить 0,9—1 %, моркви — 0,9, буряків — 0,8, 
петрушки — 0,7, редиски — 0,43, салату — 0,39, шпинату — 0,3 %.

Регулювання світлового режиму. У відкритому грунті світло
вий режим овочевих культур поліпшують застосуванням певних 
схем розміщення і регулювання густоти рослин на одиниці площі. 
У загущених посівах рослини затінюють одна одну. Так, для рос
лини помідорів у 50-денному віці для нормального освітлення до
статньо 60 см2 площі, а при повному розвитку — 2500—3500 см2, 
тобто в 42—58 разів більше. Світловий режим поліпшують добо
ром експозиції схилу (південний, північно-західний), напрямом 
рядків посіву з півдня на північ, своєчасним виполюванням бур’я
нів, формуванням густоти рослин тощо. Надмірному освітленню 
рослин улітку запобігають загущенням посівів, застосовуванням 
кмліс тощо.

‘Світловий режим у спорудах закритого грунту (теплицях і 
парниках) залежить насамперед від їх конструкції, площі світло
проникної поверхні, розміщення обладнання тощо. Щоб поліпши
ти його, стінки і покриття в теплицях тримають у чистому вигляді,
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обладнання і труби фарбують у світлий колір, застосовують до
співування, розставляють розсаду. Велике значення має створення 
нових високопродуктивних сортів і гібридів з підвищеною або 
ослабленою вимогливістю до освітлення і довжини дня.

Для кращого використання світла застосовують ущільнені по
сіви (огірки, помідори ущільнюють пекінською капустою, салатом, 
редискою). При цьому більш раціонально використовується пло
ща споруд, підвищується врожайність культур.

При надмірному освітленні (влітку) прозору покрівлю споруд 
затінюють забілюванням крейдою, зашторюванням, вкриванням 
рогожами, щитами тощо.

§ 3. Повітряно-газовий режим

Склад атмосферного повітря, в якому вирощують рослини, 
значно впливає на інтенсивність росту і розвитку їх. Кисень 
(у повітрі його 21 %) потрібний для дихання рослин. У процесі 
дихання виділяється енергія, яка використовується для всіх фізіо
логічних процесів в організмі. Кисень повинен бути доступним 
до всіх органів рослин (листків, стебла і кореневої системи).

Азоту в повітрі 78 %, і. оскільки він є інертним газом, то не 
має прямого впливу на фізіологічні процеси у рослинах. Однак 
вміст його в грунті позитивно впливає на життєдіяльність мікро
флори (його добре фіксують бульбочкові бактерії бобових куль
тур). Рослини використовують азот з грунту у вигляді мінераль
них сполук.

Вуглекислий газ (С02) за допомогою хлорофілу під дією со
нячної енергії перетворюється в рослинах на вуглеводи. Тому вміст 
вуглекислого газу в повітрі є однією з основних умов життєдіяль
ності рослинного організму. У повітрі 0,03 % вуглекислого газу. 
У приземному шарі атмосфери вміст його значно більший. Це зу
мовлюється тим, що в результаті розкладу органічної речовини з 
грунту постійно виділяється вуглекислий газ. Тому грунти, багаті 
на органічну речовину, завжди виділяють його більше, ніж ті, 
в яких їх менше. Так, протягом 1 год чорноземи виділяють 10— 
15, а супіщані грунти — 2—4 кг/’га С02.

Використання С0 2 рослинами залежить від інтенсивності освіт
лення та вмісту його в атмосферному повітрі. Протягом доби вміст 
його в повітрі значно змінюється (завжди більше його в повітрі 
в ранкові години та в похмуру погоду). Цю закономірність слід 
ураховувати, зокрема, при вирощуванні овочів у гідропонних 
теплицях (при підживленні вуглекислотою) ■

Між атмосферним і грунтовим повітрям завдяки коливанню 
температури, випаданню опадів (поливам), зміні атмосферного 
тиску, вітру постійно* відбувається газообмін. Це призводить до 
того, що частина грунтового повітря, збагачена на С02, виділяє-
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тьея в атмосферу, а атмосферне, збагачене на кисень, проникає в 
грунт. Надмірна кількість вологи у грунті витісняє повітря, вна
слідок чого в ньому менше утворюється і виділяється СОг.

Збільшення концентрації вуглекислого газу в пригрунтовому 
шарі повітря при інтенсивному сонячному освітленні і оптималь
ній температурі забезпечує активну асиміляцію і утворення орга
нічних речовин. При вмісті в повітрі 0,03 % С0 2 поверхня листків 
овочевих культур (огірків, помідорів) площею 1 м2 протягом 1 год 
розкладає 1,9, а при підвищеному вмісті — 6 —9 г вуглекислоти. 
Посилення процесів засвоєння рослинами вуглекислоти підвищує 
врожай і прискорює його достигання. Оптимальна концентрація 
С02 у повітрі для помідорів становить 0,1—0,15 %, для огірків — 
0,1—0,2 %, тобто в 5—7 разів вища, ніж у повітрі (максимальна 
для помідорів — 0 , 2  %, а для огірків — 0 , 6  %).

Вміст вуглекислого газу в повітрі підвищується при внесенні 
органічних добрив. На 1 га удобреного гноєм і добре обробленого 
поля грунт містить до 2 -Ю18 бактерій, які протягом доби виділя
ють у повітря 500 кг СОг. Такої кількості його достатньо для жив
лення рослин на цій площі. Мінеральні добрива, внесені в грунт, 
активізують життєдіяльність мікроорганізмів, що також посилює 
виділення вуглекислого газу в пригрунтове повітря. Вміст вугле
кислого газу в пригрунтовому шарі повітря залежить від своєчас
ності обробітку — руйнування кірки, боронування, розпушування 
Міжрядь тощо. Підвищують вміст вуглекислого газу в пригрунто
вому шарі гіовітря полезахисні смуги і куліси з високорослих рос
лин (послаблюють силу вітру і затримують вуглекислий газ, який 
виділяється з грунту).

Процеси асиміляції при оптимальному вмісті у повітрі С0 2 і 
сонячному освітленні залежать від температури повітря. Найкраще 
вони відбуваються при температурі 18—25 °С. При підвищенні 
температури протягом певного періоду інтенсивність асиміляції 
дещо зростає, але водночас підвищується інтенсивність і процесів 
дихання. Внаслідок цього інтенсивність нагромадження асимілян- 
тів сповільнюється, а при переході за максимальну температуру — 
припиняється.

Однак слід зазначити, що підвищений вміст вуглекислого га
зу в грунтовому повітрі має і негативні сторони. Так, підвищення 
його вмісту до 1 — 2  % негативно позначається на проростанні на
сіння і рості кореневої системи, особливо при низьких температу
рах і утворенні на посівах грунтової кірки. Остання значно утруд
нює газообмін, внаслідок чого проростки задихаються. Тому зав
жди великої шкоди завдає сходам грунтова кірка, особливо на 
посівах дрібнонасінних культур (моркви, петрушки, селери, ци
булі та ін.). Щоб запобігти цьому, треба руйнувати її на посівах. 
Підвищений вміст С0 2 у повітрі негативно впливає також на рос
лини капусти, моркви, кропу тощо.
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Швидкість газообміну є одним з основних факторів інтенсив
ного росту і розвитку рослин у спорудах закритого грунту. При 
застої повітря нестача або надмірний вміст СОг у спорудах зни
жує фотосинтез, а дуже повільне виділення водяної пари сповіль
нює транспірацію. У рослин за таких умов сповільнюється ріст, і 
вони пошкоджуються грибними хворобами. Найчастіше це спосте
рігається у зимовий період. Оптимальна швидкість повітря стано
вить 0,3—0,5 м/с. Щоб запобігти пошкодженню помідорів грибни
ми хворобами, особливо у плівкових теплицях, бажано збільшити 
рух повітря над рослинами до 1,0—1,5 м/с. Для цього відкривають 
кватирки, фрамуги, двері, коли температура зовнішнього повітря 
підніметься до 16 °С і вище.

В результаті фотосинтетичної діяльності рослин вміст С0 2 в 
гідропонних теплицях у сонячні дні може швидко змінюватися, 
зокрема знижуватись до 0,01 %. Це призводить до сповільнення 
росту рослин, передчасного відмирання листків, осипання бутонів 
і відмирання плодів. Тому своєчасне підживлення рослин вуглекис
лим газом у таких теплицях має дуже велике значення. У теп
лицях і парниках на біологічному обігріві або при вирощуванні 
овочів на штучних грунтах, багатих на органічну речовину, виді
ляється достатня кількість С02. У плівкових теплицях на природ
них грунтах виділяється недостатня для інтенсивного фотосинтезу 
кількість С02, тому в них рослини підживлюють вуглекислим га
зом. Для цього застосовують гази котелень, розвішують у вазо
нах сухий лід, зброджують коров’як тощо.

Потенціальна можливість використання С02 овочевими культу
рами у спорудах закритого грунту Досить велика. При інтенсив
ному освітленні у теплицях концентрація вуглекислого газу має 
становити 0,15—0,20 %. Підвищення її може призвести до пошко
дження рослин і органів плодоношення. Так, за дослідними дани
ми датських учених (Е. Мадсен), надмірно підвищена концентра
ція С0 2 в повітрі теплиць призводить до некрозу листків і нагро
мадження крохмалю в плодах помідорів. При нертачі світла, 
особливо після тривалої ясної погоди, вміст С0 2 в повітрі понад 
0,15 % може спричинити пошкодження листків огірків. Ефектив
ність підвищення вмісту вуглекислого газу в повітрі теплиць за
лежить як від температури повітря, так і від інтенсивності соняч
ного освітлення. За даними П. Гаастра, висока концентрація СОг 
і підвищена температура повітря без відповідної інтенсивності 
освітлення неефективна. Найвищу продуктивність фотосинтезу в 
рослин огірків мали при концентрації С0 2 0,13 %, температурі 
листків ЗО °С та інтенсивності освітлення 70 Клк. '

У спорудах закритого грунту для збагачення- повітря на вуг
лекислий газ використовують спеціальні грунтосуміші і вносять 
підвищені дози органічних добрив (200—300 т/га). Тому в тепли
цях на біологічному обігріві і грунтах з високим вмістом органіч
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них речовин виділяється достатньо вуглекислого газу для інтен
сивних процесів фотосинтезу і формування високого врожаю. 
У теплицях з мінеральними субстратами (гідропоніка) повітря 
насичують вуглекислотою з балонів або використовують її у ви
гляді сухого льоду.

На розвиток і плодоношення овочевих культур впливають та
кож інші гази. Так, при вирощуванні розсади огірків для стиму
лювання утворення жіночих квіток Ф. Я. Механік рекомендує ви
користовувати у спорудах карбід кальцію (200—300 г/м3). При 
взаємодії його з водяною парою утворюється ацетилен, вміст яко
го в повітрі збільшує кількість жіночих квіток на 20—25 %. Ети
лен прискорює достигання плодів помідорів. Цьому сприяють і 
підвищені концентрації кисню. Однак підвищення концентрації 
таких газів, як аміак, сірчистий газ та інші, згубне для рослин. 
Тому споруди треба систематично провітрювати.

і
§ 4. Водний режим

До складу більшості овочевих культур входить 83—95 % води, 
тому Для формування високого врожаю вони вбирають з грунту 
велику кількість вологи. Вода необхідна рослинам для розчинен
ня мінеральних речовин і переміщення їх по органах, а також для 
регулювання температури та транспірації. Вимогливість овочевих 
культур до вологи грунту і повітря залежить від їх біологічних 
особливостей, розвитку кореневої системи, морфологічної і анато
мічної будови надземних органів (стебла, листя), температури 
грунту і повітря, інтенсивності сонячного освітлення, забезпечен
ня поживними речовинами, сили вітру, вологості повітря тощо.

Коренева система овочевих культур за глибиною проникання 
у грунт і горизонтальним розгалуженням помітно відрізняється 
від кореневої системи польових культур. Так, коренева система 
редиски, цибулі, огірків розміщується у шарі грунту 40—60, ка
пусти— до 1 2 0  см, тоді як окремі корені озимої пшениці прони
кають у грунт на глибину до 2 м, кукурудзи — 4, а люцерни —
15—20 м. Випаровування овочевими культурами значної кількості 
води зумовлене нещільною анатомічною будовою тканин, особ
ливостями функцій продихів, наростанням великої поверхні лис
тя, перевищенням маси надземних органів над масою кореневої 
системи. Наприклад, співвідношення маси коренів і надземної час
тини рослин в огірків становить 1 : 25, помідорів— 1:15, капус
ти— 1:11. Поверхня листя рослини пшениці майже в 60 разів 
менша, ніж капусти. Тому капуста випаровує води значно більше, 
ніж пшениця.

Щоб правильно визначити відношення овочевих культур до 
водного режиму, потрібно знати, як історично створився певний 
екотип і як розвинені у рослин вегетативна маса і коренева си-
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Рис. 4. Кореневі системи різних овочевих культур.

стема. Великий листковий апарат (капуста, буряки, ревінь, огірки) 
свідчить про те, що рослини походять з районів з вологим кліма
том і погано переносять повітряну посуху. І навпаки, трубчасті 
листки цибулі, лінійні — часнику, сильнорозсічец.і — моркви свід
чать, що ці рослини походять з регіонів з континентальним кліма
том. Однак оцінка овочевих культур за вимогливістю до вологи і 
стійкістю до посухи тільки за надземними органами недостатня. 
Наприклад, у гарбузів, кавунів і дині також великий листковий 
апарат, однак вони добре переносять високу температуру і повіт
ряну посуху. Пояснюється це тим, що їх листки опушені, що змен
шує випаровування вологи, а коренева система проникає глибоко 
в грунт (до 2—5 м) і сильно розгалужена.

Схематичне розміщення кореневої системи в різких овочевих 
культур наведено на рис. 4.

Рослини, коренева система яких проникає глибоко в грунт і 
займає там великий об’єм, завжди краще забезпечені вологою і 
стійкіші проти повітряної посухи. Досить добре розвинені корене
ва система (до 1 — 2  м вглиб) і надземна маса у помідорів і ка
пусти (при безрозсадній культурі), моркви, петрушки. Слабше 
розвинена коренева система (0,5—0,7 м) у капусти (при розсадній 
культурі), цибулі, редиски. Так, коренева система цибулі охоплює 
лише 0,3, а редиски і салату — 0,2 м3 грунту.

Здатність рослин вбирати воду з грунту залежить і від осмо-
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ГрУПй 2

Група /

Здатність 
випаровуєш,

Здатність 
вбирати 
В оду з грунту'

ІРУПА З

Рис, 5. Поділ овочевих культур за особливостями вбирання 
витрачання води.

тичного тиску в клітинах кореневої системи. В овочевих культур 
він менший, ніж у зернових. Наприклад, у помідорів осмотичний 
тиск у клітинах коренів становить 5,5, а у зернових— 12 кг/см2. 
За здатністю вбирати воду з грунту і витрачати її надземними 
органами овочеві культури поділяють на 4 групи (рис. 5). До пер
шої належать культури, які добре вбирають воду з грунту й ін
тенсивно її витрачають (буряки столові); до другої — ті, що доб
ре вбирають і економно витрачають її (кукурудза, квасоля, пе
рець, помідори, морква, петрушка); до третьої — культури, які по
гано вбирають воду і неекономно її витрачають (капуста, огірки, 
баклажани, шпинат, коренеплоди з родини капустяних); до чет
вертої — ті, що погано вбирають воду з грунту і економно її ви
трачають (цибуля, часник). Рослини третьої і четвертої груп 
більш вимогливі до вологи, тому при вирощуванні їх треба засто
совувати зрошення.

За вимогливістю до вологи X. С. Даскалов і Н. Б. Колєв по
діляють овочеві культури на 3 групи. До першої належать дуже 
вимогливі (шпинат, салат, капуста, ріпчаста цибуля, редиска, се
лера), до другої — вимогливі (огірки, перець, баклажани, помідо
ри, картопля, горох, петрушка, квасоля) і до третьої — менш ви
могливі (кукурудза, кавуни, диня, гарбузи).

У різні фази росту і розвитку овочеві культури потребують не
однакової кількості вологи. В окремі періоди росту навіть корот-
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кочасна нестача вологи негативно позначається на рості і розвит
ку рослин, різко порушуючи процеси їх життєдіяльності. Такі пе
ріоди називають критичними. Одним з них є фаза проростання 
насіння. Нестача вологи в цей період призводить до затримання 
появи і навіть до загибелі сходів. Після появи сходів більшість 
рослин задовільно росте при помірному зволоженні грунту, однак 
під час інтенсивного росту вегетативних і продуктивних органів 
витрати води значно підвищуються. Підвищена вимогливість до 
вологи в цей період у огірків, помідорів, коренеплодів, капусти, 
салату. Нестача вологи призводить до формування невеликих пло
дів, збільшення в них вмісту клітковини. При недостатньому зво
ложенні під час цвітіння осипаються квітки і зав’язь. При пере
саджуванні рослин у зв’язку з втратою частини коренів вимоги до 
вологи грунту і повітря у них підвищуються. Тому для ефектив
ного приживлення рослин при пересаджуванні слід підтримувати 
вологість грунту в межах 85—90 % найменшої вологоємкості 
(НВ). '

Слід також зазначити, що всі скоростиглі культури (зеленні, 
редиска), а також ранньостиглі сорти білоголової і цвітної ка
пусти характеризуються підвищеною вимогливістю до вологи. Ви
могливість овочевих культур до вологості грунту збільшується із 
зменшенням площі живлення рослин.

Надмірний вміст вологи у грунті так само, як і її нестача, не
гативно позначається на рості і розвитку рослин. Так, при над
мірному зволоженні змінюється співвідношення між рідкою і газо
подібною фазами грунту, внаслідок чого коренева система терпить 
від нестачі кисню і загниває. Надмірна вологість призводить до 
загнивання листя та поширення хвороб. Продуктивні органи рос
лин стають водянистими і несмачними, а деякі культури втрача
ють товарний вигляд (розтріскуються коренеплоди моркви, голов
ки капусти). Істотно впливає на розвиток овочевих культур воло
гість повітря. При високій температурі і низькій вологості повітря 
листя випаровує води більше, ніж коренева система її вбирає. 
Рослини втрачають тургор, кінці листків жовтіють і засихають. 
Затримуються запилення квіток і розвиток зав’язі, посилюється 
дихання, сповільнюється ріст, що загалом різко знижує врожай. 
При високій вологості повітря помідори уражуються грибними 
хворобами: фітофторозом, білою та бурою плямистістю, макроспо- 
ріозом, огірки — несправжньою борошнистою росою, цибуля — пе- 
роноспорозом, капуста — слизистим бактеріозом, часник — скле- 
роцинією тощо.

Овочеві культури неоднаково вимогливі до вологості повітря. 
Так, огірки і зеленні культури найкраще ростуть при відносній 
його вологості 85—90 %, капуста, цибуля, горох, коренеплоди — 
70—80, помідори, перець, баклажани, кукурудза — 60—70, кавуни, 
диня, гарбузи — 45—60 %.
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Регулювання водного режиму. Високий вміст води в овочах (до 
95—96 % У плодах огірків) становить лише незначну частину 
(0 ,1 —0 ,2 %) тієї кількості, яка витрачається рослинами протягом 
вегетаційного періоду. Основну масу води рослини використову
ють на транспірацію. Кількість води, яку рослина витрачає на 
утворення одиниці сухої маси, називають коефіцієнтом транспіра
ції. В овочевих культур він досить високий: у капусти — 539— 
743, квасолі— 128—773, гарбузів — 600—843. Слід зазначити, що 
коефіцієнт транспірації залежить від зони вирощування, та віку 
рослин.

Велика витрата води на транспірацію овочевими культурами 
зумовлюється розміром надземної маси, розміром і будовою клі
тин, тканин та продихів. При забезпеченні овочевих водою про- 
дихи відкриті протягом доби, а при нестачі її — вдень протягом 
певного періоду закриті, а вночі — відкриті.

Протягом вегетаційного періоду вода з грунту ' витрачається 
не лише на утворення вегетативної маси і продуктивних органів. 
Частина її випаровується, фільтрується у глибші горизонти, стікає 
у понижені місця тощо. Кількість води, яка витрачається росли
нами і грунтом на утворення 1 т товарного врожаю, називають 
коефіцієнтом водоспоживання. Він залежить від біологічних особ
ливостей культури, кліматичних і метеорологічних умов зони, пори 
року. У посушливих районах коефіцієнт водоспоживання капусти, 
перцю, цибулі, огірків, баклажанів становить 150—200 м3, помі
дорів— 90—150, моркви — 80—120, буряків — 60—90 м3. За умов 
достатнього зволоження і в дощові роки цей коефіцієнт нижчий. 
Коефіцієнт водоспоживання залежить також і від здатності рос
лин вбирати воду з нижніх шарів грунту.

Для утворення врожаю рослини використовують вологу грун
ту, опадів та ту, яку подають під час подивів. Дефіцит вологи в 
різні періоди росту можна визначити візуально (за зовнішнім ви
глядом рослин). При недостатньому‘забезпеченні вологою рослини 
починають втрачати тургор і дещо змінюється їх зовнішній вигляд. 
У деяких культур (помідорів) збільшується опушеність листків. 
Потребу рослин у волозі визначають за концентрацією клітинного 
соку та вмістом вологи в шарі грунту, де розміщується основна 
маса кореневої системи.

Забезпеченість овочевих культур вологою за рахунок опадів у 
різних зонах неоднакова. Так, у західних областях випадає бага
то опадів — 500—600, а в окремі роки і 850—950 мм. Ці райони 
належать до зон достатнього зволоження, і овочеві культури тут 
вирощують без зрошення. Однак в окремі періоди тут трапля
ються короткочасні посухи, і тому зрошення овочів також досить 
ефективне.

Центральна і східна частини Лісостепу, де річна сума опадів 
становить 425—550 мм, належать до зони недостатнього звчло-
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ження. Овочеві культури тут вирощують в умовах зрошення. 
В зоні недостатнього зволоження рослини випаровують води біль
ше, ніж її надходить з опадами. Крім того, влітку опади часто 
бувають у вигляді злив.

У південних областях середньорічна сума опадів становить 
від 500 до 300—250 мм. В окремі роки бездощовий період у по
сушливих районах триває 90—94 дні і відносна вологість повітря 
знижується до 12 %. Вирощування овочів у цій зоні можливе лише 
при зрошенні.

Застосовують різні способи поливу, але найбільш ефективним 
є дощування. Норма поливу залежить від біологічних особливос
тей рослин, їх розвитку, способу поливу та і-н. Для дощування 
використовують дощувальні машини ДДА-100М, ДДТ-100МА, 
ДДН-100, «Фрегат» ДМУ, КН-50 «Радуга» та ін. В овочівництві 
також застосовують полив по борознах, підгрунтове зрошення, че
рез перфоровані трубки (зволожується шар грунту 25—50 см) то
що. Норму поливу встановлюють залежно від запланованого вро
жаю і коефіцієнта водоспоживання.

Залежно від грунтово-кліматичних умов застосовують поливи 
передпосівні, вегетаційні для підтримання необхідного вмісту во
логи в грунті під час вегетації рослин, освіжні (в жарку погоду 
для підвищення відносної вологості повітря) та вологозарядкові 
(для нагромадження вологи в грунті в осінній період).

При вирощуванні овочевих культур у відкритому грунті водний 
режим поліпшують проведенням полинів, снігозатриманням, муль
чуванням, кулісними посівами, своєчасним і якісним обробітком 
грунту тощо. Перезволожені грунти осушують, а овочеві культури 
вирощують на гребенях і грядках.

У закритому грунті водний режим регулюють з урахуванням 
біологічних особливостей культури, фази росту та інтенсивності 
сонячного освітлення. Наприклад, огірки поливають часто, але не
великими нормами, а помідори — рідко і підвищеними. При три
валій хмарній погоді рослини поливають рідше. При високій во
логості парники і теплиці провітрюють.

§ 5. Вимоги овочевих культур до вмісту
в грунті поживним речовин
і особливості удобрення їх

Овочеві культури порівняно з іншими найбільш вимогливі до 
родючості грунту. Це зумовлюється тим, що за порівняно корот
кий період вони утворюють велику надземну масу і формують ви
сокий урожай. При низьких температурах теплолюбні культури 
засвоюють поживні речовини значно гірше, ніж холодостійкі. То
му, щоб виростити високий урожай з незначними затратами праці 
і коштів, овочеві.культури треба вирощувати на грунтах з високою
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родючістю. Показником вимогливості овочевих культур до вмісту 
поживних речовин у грунті є винос ними елементів мінерального 
живлення (табл. 4).

Т а б л и ц я  4. Орієнтовний винос овочевими культурами поживних 
речовин з грунту, кг/100 ц товарного врожаю

Культура N Р Л к2о

Капуста
білоголова 4 1 ,0 14 ,0 4 9 ,0
цвітна 8 4 ,0 2 8 ,0 8 0 ,0

Огірки
у відкритому грунті 27 ,5 14 ,6 4 2 ,2
у теплицях 2 5 ,0 10 ,0 4 5 ,0

Помідори
у відкритому грунті 3 3 ,0 13,0 4 5 ,3
у теплицях 33 ,4 12,1 6 3 ,0

Цибуля
сіянка 5 3 ,7 16 ,0 4 0 ,0
ріпка 4 4 ,2 11 ,6 2 1 ,0

Морква 2 4 ,0 10 ,2 3 9 ,0
Буряки 2 7 ,0 15,3 4 3 ,0
Редиска 5 0 ,0 13,9 5 4 ,4
Салат головчастий 22 ,0 8 ,0 5 0 ,0
Шпинат 3 6 ,0 18,0 5 2 ,0

Середньодобовий винос поживних речовин на 1 ц урожаю за
лежить від тривалості вегетаційного періоду культури, (сорту). 
Овочеві культури з тривалим (3—5 місяців) вегетаційним періо
дом (пізня капуста, помідори, морква, огірки) виносять їх протя
гом доби у 2 — 6  разів менше, ніж культури з коротким (редиска, 
салат, шпинат). Сорти інтенсивного типу характеризуються підви
щеним виносом поживних речовин за одиницю часу. В молодому 
віці рослини також мають підвищені вимоги до вмісту поживних 
речовин у грунті.

На винос поживних речовин з грунту овочевими культурами 
великий вплив має розвиток їх кореневої системи і здатність її 
засвоювати поживні речовини. Чим більше вона розвинена і зай
має більший об’єм грунту, тим краще вбирає з нього елементи 
живлення і воду. Так, коренева система столових буряків у 40— 
50 разів більша, ніж цибулі-ріпки, а корінці їх обростають числен
ною кількістю кореневих волосків. У цибулі, навпаки, їх немає, 
внаслідок чого всисна поверхня кореневої системи в сотні разів 
менша. Тому під цибулю потрібно відводити більш родючі грунти, 
ніж під столові буряки. Слід також брати до уваги і здатність 
рослин до засвоювання ними солей з важкорозчинних фосфорних 
сполук. Наприклад, у помідорів здатність засвоювати ці сполуки 
низька, а в огірків — підвищена. Тому під помідори треба вноси
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ти більші норми фосфорних добрив, ніж під огірки. Слід зазначи
ти, однак, що винос поживних речовин з грунту тісно пов’язаний 
з його вологістю.

Овочеві культури характеризуються вибірковою здатністю за
своювати елементи живлення. Так, для утворення 100 ц урожаю 
найбільше азоту з грунту виносять цвітна капуста і редиска, фос- 
фору — цвітна капуста і шпинат, калію — цвітна капуста, теплич
ні помідори, редиска, салат і шпинат. Незважаючи на те що помі
дори виносять мало фосфору з грунту, вони сильно реагують на 
його нестачу. Співвідношення окремих елементів живлення, які 
надходять у рослину, залежить від фаз росту. Так, на одиницю 
засвоєного азоту капуста забирає з грунту фосфору менше у фазі 
утворення розетки і більше в період формування головки.

Для живлення овочевих культур велике значення мають мікро
елементи: бор, марганець, мідь, цинк, молібден, залізо, кобальт 
та ін. Нестача бору і марганцю погіршує плодоношення, збільшує 
опадання бутонів і зав’язі, знижує врожай плодів, насіння. Мідь 
посилює інтенсивність дихання, обмін вуглеводів у рослинах, і її 
потрібно вносити на торфових грунтах. Мікроелементи активізу
ють дію ферментів, підвищують холодостійкість рослин, зменшу
ють непродуктивні витрати вологи.

Засвоєння поживних речовин протягом вегетації неоднакове. 
При з’явленні сходів, коли у рослини ще слабко розвинена коре
нева система, винос поживних речовин незначний. Однак і в цей 
період вони дуже чутливі до нестачі їх у грунті. В разі нестачі 
поживних речовин у рослин погано наростає вегетативна маса, 
листя їх блідо-зелене і швидко засихає. Такі посіви звичайно низь
коврожайні. Щоб поліпшити живлення рослин у молодому віці, 
мінеральні добрива вносять у рядки.

На початку росту коренева система молодих рослин краще за
своює азот, гірше — фосфор і калій. При тривалому зниженні 
температури грунту і повітря погіршується засвоєння фосфору. Це 
негативно впливає на ріст і розвиток рослин.

Найбільшу кількість поживних речовин з грунту, зокрема азо
ту, рослини виносять у період максимального середньодобового 
приросту надземної маси (пагонів, листя, органів плодоношення). 
Цей період у скоростиглих культур у зоні Степу і Південного Лі
состепу настає наприкінці весни, а на Поліссі — на початку літа. 
У пізньостиглих культур з тривалим вегетаційним періодом він 
припадає на червень — липень. У період формування продуктив
них і репродуктивних органів підвищується вимогливість рослин 
до вмісту в грунті фосфору і калію.

Ріст і розвиток рослин відбувається нормально, якщо в грун
ті є достатня кількість усіх елементів живлення. Нестача одного 
з них послаблює дію інших. Так, азот посилює ріст вегетативної 
маси і затримує плодоношення. Надмірне надходження його в
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рослини призводить до нагромадження в продуктивних органах 
нітритів, що знижує харчову якість продукції. Фосфор сприяє роз
витку плодів і насіння, підвищує вміст цукрів, вітамінів і приско
рює достигання врожаю. Калій посилює вуглеводний обмін, під
вищує холодостійкість та стійкість рослин проти хвороб.

В умовах радіаційного забруднення вапнування грунту і вне
сення підвищених норм калійних добрив зменшує нагромадження 
в овочевій продукції стронцію і цезію.

Нестачу, поживних речовин у грунті можна визначити візуаль
но,; спостерігаючи за розвитком рослин, забарвленням листків то
що. Так, у разі нестачі азоту сповільнюється ріст рослин. Листки 
стають світло-зеленими, а потім жовтіють, часто змінюється і за
барвлення стебла. При значній його нестачі вся рослина може 
стати золотисто-жовтою і побуріти. У капусти, починаючи з ниж
нього ярусу, забарвлення листків змінюється від зеленого до жов
то-зеленого, стає рожевим і пурпурним. У помідорів при нестачі 
азоту жилки листків стають фіолетово-червонуватими, стебла —- 
тонкими, твердими і волокнистими з таким забарвленням, як і 
листки. Ріст і цвітіння затримуються, бутони осипаються, плоди 
утворюються дрібні. У огірків нижні листки блідо-зелені, зелено- 
жовті, огудина тонка, дерев’яниста і волокниста, затримуються 
цвітіння і зав’язування плодів. Нестача азоту у редиски спричи
нює повільне наростання листків, вони стають дрібними і посту
пово жовтіють, черешки тонкі, затримується формування корене
плодів. У цибулі листки наростають повільно, стають короткими, 
товстимщ твердими і світло-зеленими.

При нестачі фосфору сповільнюються ріст, цвітіння, зав’язуван
ня продуктивних органів і достигання врожаю овочевих культур. 
Стебла у них тонкі, дерев’янисті, листки часто мають темніше за
барвлення. У капусти листки дрібні, темно-зелені з переходом до 
фіолетового кольору. Це спочатку помітно на жилках, а потім на 
поверхні листків, починаючи з верхівок. Часто на нижньому боці 
листків з’являється пурпурний відтінок, пігментація найбільш ви
ражена вздовж жилок. У помідорів в разі нестачі фосфору сім’я
долі напрямлені вгору під гострим кутом. Колір жилок, а потім і 
нижніх боків листків стає червоно-фіолетовим. У редиски на ниж
ньому боці листків з’являється червоно-фіолетове забарвлення. 
У цибулі в’януть і засихають кінці старих дистків, з’являються 
крапчастість і чергування зеленого, жовтого і бурого кольорів.

У разі нестачі калію сповільнюється ріст рослин. Вони, як пра
вило, низькорослі і кволі. Тканина між жилками стає хлорозною, 
а жилки залишаються зеленими. Листки крихкі, краї їх закручу
ються вгору. Хлорозна тканина буріє і відмирає. У капусти краї 
нижніх листків світлішають, жовкнуть і відмирають, головки 
утворюються нещільні. На торфових грунтах дуже помітна зморш
куватість листка. У помідорів, починаючи із середнього ярусу,
54



листки стають темно-зеленими з бронзовим відтінком. По краях 
листків’ плями можуть утворити суцільну кайму з відмерлих тка
нин. Плоди достигають нерівномірно. В огірків листя темно-зеле
не, куполоподібне. Між жилками листкова пластинка поступово 
стає бронзовою. Верхня частина плодів помітно розширена. У ци
булі кінці старих листків стають сірувато- або соломисто-жовтими 
і в’януть.

У разі нестачі.кальцію у рослин сповільнюється ріст, бруньки і 
черешки листків мають світле забарвлення і часто виродливої 
форми. Міжвузля вкорочені, на кінцях пагонів утворюються ро
зетки листків. Спостерігається карликовість рослин.

Нестача магнію спричинює хлороз нижніх листків. Затримує
ться ріст рослин і зменшується тургор при нестачі бору. Буряки 
при нестачі бору хворіють на гниль сердечка. В разі нестачі міді 
на листках з’являються жовтувато-зелені плями, корінці буріють 
і передчасно відмирають. Нестача міді особливо помітна на тор
фових грунтах.

Визначення потреби овочевих культур у поживних речовинах 
має велике практичне значення для обгрунтування доз і строків 
внесення добрив. Більш точно ці потреби визначають за допомо
гою агрохімічних методів, польових і вегетаційних дослідів, аналі
зу грунту і листків.

Реакція грунтового розчину. Засвоєння поживних речовин ово
чевими культурами залежить від реакції грунтового розчину. 
Більшість культур добре ростуть при нейтральній, слабкокислій 
і слабколужній реакції. Так, цибуля найкраще росте при реакції 
грунтового розчину рН6,4—7,9, буряки, капуста, горох — 6,2—7,5, 
кукурудза, квасоля і часник — 6 —7, огірки, кабачки і патисони —
6,4—7, морква, петрушка, селера, редиска і ревінь — 5,5—7, помі
дори, перець і баклажани — 6,3—6,7, салат, шпинат, боби — при 
рН6 —6,5. Підвищення кислотності грунту негативно впливає на 
овочеві культури: капуста уражується килою, морква — фомозом 
тощо. Кислотність грунту регулюють вапнуванням та внесенням 
підвищених доз гною. Вапняні добрива доцільно вносити під по
передники, що значно‘підвищує ефективність заходу.

Овочеві культури, особливо у молодому віці, досить чутливі до 
концентрації мінеральних солей у грунтовому розчині. Так, сходи 
огірків витримують концентрацію грунтового розчину 0,3, а дорос
лі рослини — 0,5 г/л.

За чутливістю до концентрації солей В. В. Єгоров поділяє ово
чеві культури на 3 групи: соленестійкі — помітно знижують уро
жай або гинуть при засоленні грунтів до 0,1—-0,4 % (кукурудза, 
горох, квасоля, боби, морква, огірки, редиска, часник); середньо- 
солестійкі — витримують засолення 0,4—0,6 % (цибуля, помідори, 
редька) і солестійкі — добре ростуть при засоленні грунту до 
1 % (буряки, баклажани, гарбузи, кавуни).
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При цьому слід зазначити, що ступінь солестійкості рослин 
значною мірою залежить від особливостей засолення грунту. При 
сульфатному засоленні, яке менш шкідливе, ніж хлоридне і со
дове, а також при вмісті в грунті та грунтових водах кальцію 
рослини переносять більш високі концентрації розчинних солей у 
грунті.

Овочеві культури досить вимогливі до вологості грунту і вміс
ту в ньому доступних поживних речовин. Тому їх слід вирощува
ти на структурних, волого- і теплоємких, родючих (вміст гумусу 
4—5 %) грунтах. Найбільш придатні для овочевих культур грунти 
річкових долин.

Супіщані, легкосуглинкові грунти швидко прогріваються, до
сить родючі і більш придатні для вирощування ранніх овочевих 
культур. На середньосуглинкових грунтах доцільніше вирощувати 
пізні культури. Важкі та суглинкові грунти, які затоплюються та- 
лими і повеневими водами, мало придатні для вирощування ово
чевих культур, але при відповідному обробітку і внесенні добрив 
на них можна вирощувати пізні овочеві культури, зокрема капус
ту. Ці самі культури вирощують і на торфових та торфоболотних 
грунтах.

При вирощуванні овочевих культур на опідзолених грунтах ви
сокі врожаї мають лише при внесенні органічних і мінеральних 
добрив.

Найбільш придатні для овочевих культур чорноземні, кашта
нові і сіроземні грунти за умов достатнього зволоження. Мало при
датні для вирощування овочевих культур піщані грунти.

Розділ III. УДОБРЕННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 
І ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

§ 1. Удобрення овочевих культур

Овочеві культури, як уже зазначалося, виносять з грунту ба
гато поживних речовин і помітно знижують родючість грунту, як
що під них не вносити добрив. Так, за даними П. І. Патрона 
(Молдавський науково-дослідний інститут зрошуваного землероб
ства і овочівництва, 1986), в полях овочевої сівозміни за ротацію 
втрачається 750—1000 кг гумусу з 1 га. Саме тому під овочеві 
культури обов’язкове внесення органічних і мінеральних добрив. 
Найбільш ефективні органічні добрива на опідзолених середньо- 
і важкосуглинкових грунтах у зоні достатнього зволоження. За 
даними ЮБ, у Лівобережному Лісостепу при внесенні 60 т/га 
гною і 29 ц/га мінеральних добрив на чорноземі малогумусному 
вилугуваному в умовах зрошення в середньому за 4 роки врожай
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ність овочевих культур за одну ротацію збільшилася на 419 ц/га. 
На внесення органічних добрив найбільше реагують огірки, цибу
ля, часник, капуста, помідори, баклажани, перець. Під цибулю, 
перець, баклажани і цвітну капусту слід вносити перегній, під ін
ші — напівперепрілий гній.

Внесення органічних добрив посилює мікробіологічну діяль
ність у грунті і збагачує приземний шар повітря на вуглекислий 
газ. Під овочеві культури вносять такі органічні добрива: гній, 
перегній, пташиний послід, торфокомпосте, гноївку. Різні види ор
ганічних добрив характеризуються неоднаковим вмістом поживних 
речовин (табл. 5).
Т а б л и ц я  5. Вміст поживних речовин з органічних добривах, %

Добриво N Р.О, к2о

Гній великої рогатої худоби
С В ІЖ И Й 0,45 0,13 0 ,6
напівперепрілий 0,55—0,6 0,25—0,38 0,7
перегній 0,73 - 0,48 0,75

Гноївка з гноєсховищ 0,26—0,39 0,03— 1,2 0,36—0,58
Пташиний послід

»  В О Л О Г И Й 0 ,7 -1 ,9 1 ,5 — 2 0,8— 1
» сухий 5 4 ,0 2 ,0 - 3

Фекалії 0,8— 1,1 0,26 0,22
Компост

торфофекальний 1,1 0,8 0,1
торфогнойовий до 0,8 до 0,2 до 0,38

Гній і торфогнойові компосте вносять здебільшого під зяблеву 
оранку і лише на грунтах, що запливають, навесні під переорю
вання зябу. Під огірки і капусту в південних областях його вно
сять з розрахунку 20—40, а в західних — 40—60 т/га. Перегній і 
пташиний послід доцільніше вносити під культивацію: перегною — 
20—40 т/га залежно від зони вирощування, а пташиного послі
д у — 4—5 т/га. Гноївку використовують переважно для виготов
лення компостів. У грунт її вносять у таких же дозах, як і пташи
ний послід.

Мінеральні добрива застосовують під усі овочеві культури. 
Приріст урожаю від них при достатньому зволоженні грунту до
сить високий. Так, у дослідах ЮБ при внесенні на чорноземі мало- 
гумусному повного мінерального добрива (МігоРшКм) при зро
шенні приріст урожаю пізньої капусти становив 231, а на темно- 
сірих опідзолених (Ні8оРі8оКі8о) без зрошення — 238 ц/га.

Усі види азотних добрив найдоцільніше вносити безпосередньо 
у грунт (особливо рідкі). Фосфат-шлак і фосфоритне борошно 
ефективніше вносити на кислих і слабкокислих грунтах восени 
під зяблеву оранку або культивацію. З калійних добрив під овоче
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ві культури вносять хлористий калій, калійну сіль, сульфат калію, 
калімагнезію та ін. Цінним калійним добривом є попіл, який міс
тить 15—20 % калію, 5 % фосфору і 6 —9 % кальцію. Застосову
ють також складні добрива: нітроамофос, карбоамофос, карбоамо- 
фоску, амофос, діамонійфосфат, метафосфат калію, калійну селіт
ру, нітрофоску та ін. Мікродобрива (борну кислоту, буру, 
бормагнієве добриво, молібденовокислий амоній, сірчанокислий 
марганець та ін.) використовують під овочеві культури в незнач
них дозах.

.Дози і співвідношення мінеральних добрив під окремі культу
ри залежать від запланованого врожаю, вмісту поживних речовин 
у грунті та попередників. Визначаючи винос поживних речовин на 
запланований врожай, треба брати до уваги вміст їх в основній і 
побічній продукції. Якщо таких даних немає, то ІОБ рекомендує 
користуватися такими показниками виносу поживних речовин на 
одиницю врожаю (табл. 6 ).

Т а б л и ц я  6. Винос поживних речовин овочевими культурами

Культура
Урожай

ність,
кг/га

Винос поживних ре
човин, кг/га

Винос на 100 ц основної 
і відповідну кількість по

бічної продукції, кг

N РаО, К*о N РЮі кго

Капуста пізня 666 131 33 99 43 9 зо
130 25 82

Помідори 399 37 22 97 26 8 29
63 8 18

Огірки 315 56 17 69 зо 10 31
40 15 31 *

Цибуля ріпчаста 230 — — — 43 11 18
Столові буряки 400 87 17 76 31 6 26

38 7 28
Морква 569 134 60 100 49 13 25

146 19 43

П р и м і т к а ,  У чисельнику зазначається винос елементів живлення основною 
продукцією, а в знаменнику — побічною.

При вирощуванні овочів слід додержувати рекомендованих 
норм внесення мінеральних добрив. Підвищення норми азотних 
добрив призводить до нагромадження в овочевій продукції нітратів 
і нітритів. Так, у вегетаційних дослідах з редькою внесення азоту 
з розрахунку 300 мг/кг сухого грунту коренеплоди нагромадили їх 
1700 мг/кг (норма — 1200 мг/кг). Внесення подвійної норми азоту 
(^гадРігоКіго) під пізню капусту підвищило вміст нітратів у про
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дукції до 1130 мг/кг (норма — 500 мг/кг). Вирощування картоплі 
на азотному фоні (760 кг/га) і при дефіциті вологи підвищило в 
бульбах вміст нітратів до 370 мг/кг (при оптимальній кількості 
їх було 80 мг/кг). Значна кількість нітратів нагромаджується в 
овочах, вирощених на багатих на органічну речовину грунтах у 
спорудах закритого грунту.

Нагромадження нітратів у овочевій продукції значною мірою 
залежить і від форми застосовуваних азотних добрив. Внесення 
нітратних добрив підвищує їх вміст більшою мірою, ніж внесення 
амідних. Так, при внесенні натрієвої селітри порівняно з внесен
ням сульфату амонію концентрація нітратів у білоголовій капусті 
підвищилась на ЗО %.

Незбалансоване азотне живлення також призводить до знач
ного нагромадження нітратів. Найбільше їх нагромаджується в 
зеленних культурах і столових буряках. Це спостерігається і на 
грунтах, бідних на мікроелементи (молібден, залізо, мідь, марга
нець, бор, сірку та ін.).

Найбільше радіонуклідів та інших важких елементів у грунті 
біля центральних шосейних і залізничних доріг. Тому овочеві 
культури треба вирощувати на відстані не менш як 300—500 м 
від них.

Коефіцієнт використання овочевими культурами елементів жив
лення з грунту і добрив наведено в табл. 7.
Т а б л и ц я  7. Орієнтовний коефіцієнт використання овочевими культурами 
елементів живлення з грунту і добрив у перший рік вегетації, % вмісту

Грунт, добриво N Р20 8 к2о

Грунт 20— 25 5—7 1 0 - 1 2
Мінеральні добрива 50—70 20—25 70—80
Гній 18—30 30—35 45—55
Компости 20—25 30—50 50—70
Перегній 5—20 30—35 45—50
Г ноївка 45—60 — 70—80
Пташиний послід 25—35 35—40 80—90
Попіл — 20—25 60—70
Фекалії 40—50 3 5 -4 0 60—70

На основі даних про вміст поживних речовин у грунті, коефі
цієнта використання і виносу поживних речовин визначають по
требу в добривах на запланований урожай. Розрахунок доз вне
сення добрив на запланований урожай наведено в табл. 8 .

Дози мінеральних добрив з розрахунку на запланований уро
жай визначають за формулою

, ч  юо • в — п  ■ к т
д ~  КА-с
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де Д  — доза добрива, ц/га; В — винос елементів живлення з за
планованим урожаєм основної і побічної продукції, кг/га; Я — 
вміст у грунті доступних поживних речовин, кг/га; Кг— коефі
цієнт використання поживних речовин грунту, %; Ка — коефіцієнт 
використання елементів живлення добрив, %; С — вміст у добри
ві діючої речовини, % .
Т а б л и ц я  8. Розрахунок доз внесення добрив залежно від запланованого 
врожаю (500 ц/га)

Капуста пізня ^Помідори

Показник
N р»о» щ о N Р.О, щ о

Винос поживних речовин з урожаєм, 
кг/га _ 215 45 150 130 40 145
Вміст’ у грунті, мг на 100 г (орний шар) 10 9 17 10 9 17
Вміст у грунті доступних елементів 
живлення кг/га 300 270 510 300 270 510
Коефіцієнт використання елементів жив
лення з грунту, % 20 5 10 20 5 10
Буде використано з грунту, кг/га 60 13,5 51 60 13,5 51
Внесено з ЗО т/га гною, кг 150 75 180 — — —г
Можливий винос із гною, кг/га 45 зо 108 — — —
Потрібно внести з мінеральними добри
вами, кг/га ПО' 1,5 70 26,5 94
Буде використано з добрив, % 70 25 70 60 25 60
Потрібно внести на запланований уро
жай з урахуванням використання з доб
рив, кг/га
Діюча речовина мінеральних добрив, %

157 6 115 106 157
34 19 40 34 19 40

Кількість мінеральних добрив, які треба 
внести, ц/га ' 4,6 0,3 — 3,4 5,6 4,9

Якщо розрахунок роблять на діючу речовину (кг/га), у наве'
деній вище формулі не беруть до уваги вміст діючої речовини 
в добриві.

Якщо під культуру вносять органічні добрива, то дозу міне
ральних добрив розраховують за формулою

100 • В — (Я • Кг + Н ■ к0у 
Д Ки -С

де Д  — доза добрива, ц/га; В — винос елементів живлення, кг/га; 
Я — вміст у грунті доступних поживних речовин,. кг/га; Кг— ко
ефіцієнт використання поживних речовин грунту, %; Я — кількість 
поживних речовин, які вносять з органічним добривом, кг/га; Ко — 
коефіцієнт використання елементів живлення з органічного доб
рива, %; Км — коефіцієнт використання елементів живлення з мі
нерального добрива, %; С — вміст у добриві діючої речовини, %.

Якщо розрахунків доз мінеральних і органічних добрив не зроб-
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лено, слід користуватися рекомендованими дозами мінеральних 
добрив з урахуванням агрохімічних показників грунтів. Ці дози 
залежно від вмісту поживних речовин у грунті уточнюють, корис
туючись поправочними коефіцієнтами. За одиницю беруть дозу, 
рекомендовану для даного виду грунту із середнім вмістом фосфо
ру і калію. На грунтах з високим вмістом цих елементів дози доб
рив зменшують (множать на коефіцієнт 0,7), а з низьким — збіль
шують в 1,4 раза. Дозу внесення азотних добрив при розміщенні 
культур по пласту багаторічних бобових трав зменшують на 0,33— 
0,5%.

Ефективність використання органічних і мінеральних добрив 
визначають за умовно чистим доходом і рентабельністю. Умовно 
чистий ,доход розраховують за формулою

Д =  С- АА+ Ав
В 1 Д .гі.»

де Д  — умовно чистий доход, крб.; С — вартість додаткової 
продукції, одержаної за рахунок добрив, крб.; Ая — затрати на 
придбання і транспортування добрив, крб.; Лв.н — затрати на під
готовку і внесення добрив, крб.; Лд.п — затрати на збирання і 
транспортування додаткової продукції, крб.; В — тривалість дії 
добрив, років.

Рентабельність застосування добрив у господарстві (Р) визна
чають у процентах за формулою

Р = Лд +  Л,.н
+  Л Д .п

100.

Строки та способи внесення добрив. Ефективність використан
ня добрив, їх вплив на ріст, розвиток і врожайність рослин знач
ною мірою залежать від строків і способів внесення. Добрива вно
сять під основний обробіток грунту, перед висіванням насіння або 
садінням розсади, в рядки під час сівби та в період вегетації (під
живлення) .

У південних і центральних районах органічні добрива і до 60— 
65 % загальної потреби мінеральних вносять восени під зяблеву 
оранку або культивацію. Восени вносять здебільшого фосфорно- 
калійні добрива і лише частково (до 50 %) — азотні. Решту азот
них добрив використовують під передпосівну культивацію. На зро
шуваних землях з мінеральних добрив восени вносять 50—70 % 
фосфорно-калійних, а решту — під передпосівну культивацію, в 
рядки і підживлення. У лісостепових районах на суглинкових і 
глинистих грунтах мінеральні добрива доцільно вносити під зябле
ву оранку. В західних областях і на Поліссі восени вносять орга
нічні добрива і лише важкорозчинні форми фосфорно-калійних 
(фосфоритне борошно, каїніт та ін.). Основну кількість мінераль
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них добрив вносять тут навесні під передпосівну культивацію та 
в рядки. Під пізні овочеві культури частину органічних добрив 
(гній) у цих районах можна вносити під мілке весняне переорю
вання зябу, а перегній — під культивацію.

Внесення мінеральних добрив у рядки сприяє більш інтенсив
ному використанню їх рослинами. Оскільки біля проростків рослин 
підвищується концентрація розчину, вносити великі дози добрив не 
можна, бо це призведе до загибелі сходів.

Овочеві культури, як уже зазначалося, вирощують на грунтах, 
достатньо забезпечених поживними речовинами. На підзолистих і 
опідзолених грунтах мінеральні добрива доцільніше вносити у 
2  прийоми — в основне удобрення і в рядки, а на чорноземних в 
один (основне). За даними ЮБ, у Лісостепу на чорноземі в умо
вах зрошення при внесенні під зяблеву оранку повного мінераль
ного добрива (Й120Р 120К9 0) врожайність пізньої капусти становила 
681 ц/га, а при внесенні цієї кількості добрив в основне удобрення, 
лунки і підживлення — 680 ц/га. У дослідах Київської овоче-кар- 
топляної дослідної станції на чорноземі без зрошення при внесен
ні добрив під зяблеву оранку, в рядки і підживлення врожайність 
огірків становила 372 ц/га, помідорів — 482, капусти — 643, а при 
одноразовому внесенні під зяблеву оранку — відповідно 384, 481 
і 625 ц/га.

Підживлювати треба багаторічні і зимуючі культури — рано 
навесні по мерзлоталому грунту азотними добривами. Ефективне 
також підживлення ранньої та цвітної капусти першого строку 
азотними добривами з розрахунку ЗО—60 кг/га діючої речовини. 
Це зумовлено тим, що при низьких температурах нітрифікаційна 
здатність грунтів досить низька.

Найбільш ефективно підживлювати рослини одночасно з поли
вами. Для цього використовують 20—25 % загальної- кількості мі
неральних добрив. Концентрація їх у поливній воді не повинна пе
ревищувати 0,3 %.

Овочеві культури підживлюють також органічними добривами: 
пташиним послідом (5—7 ц/га), гноївкою (2—4 т/га). Пташиний 
послід розбавляють' водою у співвідношенні 1 : 1 0 , гноївку — 
1 : 6 —7. До гноївки додають суперфосфат з розрахунку 0,75 ц/га. 
При встановленні строків підживлення і доз добрив беруть до ува
ги біологічні особливості культури і вік рослин. Так, помідори у 
фазі 2 і 5— 6  листків добре реагують на підживлення фосфорними 
добривами, на початку цвітіння — фосфорно-азотними, а при фор
муванні плодів — фосфорними, азотними і калійними.

Позакореневе підживлення — це обприскування вегетуючих 
рослин розчином мінеральних добрив. Якщо добрива використо
вують не в суміші, то кількість їх у розчині має становити, г/л: 
суперфосфату (дводобова витяжка) — 10—15, азотних і калій
них— 3—4, сірчанокислої міді і магнію — 1, борної кислоти і мо-
62



лібденовокислого амонію — 0,6, сірчанокислого марганцю, цинку, 
заліза, кобальту — 0,3. Суміші макро- і мікродобрив при позако
реневому підживленні використовують у таких концентраціях, щоб 
загальна кількість їх не перевищувала 10—15 г/л. При підживлен
ні розсади концентрацію розчину зменшують на ЗО—40 %. Робо
чого розчину витрачають 600—1000 л/га (при обробці посівів за 
допомогою авіації можна зменшити до 300 л/га). Нанесені на лис
тя розчинені добрива добре вбираються рослинами, що підвищує 
інтенсивність фотосинтезу на 10—40 %. Урожайність овочів після 
такого підживлення підвищується на 10—15 % і значно поліп
шується якість продукції.

Слабкокислі грунти для підвищення ефективності добрив слід 
вапнувати. На вапнування найбільше реагують капуста, цибуля, 
часник, столові буряки, горох; менше — огірки; найменше — столо
ва морква, помідори, редиска. Норма внесення вапняних добрив 
становить 0,5—1 норми за гідролітичною кислотністю або 4—
4,5 т/га меленого вапняку. Дія вапняних добрив найбільше вияв
ляється на другий-третій рік після внесення.

Солонцюваті грунти гіпсують. У сівозміні гіпс краще вносити 
під багаторічні трави або після збирання врожаю ранніх культур.

На Поліссі і в західних районах Лісостепу овочеві 
культури вирощують на торфоболотних грунтах. Ці грунти 
містять багато азоту і значно менше фосфору, калію і 
мікроелементів. Тому під капусту слід вносити повне міне
ральне добриво (Цго-зоРео—і2оКі8о~24о), під коренеплоди — 
N30—ЗбРвО—12оКі6 0 - 2 4 0  і мікродобрива, особливо мідні, цинкові й ко
бальтові. Урожайність при цьому становить 600—1000 ц/га і 
більше.

Після аварії на Чорнобильській атомній станції (ЧАЕС) знач
на частина грунтів Київської, Житомирської, Рівненської, Черні
гівської, Сумської областей забруднена радіонуклідами. Найбільш 
небезпечні з них цезій-137, стронцій-90, плутоній-239, плутоній-240.

За даними В. Ф. Авсієнка, грунт містить 110 тис. Кі цезію-137, 
100 — стронцію-90 і близько 1 тис. Кі плутонію. Згідно з тимчасо
вими нормами радіонуклідів у грунті вміст цезію-137 не повинен 
перевищувати 15 Кі/км2, стронцію-90 — 3 і плутонію— 1 Кі/км2. 
При цьому слід зазначити, що радіоактивні Ізотопи стронцію і це
зію є хімічними аналогами кальцію і калію, тому останні мають 
великий вплив на їх рухомість у грунті.

Винос рослинами радіонуклідів з грунту значною мірою за
лежить від його типу і виду вирощуваної продукції (табл. 9).

Забрудненість території України радіонуклідами пов’язана з 
тим, що період напіврозпаду цих елементів досить тривалий і 
вони характеризуються високою міграцією з грунту в рослини. 
Радіонукліди церію-144, рутенію-106 і прометію-147 не нагрома
джуються в коренеплодах та інших продуктивних органах, бо
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близько 99 % їх затримується кореневою системою. Плутоній прак
тично не надходить у рослини через кореневу систему.

З овочевих культур на одиницю маси найбільше стронцію-90 
нагромаджують столові буряки, огірки, морква. За рахунок по
верхневого забруднення нагромаджують їх зеленні культури (ща
вель, шпинат, салат, кріп, петрушка). З метою обмеження над
ходження радіонуклідів в овочеву продукцію треба застосовувати
Т а б л и ц я  9. Коефіцієнт нагромадження радіонуклідів рослинами вівса 
залежно від типу грунту і виду продукції

Радіонукліди

Дерново-підзолисті грунти
Сірі опідзолені Вилугуваиі

чорноземисупіщані суглинкові

солома зерно солома зерно солома зерно соло
ма зерно

Стронцій-90 35,0 2,7 10,0 0,5 1,6 0,12 1,2 0,09
Цезій-137 2,3 1,3 0,6 0,3 0,18 0,05 . 0,13 0,03
Рутеній-106 0,3 0,01 0,12 0,005 0,05 0,003 0,03 0,003
Церій-144 0,08 0,01 0,003 0,04 0,007 0,002 0,003 —

Прометій-147 1,4 0,14 0,7 0,05 0,3 0,01 0,1 0,02

вапнування кислих і слабкокислих грунтів і вносити підвищені 
дози калійних добрив. Ефективне також внесення органічних доб
рив (компостів, сапропелю, торфу) з попередньою перевіркою їх 
на вміст радіонуклідів та раціональне співвідношення між ви
рощуванням ранньо- і пізньостиглих сортів. При цьому в про
дуктивних органах пізньостиглих культур і сортів нагромаджує
ться менше радіонуклідів, ніж у ранньо- і скоростиглих.

Для удобрення овочевих культур використовують машини і 
механізми: для навантажування гною і компостів — навантажу- 
вач-бульдозер ПБ-35, навантажувачі ПФП-2, П3-0,8Б; для подріб
нення мінеральних добрив — ИСУ-4; для змішування добрив перед 
внесенням у грунт — СЗУ-20; для внесення органічних добрив — 
гноєрозкидачі РТО-4, РПН-4, РОУ-5, РУН-15Б, ПРТ-10 і ПРТ-16; 
для внесення рідких органічних добрив — РЖТ-4, РЖТ-8, РЖТ-16, 
РУН-15Б; для внесення мінеральних добрив, вапна і гіпсу — 
КСА-3, ІРМГ-4А, РТТ-4.2А, РУМ-8, АРУП-8, РУП-8; для внесення 
рідких добрив — ПОУ, ГАН-8, ГАН-15 та ін. Під час сівби міне
ральні добрива вносять одночасно з насінням у рядки сівалками 
СК.ОСШ-2,8, СКОН-4,2 і СО-4,2, СКН-3, СКНК-6, СБУ2-4А та ін
шими.

Режим живлення овочевих культур у закритому грунті. У за
критому грунті регулюванням режиму живлення забезпечують 
рослини необхідною кількістю поживних елементів протягом ве
гетаційного періоду (з урахуванням окремих фаз росту і розвит
ку). Підвищені вимоги овочевих культур до родючості грунту в
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теплицях і парниках зумовлені тим, що в спорудах вони утво
рюють більшу вегетативну масу, ніж при вирощуванні на полі, 
а обсяг грунту, в якому розвивається коренева система, досить 
обмежений. Тривале вирощування культур на одному місці сприяє 
зараженню грунту збудниками хвороб та зосередженню в ньому 
шкідників. Крім того, систематичне внесення мінеральних добрив 
спричинює засолення грунту. Внесення мінеральних добрив про
тягом вегетаційного періоду ефективне при високій вбирній здат
ності грунту, тому вимоги до родючості грунту і його фізичних 
властивостей у спорудах закритого грунту досить високі. Вико
ристовуючи в закритому грунті польові, городні, цілинні грунти, 
не можна забезпечити рослини достатньою кількістю поживних 
речовин. Саме тому під овочеві культури в теплицях і парниках 
готують спеціальні родючі грунтосуміші, які мають високу вбирну 
здатність, добрі фізичні властивості і не заражені збудниками 
хвороб і шкідниками. Такі грунтосуміші виготовляють із свіжої 
дернової землі, перегною, торфу й піску. Грунтосуміші в тепли
цях дезинфікують, періодично замінюють і збагачують на органіч
ні речовини, а в парниках їх щороку замінюють. При засоленні 
грунтосуміші промивають водою.

Щоб запобігти створенню високої концентрації мінеральних 
речовин у грунтовому розчині, добрива вносять часто, але неве
ликими дозами. У закритому грунті так само, як і у відкритому, 
під час вегетації застосовують кореневе і позакореневе піджив
лення рослин.

У грунтосуміші часто вносять різні розпушувачі або замінюють 
їх торфом, тирсою, соломою. Вирощують овочеві і гідропонним 
методом — у штучних розчинах мінеральних солей, які подають 
автоматично у спеціальні лотки, заповнені дрібним щебенем, гро- 
даном, крупним піском тощо.

Щороку у грунти теплиць при основній підготовці під огірки 
вносять органічні добрива — 200—250 т/га, під помідори— 150— 
200 т/га. Після цього грунт обробляють фрезою.

При вирощуванні культур у грунтових теплицях дози мінераль
них добрив розраховують по середньому виносу поживних речовин 
(грамів діючої речовини на 10 кг плодів); для огірків — N — 22,3; 
Р20 5— 10,9; К»0 — 46,9; СаО — 28,5; МдО — 6,6; для помідорів — 
N — 33,4; Р20 5 — 12,1; К20  — 63,0; СаО — 45,9; М§0 — 7,8.

Перед висаджуванням овочевих культур у кожній з* теплиць 
аналізують субстрати (грунти) за такими показниками: рН, вміст 
органічної речовини, аміачного і нітратного азоту, фосфору, калію, 
магнію, заліза, марганцю, загальна концентрація солей, гідролі
тична кислотність (у разі потреби ще й вміст алюмінію і натрію). 
У період вегетації щомісяця визначають загальну кількість солей, 
аміачного і нітратного азоту, фосфору, калію, марганцю і рН.
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Аналіз субстрату проводять двома методами: ваговим (у ви
сушених зразках) або об’ємним (без висушування).

Забезпечення овочевих культур елементами живлення у спору
дах закритого грунту залежно від вмісту органічної речовини у 
субстраті наведено в табл. 10.

Т а б л и ц я  10. Забезпеченість грунтів поживними елементами залежно 
від вмісту в них органічної речовини, мг/100 г абсолютно сухого грунту

Органічної речо
вини в субстраті,

%

Забезпеченість

низька помірна нормальна підвищена

10 2— 4

Азот
4— 6 6 — 12 12— 18

20 4— 6 -  6— 12 12— 18 18— 24
ЗО 6— 8 8 — 17 17— 25 25— 33
40 8— 12 12— 21 21— 32 32— 43

10— 40 1— 2

Фосфор
2— 4 4— 6 6— 8

10 5— 8

Калій
8— 15 15— 24 23— 36

20 8— 12 12— 24 24— 37 37— 49
ЗО 12— 17 17— 33 33— 50 5 0 —67
40 17— 21 21— 42 42— 63 63— 84

10 1— 2

Магній
2— 5 5— 7 7— 9

20 2— 4 4 — 7 7— 11 11— 15
ЗО 4— 5 5 — 10 10— 15 15— 20
40 5— 6 6 — Ї'З 13— 19 1 9 - 2 5

Оптимальний вміст поживних речовин визначають за форму
лами

азоту — 2 В +  15

2В  +  15калію----—̂ —  ;

магнію — 2В • 0,2,
де В — вміст органічної речовини в субстраті.

Залежно від рівня забезпеченості субстрату поживними речо
винами дають неоднакову кількість добрив при основному внесен
ні (табл. 11).

Розраховуючи кількість мінеральних добрив, які будуть вно
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сити в субстрат, беруть до уваги кількість поживних речовин, вне
сених з органічними добривами і розпушувачами. Концентрація 
солей у субстраті не повинна перевищувати розрахункову. Визна
чають її за формулою

к  2В +  15 
А 100

де К — гранична концентрація солей, %; В — вміст органічної 
речовини, %.

Т а б л и ц я  11. Норми внесення побрив залежно від забезпеченості субстрату 
поживними речовинами

Забезпеченість
грунту

Вносять перед садінням, кг/га

N РгО. к,о мео

Огірки
Низька 168— 252 450— 600 260— 390 50— 70
Помі рна 84— 168 230— 450 130— 260 30— 50
Нормальна 0— 84 0 — 230 0 — 130 0 — 30
Підвищена 0 0 0 0

Помідори -
Низька 250— 315 450— 600 780— 1000 150— 230
Помірна 190— 250 230— 450 570— 780 100— 150
Нормальна 130— 190 0 — 230 390— 570 6 0 — 100
Підвищена 60— 130 0 180— 390 30— 60

Салат

Низька 180— 230 350— 500 100— 200 5 0 — 80
Помірна 130— 180 200— 350 0— 100 30— 50
Нормальна 90— 130 0 — 200 0 0— 30
Підвищена 0— 90 0 0 0

Рівень граничної концентрації залежить від біологічної особ
ливості культури. Так, при вирощуванні огірків і салату вміст 
солей і хлориду натрію слід зменшити на 1/3 порівняно з іншими 
культурами.

Забезпеченість субстратів поживними речовинами у спорудах 
закритого грунту при об’ємному аналізі наведено в табл. 12.

Наведені рівні забезпеченості поживними речовинами розра
ховані на субстрат з вмістом органічної речовини 10—40 %, щіль
ністю 0,3—0,8 г/см3, загальною пористістю 60—90 %, НВ 40— 
60%.

Сумарну потребу в поживних речовинах визначають, виходячи
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з виносу рослинами елементів живлення з плановим урожаєм 
(у сумарну потребу включають і ті, що внесені з мінеральними і 
органічними добривами).

Т а б л и ц я  12. Забезпеченісь овочевих культур поживними речовинами 
при об'ємному аналізі субстрату

Забезпеченість
грунту

Вміст, мг/г вологого грунту Загальний вміст солей

N р К ш$/см 1 Г /л

Низька до 40 до 5 до 50 до 20 до 0,5 до 0,8
Помірна 40—80 5— 10 50— 110 20—50 0,5— 1.0 0,8— 1,5
Нормальна 80— 130 10—15 110— 170 50—70 1,0—2,0 1,5—3,0
Підвищена 130—170 15—20 170—220 70— 100 2,0—3,0 3,0—4,0
Висока > 1 7 0 > 2 0 > 2 2 0 > 1 0 0 3,0—4,0 4,0—5,0

Дози добрив для підживлення рослин залежать від вмісту по
живних речовин у грунті. При підживленні концентрація солей у 
розчині не повинна перевищувати 0,15—0,20 % (20 г на 10 л
води).

§ 2. Особливості обробітку грунту
під овочеві культури

Система обробітку грунту під овочеві культури майже така са
ма, як і під польові. Особливості полягають у тому, що багато 
овочевих культур утворюють велику вегетативну масу і порівняно 
невелику кореневу систему. Це зумовлює більшу вимогливість їх 
до родючості і вологості грунту. Деякі овочеві культури мають 
дрібне насіння, яке висівають на глибину 0,2—2 см. Тому під них 
треба старанно обробляти грунт, особливо верхній шар. Насіння 
овочевих культур, яке містить ефірні олії, погано вбирає вологу, 
проростає повільно, тому сходи з’являються на 10—20-й день піс
ля сівби. За цей період з’являється багато бур’янів, які^переро- 
стають і пригнічують культурні рослини. Тому основним завдан
ням системи обробітку грунту є створення глибокого орного шару, 
посилення аерації, нагромадження в грунті достатньої кількості 
поживних речовин, зменшення забур’яненості полів, знищення хво
роб і шкідників, розробка і вирівнювання поверхневого шару. Та
кий обробіток сприятиме дружному проростанню насіння, інтен
сивному росту й розвитку рослин та забезпечить високу врожай
ність культур.

Деякі овочеві культури (коренеплоди, бульбоплоди, цибуля) 
формують продуктивні органи у грунті, тому для інтенсивного 
росту й утворення якісної товарної продукції грунт треба добре 
розпушувати. Під час обробітку грунту загортають рослинні решт
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ки попередників і органічні добрива, знищують бур’яни, шкідни
ків і збудників хвороб та створюють сприятливі умови для мікро
біологічних процесів. Розвиток кореневої системи культур знач
ною мірою залежить також від стану грунту. Чим краще грунт 
розроблений, тим сприятливіші умови створюються для її розвит
ку. Залежно від грунтово-кліматичних умов зони, агробіологічних 
особливостей культур, попередника, механічного складу і стацу 
грунту, забур’яненості полів, строку сівби система обробітку мо
же бути різною.

Грунт під овочеві культури починають обробляти з осені, від
разу після збирання попередника. Площі, засмічені одно- і дворіч
ними бур’янами, дискують на глибину 7—8 см дисковими лущиль
никами ЛДГ-5, ЛДГ-10, ЛДГ-15, а засмічені коренепаростковими 
бур’янами (осотом, березкою польовою та ін.) лущать 2 рази: пер
ший раз— дисковими лущильниками на глибину 7—8, а другий — 
через 10—15 днів лемішними на глибину 10—12 см. Своєчасне лу
щення запобігає втратам вологи, а при достатній вологості грунту 
створює сприятливі умови для проростання бур’янів, які знищують 
зяблевою оранкою.

В овочевих сівозмінах велике значення має вирівнювання по
верхні поля. На вирівняних площах рівномірно зволожується 
грунт при поливах, що запобігає заболоченню і засоленню його. 
Вирівнювання поверхні грунту позитивно впливає на дружність 
дозрівання і урожайність овочевих культур, а також сприяє меха
нізації робіт під час догляду за рослинами та збирання врожаю.

Планування поля слід проводити після глибокого (10—14 см) 
розпушування по діагоналі в два сліди один-два рази за ротацію. 
Глибина зняття шару грунту планувальником не повинна пере
вищувати 5—7 см. Найефективніша ця робота при оптимальній 
вологості грунту. Після планування проводять зяблеву оранку. 
Глибина зяблевої оранки залежить від типу грунту і товщини 
гумусного горизонту. На чорноземних грунтах вона досягає 27— 
ЗО см. У посушливі роки, коли грунт пересихає, перед оранкою 
проводять поливи нормою 400—600 м3/га. Це полегшує оранку, 
підвищує схожість насіння бур’янів, які потім знищуються куль
тивацією. Зяблеву оранку часто поєднують із внесенням органіч
них та мінеральних добрив, а при потребі — з вапнуванням кис
лих і гіпсуванням солонцюватих грунтів. У такому разі для оран
ки'краще використовувати плуги ПД-4-35, ПЯ-3-35.

Після багатьох попередників (пізньої капусти, помідорів та 
ін.) на полі залишаються рослинні рештки, які значно погіршують 
якість обробітку грунту і утруднюють роботу грунтообробних 
агрегатів. Тому рослинні рештки пасльонових та інших культур 
перед лущенням краще подрібнити косарками-подрібнювачами 
КИР-1,5 або УБД-ЗА. Подрібнені рештки з поля слід вивозити 
і використовувати для виготовлення силосу або компостів. Цей за
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хід набагато зменшить засміченість полів насінням бур’янів, а та
кож буде запобігати розмноженню шкідників і хвороб. Рослинні 
рештки культур з родини хрестоцвітих і гарбузових подрібнюють 
дисковим знаряддям.

Поля, засмічені пирієм повзучим, лущать 2 рази: перший — 
лемішними лущильниками на глибину залягання кореневищ (8— 
І# см), а другий — через 10—15 днів дисковими лущильниками у 
двох напрямах, щоб добре порізати кореневища. Після з’явлення 
молодих паростків на кореневищах проводять оранку плугами з 
передплужниками на глибину 27—ЗО см. Передплужники вста
новлюють на 2—3 см нижче за глибину лущення. Під час такого 
обробітку кореневища глибоко загортаються в грунт і гинуть.

Якщо поля звільняються від попередників пізно, то в разі по
треби проводять лущення і відразу за ним — зяблеву оранку.

Зяблеву оранку під овочеві культури проводять плугами з пе
редплужниками (ПН-4-35, ПЛН-5-35 та ін.). На грунтах з глибо
ким гумусним горизонтом ефективна пошарова оранка з одночас
ним внесенням органічних добрив: 1—2 рази за ротацію прово
дять оранку на глибину 35, а іноді й 40 см. Це зменшує забур’я
неність верхнього шару грунту, сприяє нагромадженню в ньому 
вологи, стимулює мікробіологічні процеси та створює умови для 
розвитку кореневої системи рослин.

Грунти з неглибоким орним шаром (підзолисті) орють на пов
ну глибину з одночасним поглибленням на 3—5 см. Під оранку 
вносять підвищені дози органічних і мінеральних добрив, що по
ліпшує фізичні властивості грунту.

Для очищення верхнього шару від бур’янів та нагромадження 
в ньому вологи і поживних речовин велике значення має осінній 
напівпаровий обробіток грунту. Суть його у проведенні ранньої 
зяблевої оранки з боронуванням і коткуванням у строки, коли тем
пературні умови ще сприятливі для проростання бур’янів. На 
зрошуваних землях в разі потреби проводять провокаційні поливи. 
Через 10—15 днів після зяблевої оранки, як тільки з’являться 

1 сходи бур’янів, проводять культивацію на глибину 6—8 см з бо
ронуванням і коткуванням. За теплий осінній період таких куль
тивацій має бути не менше 2—3. Останню проводять без борону
вання і коткування, щоб запобігти запливанню грунту. Такий 
осінній напівпаровий обробіток грунту доцільно застосовувати під 
дрібнонасінні овочеві культури (моркву, петрушку, цибулю та ін.). 
Під розсадні культури культивації зябу проводять на глибину 
висаджування рослин (10—14 см). Узимку в районах недостат
нього зволоження застосовують снігозатримання. Для цього ви
користовують снігорозорювачі.

Щоб запобігти змиванню орного шару, на схилах крутизною 
понад 2—3° проводять зяблеву оранку і культивації впоперек схи
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лу. Доцільно також оран
ку поєднувати з валку
ванням або утворенням 
борозен.

Заплавні грунти, які 
часто затоплюються па
водковими водами, орють 
йавесні у міру підсихання.

Торфові та торфобо
лотні грунти орють на 
глибину 30—35 см, а ті, 
що мають неглибокий ор
ний шар,— на повну гли
бину з грунтопоглиблен- 
ням на 5—7 см раз у 2—
З роки. Проводити її до
цільніше в літній період, 
щоб до замерзання звіль
нити верхній шар грунту 
від шкідливих для рослин 
закисних сполук. Розпу
шують ріллю торфових 
грунтів дисковими зна
ряддями та звичайними 
боронами. Для поліпшен
ня водно-фізичних власти
востей на торфовищах застосовують кротовий дренаж. Це посилює 
аерацію і мікробіологічні процеси, що сприяє нагромадженню по
живних речовин у грунті і підвищенню врожайності овочів на 
ЗО—40 ц/га і більше.

На перезволожених грунтах під овочеві культури застосовують 
профілювання площі, тобто створюють відповідну поверхню грун
ту (гребені і грядки). Висота гребенів і грядок за рахунок нарі
зування борозен досягає 20—25 см. При профілюванні площі від
стань між центрами гребенів становить 70—90 см, ширина смуги 
грядок — 80—120, ширина міжрядь — 40—70 см. Профілювання 
сприяє просиханню і прогріванню грунту навесні.

Для повторних і літніх посівів оранку проводять відразу піс
ля збирання попередника з одночасним боронуванням і котку
ванням. Запізнення з оранкою призводить до пересихання грунту.

На зрошуваних землях у разі потреби проводять полив, а коли 
грунт підсохне — оранку з одночасним боронуванням і коткуван
ням кільчастими котками.

Весняний обробіток на грунтах, які швидко пересихають, по
чинають з боронування зябу. На добре підготовлених восени грун
тах такі культури, як горох, цибуля, редиска, петрушка, висівають

Рис. 6. Схема розміщення знарядь в агре
гаті для вирівнювання поверхні грунту.
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відразу після боронування. На нещільних грунтах для закриття 
вологи застосовують шлейфування. При надмірному зволоженні, 
особливо на важких грунтах, весняний обробіток починають з 
культивації зябу з одночасним боронуванням. Це також сприяє 
кращому прогріванню і підсиханню грунту. В разі потреби по
верхню грунту вирівнюють планувальниками П-4, П-2,8 або 
шлейф-боронами ШБ-2,5 чи спеціальними вирівнювачами-волоку- 
шами. Гребенисту поверхню грунту доцільно вирівнювати агрега
том, у якому в першому ряду розміщують шлейф-борони, а в дру
гому— зубові борони (рис. 6). Якщо грунт швидко пересихає, аг
регат для обробітку грунту комплектують із середніх або важких 
борін, шлейф-борін і райборінок. За 2—3 дні до сівби проводять 
передпосівну неглибоку (4—6 см) культивацію з одночасним бо
ронуванням і коткуванням. Для передпосівного обробітку грунту 
використовують культиватори КПС, КФП-3,6—01, розпушувач-ви- 
рівнювач комбінований РВК-3,6 або борони-культиватори 
ВНИЦ-Р з вузькозахватними розширювальними лапами. Остан
нім часом для передпосівного обробітку грунту застосовують куль- 
тиватори-рослинопідживлювачі УСМК-5.4ПА. Вирівнюванням 
і розпушуванням верхнього шару грунту створюються сприятливі 
умови для дружного проростання насіння та приживлення розса
ди. Грунти, що запливають та затоплюються паводковими водами, 
рано навесні переорюють.

Весняний обробіток грунту (культивацію, переорювання) про
водять з одночасним боронуванням і коткуванням. Такий обробі
ток сприяє з’явленню дружних сходів і приживленню розсади. 
Культивація і переорювання зябу без. боронування і коткуванню 
призводять до утворення брил, що значно утруднює сівбу і до
гляд за рослинами, а також сприяє пересиханню верхнього шару 
грунту. На таких площах сходи з’являються нерівномірні і зрідже
ні. При зрошуванні нарізують борозни для вологозарядкового або 
передпосадкового поливу.

Під пізні розсадні овочеві культури (помідори, перець, бакла
жани, пізню капусту та ін.), а також під тепло- і жаростійкі 
(квасолю, кукурудзу цукрову) залежно від забур’яненості поля 
після закриття вологи проводять весняний напівпаровий обробіток 
грунту, який складається з 3—4 культивацій з одночасним боро
нуванням і коткуванням. Кожну культивацію проводять через
10—12 днів після попередньої, в період масового з’явлення сходів 
бур’янів. При пересиханні грунту проводять провокаційні поливи 
нормами 150—200 м3/га води.

Передпосівну культивацію для дрібнонасінних культур прово
дять на глибину 4—6 см, а для великонасінних — на глибину за
гортання насіння. Під розсадні культури перед висаджуванням 
на незрошуваних площах проводять культивацію на глибину 10— 
12, а на зрошуваних — 14—16 см. Для глибокого розпушування
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виносяться на поверхню грунту, зеленіють і виконують на початку 
росту функцію листків. З розвитком справжніх листків вони від
мирають. Більшість із цих культур при утворенні перших справж
ніх листків можна пересаджувати. При проростанні гороху, де
яких видів квасолі, кукурудзи сім’ядолі не виносяться на поверх
ню грунту. Пошкодження сім’ядоль при проростанні насіння при
зводить до загибелі сходів.

Насіння і плоди досить різноманітні за зовнішніми ознаками, 
формою, забарвленням, вмістом поживних речовин і масою 
(рис. 7).

Маса насіння залежить від біологічних особливостей культури 
і умов вирощування. За розміром (масою) насіння (кількість в 
1 г) поділяють на 5 груп:

Велике (11— 100 шт.)

Дрібнонасінні сорти кавунів, дині, 
огірки, буряки, ревінь

Дрібне (501— 1000 шт.) 
Морква, петрушка, салат

Культури дрібнонасінні дуже вимогливі до обробітку грунту, 
вирівнювання його поверхні. Урожайність їх значною мірою зале
жить від глибини загортання насіння. Глибоке загортання затри
мує з’явлення сходів і призводить до зрідження посівів.

Схожість насіння залежить від умов зберігання, під час якого 
воно повністю достигає і набуває стану зрілості. Стигле насіння 
може самостійно існувати (без материнської рослини), а дозрі
ле — здатне проростати. Свіжозібране насіння деяких овочевих 
культур (шпинат) достигає протягом тривалого періоду (2—3 мі
сяці) і лише після цього набуває зрілості.

Насіння найкраще зберігається при температурі мінус 1—5 °С 
і відносній вологості повітря ЗО—45 %, а теплолюбних культур 
(гарбузових)— при 15—18 °С. Підвищення температури погіршує 
умови зберігання насіння, оскільки в ньому посилюються процеси 
дихання. Тривалість періоду зберігання схожості насіння залежить 
від біологічних особливостей культури, його стиглості, вмісту во
логи, температури зберігання. За сприятливих умов схожість на
сіння кавунів, гарбузів, дині, кабачків і помідорів зберігається до 
8—10 років, кропу, моркви, петрушки, селери і цибулі — 1—2, щав
лю, салату, шпинату, перцю — 4, редиски, капусти, буряків, реве
ню— 5, баклажанів, огірків, квасолі — до 9 років. Старе насіння 
має знижену схожість і непридатне для сівби. Однак слід зазна-

Дуже велике (10 шт. і менше)

Боби, квасоля, гарбузи, великонасінні 
сорти кавунів, цукрова кукурудза

Середнє (101—500 шт.)
Редиска, редька, шпинат, перець, бак
лажани, помідори, капуста, цибуля, пас
тернак, кріп

Дуж е дрібне (понад 1000 шт.) 
Щавель, селера, естрагон
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Рис. 7. Насіння овочевих культур:
а — буряків; б —селери; в, г — шпинату; д — петрушки; е — пастернаку; є — кропу; ж —* 
моркви; з  — помідорів; « — цикорію; і — салату; ї  — цибулі ріпчастої; « — капусти.
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мити, що при висіванні насіння гарбузових (огірків, гарбузів), яке 
зберігалося протягом 2—3 років, збільшується утворення жіночих 
квіток та продуктивність рослин. На інтенсивність проростання 
насіння значно впливають температура грунту, вміст вологи і до
ступ повітря. На щільних грунтах, що запливають, при утворенні 
кірки затримується проникання в насіння повітря і проростки ги
нуть. Тому на таких грунтах сходи, як правило, зріджені. Трива
лість періоду проростання насіння залежить від температури грун
ту і в різних культур неоднакова (табл. 13).
Т а б л и ц я  ІЗ. Залежність тривалості періоду проростання насіння 
від температури

Період проростання насіння при температурі, л

Культура
4 8 п 18 25

Капуста 0 16 12 5 4 3
іІибуля 0 ЗО 17 8 6 5
Редька 32 ІЗ І0 4 3 3
Буряки
Горох

0 20 12 6 4 3
15 14 10 4 3 3

Морква 0 25 16 8 6 5
Салат 29 14 8 4 3 0
Огірки 0 0 0 6 4 3

Насіння холодостійких культур починає проростати при досить
низьких температурах. Однак період проростання у них тривалий: 
у гороху— 15, а в моркви, петрушки, цибулі'— до 25—ЗО днів. 
Найшвидше воно проростає при температурі 18—25 °С (протягом 
4—7 днів). Насіння теплолюбних культур починає проростати при 
температурі 12 °С. При підвищенні її до 18 °С цей період триває 
(і днів, а до 36 °С — 3 дні. Якщо набубнявіле насіння перед сівбою 
охолодити, температуру проростання можна знизити на 1—2 °С.

Проростання насіння можливе лише при вбиранні ним певної 
кількості води. Ця кількість води для насіння різних культур не
однакова: для огірків — 45 %, капусти, редьки, редиски — 60, пер
цю баклажанів, цибулі — 60—65, помідорів — 75, гороху, моркви, 
петрушки, селери — 90—110, буряків— 120% маси сухого на
сіння.

Сортові і посівні якості насіння. Якість насіння є основною умо
вою вирощування високих урожаїв овочів. Насіння повинно від
повідати певним сортовим якостям, мати високу сортову чистоту, 
бути вирівняним за біологічними і господарськими ознаками. За 
сортовими якостями розрізняють насіння елітне, першої, другої і 
третьої категорії (табл. 14).

Належність насіння до певної культури можна визначити за 
його зовнішньою будовою і забарвленням. Однак у деяких куль
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тур (капусти, столових, цукрових і кормових буряків) воно на
стільки подібне, що розрізнити його за зовнішнім виглядом _ майже 
неможливо. У такому разі, наприклад, насіння капусти розрізня
ють за анатомічною будовою шкірки, за допомогою хімічної ре
човини (10 % №ОН) і по сходах. Сортову чистоту і категорію 
насіння визначають під час польової апробації насінних посівів.
Т а б л и ц я  14. Сортові і посівні якості насіння овочевих культур

Культура

Сортова чистота, 
%, не менше

Схожість, 
%, не мен

ше
Насіння ос

новної куль
тури, %, не 

менше
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Баклажани 98 98 97 92 75 єо 98 95 1! 2 ,8 — 3 ,5
Гарбузи 99 99 97 95 95 80 99 96 10 140— 350
Горох овочевий 99,5 99,5 99 95 95 85 99 96 14 150— 400
Диня 99 99 97 92 9в 75 99 97 9 3 0 — 35
Кабачки і патисо-
ни 99 99 97 95 95 80 99 96 9 140— 200
Капуста головча-

ста 98 98 97 85 90 60 98 95 9 2 ,3 — 4 ,9
цвітна 98 98 95 85 80 50 98 95 9 2 ,3 — 4 ,2

Кавуни 99 99 97 95 95 80 99 96 10 50— 140
Кукурудза цукро-
ва 100 100 99 98 96 88 99 98 13 120— 350
Цибуля-ріпка 98 98 95 85 80 50 99 95 11 2 ,8 — 3 ,7
Морква 98 . 98 96 85 70 45 95 90 10 1 ,3— 1,5
Огірки 98 98 96 90 , 9 0 70 99 96 10 16— 25
Пастернак 97 97 95 85 70 45 95 95 10 3— 4
Перець 99 99 97 96 80 60 98 95 11 4 ,6 — 6
Петрушка 97 97 95 80 70 45 96 92 10 1 ,0 — і , 3
Помідори 99 99 97 96 85 65 98 96 11 2 ,8 — 3 ,3
Редиска 98 98 95 85 85 65 96 92 9 8— 10
Редька 97 97 95 90 85 65 96 92 9 7— 13,8
Салат 99 99 98 95 89 65 95 90 9 0 ,8 — 1,2
Буряки 98 98 95 90 80 ЄО 97 94 14 10,0— 12,0
Кріп 98 98 96 80 60 40 95 85 12 1 ,2— 1,4
Квасоля овочева 99,8 99,8 99 97 95 85 99 85 14 300— 700
Шпинат 97 97 95 85 70 Е0 97 93 13 8 — 11
Щавель 97 97 95 85 80 60 95 90 13 0 ,6 — 1,0

Посівні якості насіння характеризують придатність його до сів
би. Посівні якості — це чистота, маса, вологість, життєздатність, 
енергія проростання, схожість, зараженість шкідниками і збудни
ками хвороб. За посівними якостями насіння поділяють на пер
ший і другий класи.

Чистота насіння — це маса повноцінного насіння основної куль
тури у насінному матеріалі, визначена в процентах від загальної 
кількості, взятої для аналізу.
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Схожість насіння — це кількість пророслого насіння, визначена 
в процентах від загальної його кількості.

Чистоту, схожість та інші посівні якості насіння визначають у 
контрольно-насіннєвих лабораторіях 'за єдиною методикою і дер
жавним стандартом. Посівні якості насіння визначають із серед
нього зразка.

Середній зразок — це необхідна для аналізу кількість насіння, 
яка повністю характеризує якість партії насіння, з якої його 
відібрали. Партією називають певну масу насіння даної культури 
і сорту, репродукції, місяця і року вирощування. Розмір партії на
сіння залежить від особливостей культури. Так, партія насіння ку
курудзи становить 200 ц, капусти — 10, селери — 5 ц.

Для визначення чистоти, схожості та інших посівних якостей 
маса середнього зразка насіння дрібнонасінних культур становить 
5—10, а великонасінних— 25—100 г.

Важливим показником якості насіння є енергія проростання, 
яка характеризує дружність проростання насіння і визначається 
процентним відношенням кількості пророслих за певний період 
насінин до загальної кількості їх. Енергію проростання і схожість 
насіння визначають в одному аналізі. Умови їх визначення наве
дені в табл. 15.

Висока енергія проростання забезпечує дружне з’явлення схо
дів та інтенсивний ріст рослин на початку вегетації у польових 
умовах. Вона впливає на польову схожість насіння, залежить від 
умов його проростання, агрозаходів, глибини загортання тощо.

Маса 1000 насінин є ознакою його виповненості і ваговитості. 
Ваговите насіння з високим вмістом поживних речовин краще про
ростає, забезпечує інтенсивний ріст рослин після з’явлення сходів 
та підвищує їх продуктивність. Маса 1000 насінин залежить від 
особливостей культури. Так, у бобових (гороху, квасолі), цукрової 
кукурудзи вона набагато більша, ніж у капустяних і селерових. 
На масу 1000 насінин помітно впливають умови вирощування. При 
недостатньому забезпеченні рослин поживними речовинами і во
логою утворюється дрібне насіння.

Життєздатність насіння — це маса живого насіння в насінному 
матеріалі, виражена в процентах. Свіжозібране насіння деяких 
овочевих культур може мати знижену схожість, яка значно підви
щується у процесі зберігання (післязбиральне дозрівання). Оці
нюють таке насіння визначенням життєздатності. Для цього на
сіння намочуть у воді до набубнявіння, відокремлюють від нього 
шкірку і забарвлюють 0,1 % розчином індигокарміну або кислого 
фуксину. Життєздатне насіння не забарвлюється.

Сила росту насіння визначається кількістю проростків (%), 
які пробилися крізь шар піску 2—3 см, а також надземною масою 
100 рослин (г) через 10 днів після масового з’явлення сходів.

Вологість насіння — це вміст води в ньому, виражений у про
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центах. Визначають її висушуванням насіння в сушильних ша
фах.

Посівна придатність насіння залежить від його якості і визна
чається за формулою

П = ч • с
Тоо" ’

де П — посівна придатність, %; ч — чистота, %; с — схожість, %. 
Посівну придатність насіння беруть до уваги при визначенні нор
ми висіву. У разі зниження посівної придатності норму висіву 
збільшують.

Т а б л и ц я  15. Технічні умови визначення схожості насіння

Субс
трат

Температура про
рощування, °С

Строки визначен
ня, дні

Культура Д л я
проро
щуван

ня
постій

на змінна

Освіт
лення енергії

проро
стання

схожо
сті

Баклажани п +
Ф

— 20—30 т 5 10

Боби п 20 — т 4 10
Буряки, мангольд п — 20—30 т 5 8
Горох п 20 8— 12 т 3 6
Диня п — £ 0 -3 0 т 3 8
Кабачки, патисони, гарбузи п — 20—30 т 3 10
Кавуни п — 20—30 т 5 12
Капуста, редиска, редька ф 20 20—30 т 3 7
Квасоля п 20 — т 4 7
Кріп ф — 8— 12 т 7 14
Кукурудза п — 20—30 т 4 7
Морква ф — 20—30 т , с 5 10
Огірки П +  

ф
— 20—30 т 3 7

Перець П +  
ф

— 20—30 т 7 15

Петрушка, пастернак П +  
ф

— 20—30 т ,  с 7 14

Помідори ф ___ 20—30 т 6 10
Ревінь ф ___ 20—30 т, с 5 14
Салат ф ___ 10—20 т, с 4 10
Селера ф ___ 20—30 с 7 14
Цибуля ф 15—20 ___ т 5 12
Шпинат П +  

ф , ф
15 — т 5 14

Щавель

V  1 __________________

п  +
ф, ф

20 т , с 3 8

У м о в н і  п о з н а ч е н н я :  П — пісок, Ф — фільтрувальний папір, П +  Ф — п і
сок, зверху вкритий фільтрувальним папером, Т — темнота, С — світло.
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Якісні показники садивного матеріалу, який використовують 
для вегетативного розмноження, різноманітні. Про них ідеться у 
відповідних розділах, де описуються культури з таким способом 
розмноження.

Передпосівна підготовка насіння. Для підвищення польової схо
жості насіння, інтенсивного початкового росту рослин, стійкості 
сходів проти несприятливих умов, зменшення ураження їх хворо
бами велике значення має передпосівна підготовка насіння. По
рівняно невеликі затрати на передпосівну підготовку забезпечують 
високий економічний ефект.

Передпосівна підготовка насіння включає калібрування, про
труювання, намочування і пророщування, прогрівання, гартуван
ня, обробку добривами і біологічно активними речовинами, дра- 
жування, барбатування, інкрустацію, опромінювання, термічну об
робку тощо.

Калібрування — поділ насіння на фракції за масою і розміра
ми. Маса насіння залежить від сортових особливостей культури і 
умов вирощування. Так, маса 1000 насінин пізньостиглих сортів 
капусти без калібрування коливається від 3,5 до 4,8 г. При каліб
руванні дрібне насіння відокремлюється і маса відкаліброваного 
збільшується. Дрібне насіння, особливо щупле, має знижену схо
жість. Велике добірне насіння завжди забезпечує високу продук
тивність рослин. У дослідах, проведених у Кам’янець-Подільському 
сільськогосподарському інституті, врожайність капусти сорту Сла
ва 1305 при висіванні дрібного насіння (маса 1000 насінин 2,85 г) 
становила 476, а великого (маса 1000 насінин 4,42) — 674 ц/га. 
При висіванні великого відкаліброваного насіння легше встанови
ти точний висів і можна зменшити норму висіву. Калібрування 
насіння на фракції за розмірами проводять на зерноочисних ма
шинах' ОСМ-ЗУ, ОС-4,5А, за парусністю — на пневматичних сепа
раторах ОПС-2, Петкус-Селектра К-218/1 і за масою — на пневма-- 
тичних столах ССП-1,5. Вихід крупної і середньої фракцій при ка
лібруванні насіння різних культур коливається в певних межах. 
Так, у капусти велике насіння становить 25—27 %, середнє — 45— 
50, у моркви відповідно — 29 і 51 %. Насіння за довжиною (огір
ків, дині) калібрують на • решетах з прямокутними щілинами, а 
кулясте (капусти, редиски, редьки) — з круглими.

В овочівництві добирають насіння і за щільністю. Для цього 
його засипають у 3—5 % розчин кухонної солі чи 2 % аміачної се
літри. Легше насіння спливає на поверхню, а ваговите — осідає. 
Відібране насіння протягом 4—5 хв промивають у проточній воді 
І підсушують.

Хімічна і термічна обробка. Перед сівбою насіння обробляють 
отрутохімікатами для знищення на ньому спор грибів і бактерій. 
Для цього використовують ТМТД (400—800 г на 1 ц) або фентіу- 
рам (300—400 г на 1 ц). Насіння змішують з препаратом у закри
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тій посудині протягом 5 хв. Насіння помідорів проти вірусів об- 
.робляють 1 % розчином перманганату калію протягом 20 хв, а по
тім промивають 10—15 хв у проточній воді і підсушують. Ефектив
на також і термічна обробка насіння. Так, заражене фомозом на
сіння капусти прогрівають у воді при температурі 40—45 °С про
тягом ЗО хв. Прогрівання насіння капусти сухим повітрям при 
температурі 55 °С протягом 3 год знищує спори бактеріозу, а ци- 
булі-сіянки і цибулі-матки перед висаджуванням при 45 °С протя
гом кількох діб — знезаражує їх від шийкової гнилі та борошнис
тої роси. Проти вірусних хвороб насіння помідорів прогрівають 
протягом 2 діб при температурі 50 °С, а огірків — ще добу при 78 °С.

Намочування і пророщування насіння прискорює з’явлення схо
дів і сприяє одержанню більш раннього врожаю. Намочують на
сіння при температурі 18—20 °С у дерев’яній, скляній чи емальо
ваній посудині або на розстеленому брезенті чи мішковині. Для 
цього його насипають шаром 10—15 см і заливають половинною 
дозою води, а коли вона вбереться — додають решту. Весь час на
сіння перемішують спочатку через 2, а потім — 4 год. Насіння 
моркви, петрушки, селери, пастернаку, кропу, ревеню, щавлю, 
цибулі намочують протягом 48 год; помідорів, столових буряків, 
салату — 24; огірків, гарбузів, редиски, капусти — 12; гороху, ква
солі — 4—6 год. Ефективне намочування насіння у сніговій воді.

Для пророщування намочене (набубнявіле) насіння розсте
люють тонким шаром у приміщенні з температурою 20—25 °С і 
прикривають зволоженою мішковиною. Якщо насіння висіватимуть 
сівалками, пророщування закінчують, . коли накільчиться 1—5% 
насіння. Потім його злегка просушують у затіненому місці. Намо
чене і пророщене насіння треба відразу всівати у вологий грунт.

Прогрівання сухого насіння овочевих культур родини гарбузо
вих, особливо огірків, позитивно впливає не лише на його проро
стання і знезараження, а й на деякі біологічні властивості куль
тур. Так, прогрівання однорічного сухого насіння огірків протя
гом 3 год при температурі 55—60 °С або протягом 10 год при 40 °С 
сприяє утворенню жіночих квіток і більш інтенсивному плодоно
шенню. Великі партії насіння прогрівають у насінне- і цибулесу- 
шарках .насипом (шаром 3—8 см) з періодичним перемішуванням.

Гартування насіння підвищує стійкість овочевих культур до по
нижених температур. Пониженими температурами діють на на
бубнявіле насіння. У виробничих умовах доцільно застосовувати 
короткочасне гартування. Для цього накільчене насіння помідорів, 
огірків витримують протягом 3—5 днів при температурі 0—З °С 
або на льоду. Набубнявіле насіння огірків протягом 3—5 днів мож
на витримувати у холодних приміщеннях з температурою 1—2 °С 
або протягом 5 днів при перемінній температурі: 6 год при 18— 
20 °С і 18 год при 2—З °С. Ефективне охолодження насіння, яке 
тільки почало проростати, протягом 3 днів при температурі близь
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ко 0 °С у районах з прохолодним літом. При висіванні загартова
ного насіння сходи з’являються на 2—7 днів раніше, ніж сухого, 
а врожай у районах з прохолодним літом підвищується на 20— 
ЗО % (у південних районах ефективність цього способу нижча).

Обробка добривами і біологічно активними речовинами. На
мочування насіння поєднують з обробкою (збагаченням) його по
живними речовинами. Для цього перед сівбою насіння обробляють 
янтарною кислотою, гетероауксином, мінеральними добривами і 
мікродобривами. Розчин їх виготовляють у підігрітій до 40—45 °С 
воді. Для обробки насіння використовують 0,002 % янтарну кис
лоту, 0,001 % івін 0,03—0,06 % гетероауксин, розчин солей макро
елементів КфЮз (0,5—2 %), ИаНСОз (0,5—1 %) і мікродобрива 
Си304 (0,001 %), М д304 (0,02—0,1 %), 2п504 (0,03—0,05%), 
МпЗО* (0,5-1 %), Н3ВО3 (0,01—0,05%), С0(М 03)2 (0,005— 
0,05%), ПН4Мо04 (0,05—0,1 %). Насіння овочевих культур роди
ни гарбузових у теплому розчині намочують протягом 12, а ін
ших— 18—24 год. Насіння обробляють також сумішшю мікроеле
ментів. За даними Сімферопольської овоче-баштанної дослідної 
станції, передпосівне намочування насіння перцю та баклажанів 
у 0,1 % сірчанокислому марганці сприяло підвищенню врожаю на 
12—15 %.

Дражування — це підготовка, яка передбачає збагачення на
сіння поживними елементами і біологічно активними речовинами. 
Воно дає можливість провадити сівбу з точним висівом при змен
шенні норм висіву в 1,5—2 рази.

Для дражування готують суміш з подрібненого торфу і пере
гною. До неї додають мінеральні добрива, біостимулятори, пести
циди. Орієнтовні дози мінеральних добрив для дражування на
сіння наведено в табл. 16.

Т а б л и ц я  16. Орієнтовні дози мінеральних добрив для дражування насіння 
овочевих культур, г/кг сухого торфу

Культури Аміачна
селітра

Порошкопо д і бн и й 
суперфосфат

Сульфат ка» 
лію •

Морква, петрушка 1,5 1,3 1,5
Буряки, шпинат 1,3 5 2,8
Огірки, кабачки 1,3 3 2,3
Капуста 1,5 8 1,0
Помідори 1,1 16 1,4
Цибуля, перець 1,5 5 1,5.
Редиска 1,3 4 2,2
Салат, кріп 1,7 5 1,3

Всю суміш добре зволожують і додають полІакриламід (0,02— 
0,01 %) або свіжий коров’як (10—14 %). Насіння такою суміш
шю обробляють у дражераторах. Діаметр драже для дрібного на-
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сіння доводять до 3, великого — до 10 мм. Потім його підсушують 
у сушарках. У такому вигляді насіння може зберігатися кілька 
місяців. Перед сівбою дражоване насіння злегка зволожують. 
Оскільки торф має підвищену гідрофільність, то як компонент су
міші знижує схожість насіння. Тому замість торфу для дражуван- 
ня доцільніше використовувати діатоміт.

Барбатування — спеціальний прийом передпосівного намочу
вання насіння у воді, насиченій киснем. Цей захід прискорює про
ростання і підвищує польову схожість насіння. У барбатер, за
повнений водою і насінням моркви, помідорів і цибулі, подається 
кисень протягом 18—24 год, кавунів і перцю — 36 год. Під впли
вом кисню активізуються ферментні системи і польова схожість 
насіння підвищується на 7—10 %. За даними ЮБ, схожість на
сіння помідорів після барбатування протягом 24 год підвищилась, 
посилився ріст розсади, а врожай за сезон підвищився на 10 % 
(за перші 15 днів на 26 %).

Гідрофобізація та інкрустація. Для підвищення стійкості рос
лин проти низьких температур, знезараження від збудників хво
роб і для ранньої сівби застосовують гідрофобізацію та інкру
стацію насіння. Суть цього агрозаходу полягає в тому, що насін
ня вкривають захисними плівками, до складу яких входять речо
вини, які активізують ріст рослин, мікродобрива та інсектициди. 
Така плівка при вмісті у грунті достатньої кількості вологи та від
повідній температурі швидко розчиняється, не утруднюючи проро
стання насіння. Для інкрустування використовують такі суміші, 
г/100 кг насіння: полівініловий спирт (марка 16/1)— 200,
2п504 — 40, Си304 — 40, гіберелін — 2,5,чТМТД — 400, апрон — 
200. Замість гібереліну можна використовувати регулятор росту 
ІВІН (2 г).

§ 2. Строки і способи сівби
та садіння овочевих культур

Строки сівби залежать від біологічних особливостей культур, 
кліматичних умов району та призначення врожаю. Основним фак
тором для одержання дружних сходів є тепло і волога.

Насіння теплолюбних культур, висіяне в непрогрітий грунт, 
бубнявіє і загниває, а сходи якщо і з’являються, то ослаблені і 
часто пошкоджуються приморозками. Насіння, яке проростає по
вільно (петрушки, моркви, пастернаку, цибулі), при запізненні з 
сівбою, особливо в суху погоду, не дає дружних сходів. Це пов’я
зано з тим, що таке насіння висівають мілко, а верхній шар грун
ту швидко пересихає і для проростання насіння не вистачає во
логи. Для одержання врожаю протягом -тривалого періоду спо
чатку висівають скоростиглі, а пізніше — середньо- і пізньостиглі 
сорти.
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Розрізняють такі строки садіння і сівби овочевих культур: 
ранньовесняні, пізньовесняні, літні, озимі, підзимні і зимові.

Ранньовесняну сівбу проводять на початку польових робіт,.ко
ли температура грунту у верхньому шарі досягне 3—4 °С. У цей 
строк висівають холодостійкі овочеві культури (зеленні, цибулю, 
горох, моркву, буряки на пучковий товар та ін.). Щоб урожай зе- 
ленних культур надходив з відкритого грунту протягом тривалого 
періоду, їх висівають у кілька строків. Рано навесні висаджують 
також насінники дворічних культур (коренеплоди, капусту, цибу
лю). Ранньовесняні строки'висаджування овочевих культур у пів
денному Степу припадають на першу декаду березня, в цент
ральному Степу — на другу — третю, і Лісостепу — на третю 
декаду березня — першу декаду квітня, на Поліссі — на другу 
декаду квітня. При прогріванні грунту на глибині 10 см до 5—6 °С 
висаджують бульби ранньої картоплі.

У пізні весняні строки висівають і висаджують розсаду тепло
любних культур (огірків, квасолі, цукрової кукурудзи, помідорів, 
перцю, гарбузів), коли верхній шар грунту прогріється до 8— 
12 °С і мине загроза приморозків. Останні приморозки на Поліссі 
бувають 16—27 травня, у Лісостепу і північному Степу— 13— 
18 травня, у Степу і Закарпатті — 1—5 травня.

Літні посіви застосовують для того, щоб мати свіжу продукцію 
з відкритого грунту наприкінці літа і восени. Літню сівбу проводять 
після напівпарового обробітку грунту або після збирання врожаю 
ранніх скоростиглих культур (салату, шпинату, редиски, ранньої 
і цвітної капусти). При літніх строках сівби у грунті здебільшого 
мало вологи, тому перед сівбою, особливо в південних районах, 
застосовують поливи. Ріст рослин при достатній кількості тепла, 
вологи, і сонячного освітлення прискорюється порівняно з весня
ними посівами. У літні строки висівають огірки для соління, зимо
ву редьку, щавель, цибулю-батун, висаджують цвітну капусту 
(4—5-го строків). У ці строки висівають також моркву і буряки 
та висаджують ранню капусту, щоб мати здоровий маточний ма
теріал. У другій половині літа висівають редиску, салат та інші 
культури, що дає змогу мати товарну продукцію пізно восени.

Озимі посіви використовують для одержання ранньої продук
ції навесні. Строки сівби припадають на другу половину літа. 
У ці строки висівають цибулю-батун, щавель, петрушку, шпинат. 
У південних районах перед сівбою проводять вологозарядкові по
ливи, а в західних районах насіння висівають після дощів. До на
стання осінніх приморозків рослини добре укорінюються, утво
рюють розетку листя і в такому стані зимують. Навесні листя 
швидко відростає і з таких посівів мають ранню зелень.

Насіння в підзимні строки сівби висівають з таким розрахун
ком, щоб до настання морозів воно не проросло. Під зиму сіють 
переважно холодостійкі культури (моркву, буряки на пучкову
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продукцію, петрушку, пастернак, кріп, цибулю та ін.). Оптимальні 
строки сівби для цих культур настають при зниженні температури 
грунту до 2—4 °С, а повітря — 0 °С. Сівба в такі строки прискорює 
надходження раннього врожаю і збільшує його на 20—25 % по
рівняно з весняними. Підзимні посіви розміщують на нещільних 
родючих грунтах південних або південно-західних схилів. Норму 
висіву насіння збільшують на 20—25 %.

Зимову сівбу насіння проводять по мерзлому та таломерзлому 
грунту. Щоб мати ранню овочеву продукцію, при настанні со
нячних днів висівають моркву, садат, шпинат, кріп, цибулю на пе
ро. Рядки зимових посівів мульчують торфом або перегноєм ша
ром 1—2 см, це сприяє більш ранньому проростанню насіння.

Способи сівби і садіння. Одним з основних агротехнічних за
ходів, від яких значною мірою залежить урожайність культур, є 
правильне розміщення рослин на площі. Розрізняють такі способи 
сівби: розкидний, вузькорядний, широкорядний, широкосмуговий, 
стрічковий, пунктирний, гніздовий, квадратний і квадратно-гніздо
вий (рис. 8).

Розкидний спосіб сівби — найдавніший і малопоширений. За
стосовують його у парниках і теплицях при вирощуванні сіянців 
і зеленних культур.

При вузькорядній сівбі насіння висівають з міжряддям 7,5— 
15 см. Цей спосіб застосовують для культур, які розвивають не
велику надземну масу (редиски, кропу на зелень та ін.).

Широкорядним способом з відстанню між рядками від ЗО до 
210 см висівають насіння і висаджують розсаду культур, які фор
мують велику надземну масу (капусту* помідори, перець, бакла
жани, баштанні, огірки, цибулю-ріпку, будяки та ін.). Широкі між
ряддя дають, можливість розпушувати грунт механізованим спо
собом.

На легких і чистих від бур’янів грунтах із застосуванням гер
біцидів впроваджують широкосмугові посіви моркви, петрушки, 
цибулі. При такій сівбі насіння висівають смугами шириною 5— 
20 см з відстанню між їх центрами 45—70 см. Так вирощують ви
сокі товарні врожаї без ручного проріджування посівів.

У багатьох господарствах застосовують стрічковий спосіб сівби. 
При цьому способі ‘кілька зближених рядків (2-^10) утворюють 
стрічку. Відстань між стрічками досить широка для проходу коліс 
трактора і начіпних машин під час обробітку міжрядь і збирання 
врожаю. Ширина міжрядь у стрічці становить від 7,5 до 50 см, 
а відстань між стрічками — здебільшого 50—120 см. При цьому 
способі сівби культури висівають за такими схемами: 50+20, 90 + 
+  50, 100 +  40, 110+50, 50 +15+15+15+15.

Пунктирний спосіб сівби дає можливість розмістити насіння 
в рядку на однаковій відстані. Цей спосіб забезпечує найбільш 
правильне розміщення рослин на площі і високі товарні- врожаї
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Рис. 8. Способи сівби і садіння овочевих культур:
1 рядковий; 2 широкорядний; З, 4 — стрічковий; 5 — квадратний; 6, 7 — квадратно-гні- 
здовии; 8, 9 — широкосмуговий; 10 — стрічково-смуговий.

овочевих культур. Для пунктирного висівання застосовують спе
ціальні сівалки точного висіву.

При квадратному способі сівби (садіння) відстань між росли
нами у рядку і міжряддях однакова. Цей спосіб застосовують для
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високорослих з великою асиміляційною поверхнею овочевих куль
тур. При такому розміщенні рослин на площі міжряддя обробля
ють у двох напрямах.

Квадратно-гніздовий спосіб сівби (садіння) забезпечує розмі
щення у гнізді 2—4 рослин і більше. Для такого розміщення рос
лин сівбу проводять широкосмуговим або широкорядним- способом 
з наступним букетуванням рядків.

Такий спосіб вирощування культур забезпечує міжрядний обро
біток грунту у двох напрямах.

У спорудах закритого грунту при вирощуванні овочевих культур 
застосовують здебільшого широкорядний (90—160 см) і стрічковий 
(70—100 + 50—60 см) способи висаджування розсади. Вигоночні 
культури вирощують мостовим і напівмостовим способами або на 
грядках вузькорядним способом з шириною міжрядь 7—10 см. 
Ущільнювачі висівають переважно розкидним або рядковим спо
собом.

При різних способах сівби і садіння схеми розміщення мають 
забезпечувати нормальні умови росту й розвитку рослин та макси
мальне використання механізації під час догляду за посівами і 
збирання врожаю. Тому посівні машини повинні рівномірно висі
вати насіння (з відхиленням не більш як 5 % У рядках), загортати 
насіння на однакову глибину та забезпечувати прямолінійність 
рядків. Пошкодження висівним апаратом великого насіння не 
повинно перевищувати 1,5, а дрібного — 0,5 %.

Для сівби насіння використовують такі овочеві сівалки: СОН-2, 
8А, СП-4-6ФС, СКОН-4-2, СО-4,2, СУПО-8, а цибулі-сіянки, часни
ку і крупнонасінних бобів — СЛС-12, СЛС-5,4, СЛН-8Б. Овочеві 
культури можна висівати також зерновим**, льоновими і зерно- 
трав’яними сівалками. Дрібнонасінні культури доцільніше висівати 
сівалками з анкерними сошниками. Баштанні культури сіють сі
валками СБН-3, СБУ-2,4, СПЧ-6М, СБУ-2-4М. Сівалками СКОН-4,2 
і СО-4,2 одночасно з висіванням насіння вносять добрива.

Розсаду овочевих культур висаджують розсадосадильними ма
шинами 'СКН-6, СКН-6А, МПР-5,4.

Норма висіву — це маса насіння, яке висівають на одиницю 
площі. Для культур відкритого грунту її визначають у кілограмах 
(центнерах) на 1 га, а закритого — в грамах на 1 м2. Для кожної 
овочевої культури норми висіву встановлюють з розрахунку на 
насіння першого класу. У разі відхилень у якості на норму висіву 
роблять відповідну поправку.

. Норма висіву залежить від розміру насіння, його посівної при
датності, температури і вологості грунту, глибини загортання, пло
щі живлення тощо. При її встановленні беруть до уваги, що по
льова схожість насіння завжди нижча за лабораторну. Зрідження 
сходів у посівах овочевих культур коливається в межах 5—15 % 
і більше. Це значною мірою зумовлюється погодними умовами,
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підготовкою грунту, доглядом за посівами. Саме тому насіння 
завжди треба висівати в таких кількостях, які б забезпечували 
оптимальну кількість (густоту) рослин на одиниці площі. Для 
дрібнонасінних культур вона має перевищувати оптимальну в 4— 
5 разів, з середнім за розмірами насінням — в 3—4, а для велико- 
насінних— у 1,5—2 рази. При вирощуванні овочевих культур без 
проріджування кількість висіяного (схожого) насіння до заданої 
густоти рослин збільшується відповідно в 1,5—2, 1,3—1,4 і 1,2— 
1,3 раза. Щоб зменшити затрати праці на проріджування рослин 
у рядках і гніздах, насіння доводять до високих посівних конди
цій — першого класу, дражують і висівають сівалками точного 
висіву зменшеними нормами.

Норму висіву за заданою кількістю рослин на 1 га визначають 
за формулою

Ц  А • Б ■ Д  
С ■ 100 ’

де Н — норма висіву, г; А — потрібна кількість рослин на одини
цю площі, шт.; Б — коефіцієнт збільшення; С — посівна придат
ність, % ; Д  — маса 1000 насінин, г.

На чистих достатньо зволожених грунтах норму висіву зменшу
ють на 10—ЗО %, а на важких, що запливають,— збільшують. При 
гніздовому способі сівби норму висіву зменшують у 2 рази, а при 
широкосмуговому і стрічковому — збільшують на 10—20% порів
няно з рядковим.

Більш точно норму висіву можна визначити за формулою
„  108 • 100 • 100 
п  ~  Р ■ Д  - Ч ( Л  — П — С) ’

де Н — норма висіву, кг/га; Р — оптимальна площа, яку займає 
одна рослина, см2 (площа живлення); Д  — кількість насінин в 
1 кг; Ч — чистота насіння, %; Л —лабораторна схожість, %; 
П — різниця між польовою і лабораторною схожістю, %; С — зрі
дження, % польової схожості.

Залежно від схожості і чистоти насіння р рекомендовані норми 
висіву насіння І класу вносять поправки.

Норма садіння бульб картоплі, цибулі-сіянки, маточних коре
неплодів залежить від середньої маси їх. Орієнтовні норми висіву 
насіння, глибину його загортання у грунт і схожість наведено 
в табл. 17.

Від глибини загортання насіння залежить дружність проро
стання і з’явлення сходів. Як глибоке, так і мілке загортання 
негативно впливає на проростання насіння. При глибокому загор
танні насіння втрачає багато поживних речовин на подолання 
опору грунту і розвиток корінців, внаслідок чого сходи ослаблені
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Т а б л и ц я  17. Норми висіву, глибина загортання і схожість насіння І класу

Схожість, %

Культура
Норма 
висі ву, 
кг/га

Глибина 
загортай - 

ня, см лабора- 
торна польова

Баклажани (розсадні) 0,7—0,9 0,5—0,1 75 60—70
Капуста

безрозсадна 2—2,5 1,5—2 90 40—60
розсадна 0,4—0,6 0,5— 1,5 80 70—75

Огірки 5—7 3—5 90 70—80
Кабачки і патисони 2—3 4—6 95 70—80
Г арбузи 3—4 5—7 95 75—80
Помідори

безрозсадні 2—3 1,5—2,5 85 50—60
розсадні 0,4—0,6 0,5— 1 85 70—80

Цибуля-ріпка * 8— 10 2—3 80 30—40
Цибуля-сіянка 70—80 2—3 80 45—55
Цибуля-порей 7—9 2—3 80 30—40
Цибуля-батун 12— 14 2—3 80 25—35
Цибуля-ріпка з сіянки діаметром до 

1,4 см 600—800 3—4 100 90—95
1,5—2,2 см 800—1200 4—4,5 100 90—95

Морква *
ранньовесняна сівба 4—6 1,5—2 70 25—35
літня і підзимня сівба 6— 10 1,5—2 70 15—25

Пастернак 5—6 2—3 70 20—30
Петрушка * 4—6 1,5—2 70 20—25
Селера 2—3 0,5— 1,5 75 15—25
Перець (розсадний) 0,5—0,7 0,5— 1 80 60—70
Буряки

багатонасінні 12— 16 2—4 80 40—50
однонасінні 8—10

«
80 35—40

Боби
Горох

250—300 90 80—85
150—200 3—5 9 0 -9 5 70—80

Квасоля 200—250 4—8 85 75—80
Кукурудза 22—25 5—7 85 75—80
Ревінь (розсадний) 2,8—3,2 1,5—2 85 50—60
Редиска 14— 15 1—2 85 40—50
Редька 4 - 6 2—4 85 35—40
Салат

листковий * 3 - 5 1— 1,5 80 40—50
головчастий * 1— 1,5 1— 1,5 80 30—40

Шпинат * 30—40 1,5—2 70 40—50
Кріп * 

на зелень 25—40 2—3 60 40—45
технічний 12— 13 2—3 60 30—35

Щавель * 3—4 1— 1,5 80 40—45
Часник

зубки масою до 2 г 500—800 5—6 100 85—90
2—5 г 900—2000 6—8 100 90—95
понад 5 г 2200—

3000 7—9 100 90—95

* — при підзимній сівбі норму висіву збільшують на 25 30%. 
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і часто зріджені. При мілкому загортанні верхній шар грунту 
швидко пересихає, що також негативно позначається на польовій 
схожості.

При визначенні глибини загортання беруть до уваги розмір 
насіння, міцність і водопроникність його шкірки, а також щіль
ність і вологість грунту.

На структурних і достатньо зволожених грунтах глибина за
гортання насіння має бути меншою, ніж на недостатньо зволоже
них. Мілкіше висівають насіння при ранньовесняній сівбі порівня
но з літньою.

При розмноженні овочевих культур вегетативні органи їх виса
джують на різну глибину: бульби картоплі — на 8—10 см, корене
вища ревеню, щавлю і маточні коренеплоди так, щоб зверху го
ловки був шар землі 3—5 см.

Площа живлення рослин. На ріст і розвиток овочевих культур 
істотно впливає взаємодія рослин в агрофітоценозах, оскільки у 
процесі життєдіяльності між рослинами постійно існує конкурен
ція за світло, вологу і поживні речовини. По-різному впливають 
і виділення кореневої системи та надземних органів однієї росли
ни на іншу. Тому вивчення взаємного впливу рослин є основою 
для розробки схем сівби, визначення площ живлення та впрова
дження у виробництво змішаних і ущільнених посівів.

Найбільш економічно вигідна така площа живлення, яка за
безпечує максимальний товарний урожай основної культури з 
одиниці площі з мінімальними затратами праці. Площа живлення 
та її конфігурація помітно впливають на умови росту рослин і 
формування врожаю. Ступінь використання сонячної енергії, ро
дючості і вологи грунту значною мірою залежить від біологічних 
особливостей культури, сорту, площі живлення та її конфігурації. 
Найкраще рослини освітлюються при наближенні конфігурації 
площі живлення до квадрата. Але при квадратній площі живлен
ня культур, які розвивають невелику надземну масу (моркви, пет
рушки, редиски, редьки, цибулі та ін.), практично неможливо' 
механізувати догляд та збирання врожаю. Тому їх, як уже зазна
чалося, вирощують з широкими міжряддями і загущенням у рядку 
чи смузі. Конфігурація їх площі живлення подібна до витягнутого 
прямокутника. Розмір площі живлення однієї рослини є добут
ком від множення ширини міжряддя на відстань між рослинами 
в рядку. Наприклад, площа живлення розсади ранньої капусти, 
висадженої з відстанню між рядками 70 см і в рядках ЗО см, ста
новить 70-30 = 2100 см2. Середню площу живлення, яка припадає 
на одну рослину, визначають діленням одиниці площі на кількість 
розміщених на ній рослин.

Площу живлення при стрічковому способі сівби визначають 
множенням суми міжрядь між стрічками і в стрічці на відстань
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між рослинами в рядку і діленням добутку на кількість рядків 
у стрічці.

Кількість рослин на одиниці площі та їх продуктивність без
посередньо залежать від площі живлення. Зменшення площі жив
лення спричинює збільшення кількості рослин на одниці площі 
і зменшення їх середньої маси. При збільшенні площі живлення 
зростає продуктивність рослин. Однак у надмірно зріджених по
сівах це зростання не забезпечує високого врожаю.

Площа живлення помітно впливає на якість продукції, яка зни
жується як при надмірному загущенні, так і при зрідженні посівів. 
Так, у загущених посівах моркви утворюються дрібні коренепло
ди, а при великих площах живлення вони переростають, розгалу
жуються, тріскаються, що значно знижує товарність врожаю.

Площа живлення рослин визначається особливостями розвитку 
надземної маси та інтенсивністю наростання листкового апарату. 
За інтенсивністю росту надземних органів та їх розгалуженням 
В. М. Матвєєв поділяє овочеві культури на 3 групи; 1) рослини, 
які ростуть повільно і мають невелику надземну масу у вигляді 
розетки або компактного куща (цибуля, щавель, шпинат). Площа 
живлення їх 100—150 см2; 2) рослини з сильнорослим стеблом 
і незначним розгалуженням надземної частини (цукрова кукуру
дза, боби, кущові форми помідорів і огірків). Оптимальна площа 
живлення їх 1400—1800 см2; 3) рослини з розгалуженими слаб
кими довгими стеблами (родина гарбузових). Площа живлення їх 
2000—3000 см2.

Площа живлення скоростиглих сортів завжди менша, ніж піз
ніх. Наприклад, оптимальна площа живлення ранньої капусти ста
новить 0,21—0,25, а пізньої — 0,42—0,49 м2.\^

Площі живлення залежать від родючості і вологості грунту, 
освітлення. На родючих грунтах більш урожайні загущені посіви, 
тоді як на бідних на таких посівах різко знижується товарний 
урожай внаслідок недорозвиненості багатьох рослин. При форму
ванні (пасинкуванні, прищипуванні) рослини також вирощують 
густіше, ніж без формування. При цьому врожай з однієї рослини 
дещо зменшується, але завдяки загущенню посівів з одиниці площі 
він підвищується. При цьому важливо й те, що підвищується вихід 
раннього врожаю. У південних районах республіки, де влітку грунт 
часто пересихає, рослини висівають (висаджують) рідше, ніж у 
західних, де опади випадають частіше. У зимовий період, коли 
сонячне освітлення слабке, площу живлення в парниках збільшу
ють, тоді як при вирощуванні у весняний' період — зменшують. 
Так, для формування врожаю редиски взимку площа живлення 
має становити 20—25 см2, а навесні (у березні, квітні) — 16— 
18 см2.

Впровадження механізації під час сівби, догляду за посівами 
та на збиранні врожаю певною мірою зумовлює збільшення площі
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живлення овочевих культур. Так, високі врожаї ранньої капусти 
збирають при площі живлення 50X30—40 см2, але при такій схемі 
садіння утруднюється механізація робіт. Тому у спеціалізованих 
господарствах розширюють міжряддя і висаджують її за схемою 
70x30—35 см. Столові коренеплоди, цибулю вирощують з невели
кими площами живлення. Щоб механізувати сівбу, догляд за по
сівами і збирання врожаю, ці культури висівають з шириною між
рядь 45 см.

§ 3. Вегетативне розмноження овочевих культур

Вегетативним способом розмножують культури, які на корінцях 
(хрін), кореневищах (ревінь, щавель, багаторічні цибулі), у суцвіт
тях (стрілкуючі сорти часнику, багатоярусна цибуля), у пазухах 
листків (помідори), на бульбах (картопля) утворюють ростові 
бруньки. З бруньок розвиваються пагони (ростки), здатні навіть 
без материнської рослини швидко укорінюватися, інтенсивно рости 
і формувати продуктивні органи. Укорінені пасинки, ростки, ча
стинки кореневищ з бруньками, а також бульби і дрібні цибулини 
(сіянка) називають садивним матеріалом. Особливості вегетатив
ного розмноження наведено по кожній культурі у відповідних 
розділах.

При вегетативному розмноженні коефіцієнт розмноження біль
шості культур невисокий (1 : 1—5), однак ознаки і властивості 
сорту зберігаються краще, ніж при статевому.

Деякі овочеві культури можна розмножувати насінням і веге
тативним способом. У виробництві картоплю розмножують вегета
тивно — бульбами або їх частинами. Однак вона може розмножу
ватись і насінням. Розмноження картоплі насінням у виробництві 
не поширене і використовується лише у селекційній роботі. Це 
пов’язано з тим, що при статевому розмноженні втрачаються якос
ті сорту. Часник розмножується переважно вегетативно — зубка
ми, однозубкою і повітряними цибулинами, а при видаленні остан
ніх на початку їх утворення у суцвіттях цвітуть квітки і утворює
ться насіння.

Дворічні овочеві культури при вирощуванні на насіння також 
розмножують вегетативно — коренеплодами, цибулинами або їх 
половинками. У верхній частині головки коренеплодів, на денці 
цибулин є бруньки. При висаджуванні у грунт з бруньок виро
стають стебла, на яких формуються квітки і утворюється насіння.

Багаторічні овочеві культури (щавель, ревінь, спаржа та ін.) 
розмножуються насінням і частинами кореневищ.

Помідори можна розмножувати пасинками (живцями з двома 
вузлами). Живці з нижньої частини стебла краще вкорінюються, 
ніж з верхньої. Тому для швидкого розмноження нового сорту у 
виробництві помідори вирощують з живців. При вегетативному
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розмноженні застосовують трансплантацію — прищеплення однієї 
культури на кореневу систему іншої з̂  метою забезпечення більш 
інтенсивного росту коренів, і стебла, підвищення стійкості рослин 
проти шкідників і хвороб. Так, прищеплення дині у фазі 2 сім’я
дольних листків на рослину гарбузів у фазі 1—2 справжніх листків 
дає можливість вирощувати її в районах з менш сприятливими для 
неї кліматичними умовами. Для боротьби з фузаріозом нестійкі 
форми огірків прищеплюють на гарбузи. Прищеплення розсади 
помідорів на дикі форми їх підвищує стійкість рослин проти ура
ження нематодою.

При оздоровленні садивного матеріалу картоплі, помідорів, час
нику та для того, щоб мати безвірусні рослини, у селекційно-на
сінницькій практиці застосовують новий метод розмноження — 
культуру тканин. З досить дрібних кусочків меристеми або навіть 
з клітин у лабораторних умовах на штучному живильному середо
вищі вирощують здорові незаражені вірусами рослини.

§ 4. Метод розсади

Розсада — це молоді трав’янисті рослини у фазі — 4—7 справж
ніх листків, які використовують для висаджування у відкритому і 
закритому грунті.

Метод розсади — це спосіб культури, при якому рослини спо
чатку вирощують загущено в культиваційних спорудах та на гряд
ках утепленого і відкритого грунту, а потім з настанням відповід
них умов пересаджують на постійне місце для завершення вегета
ційного періоду. Суть методу полягає в тому, що на початку росту 
рослини потребують площі, в 50—200 разп^меншої, ніж у період 
формування врожаю. Значне загущення в молодому віці дає мож
ливість вирощувати рослини на порівняно невеликій площі в най
більш несприятливу пору року.

В Україні близько 40 % овочевих культур вирощують способом 
розсади. Затрати на її вирощування часто становлять 35—50 % 
собівартості овочів. Це пов’язано з тим, що витрати господарства 
на підготовку культиваційних споруд, створення штучного мікро
клімату і вирощування культур значні. Однак порівняно з без
розсадним способом розсадний дає можливість значно зменшити 
норму висіву насіння і мати врожай у 'більш ранні строки, виро
щувати культури з тривалим вегетаційним періодом у районах 
з порівняно коротким літом, а також зменшити витрати на догляд 
за рослинами у відкритому грунті та більш інтенсивно використо
вувати площу відкритого і закритого грунту. Отже, розсадний ме
тод овочівництва економічно вигідний.

У південних районах часто поєднують розсадний і безрозсад
ний способи вирощування овочів. При безрозсадному способі ви
рощування рослини формують стрижневу кореневу систему, яка
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проникає глибоко в грунт і краще забезпечує їх вологою. При 
цьому дещо подовжується період використання свіжих овочів з 
відкритого грунту, що сприяє надходженню їх до пізньої осені (до 
перших заморозків). Однак слід зазначити, що норма висіву на
сіння при цьому збільшується в 3—4 рази, 2—3 рази треба ви
полювати бур’яни і проривати рослини у рядках, а при вирощу
ванні капусти ще й 2—3 рази обробляти сходи пестицидами проти 
хрестоцвітої блохи, що негативно впливає на екологію. Тому при 
плануванні площі для розсадного і безрозсадного вирощування 
овочевих культур слід брати до уваги кліматичні особливості зони, 
строки надходження продукції, а також можливості закритого 
та утепленого грунту щодо вирощування розсади. В разі нестачі 
площі закритого грунту загущене вирощування розсади значно 
погіршує її якість, затримує дозрівання і призводить до різкого 
зниження врожаю.

Найбільш економічно вигідний розсадний метод культури на 
Поліссі та в Західному Лісостепу, де період вегетації менш три
валий, ніж у Лівобережному Лісостепу і в Степу.
У Розсаду для закритого грунту (парників і теплиць) вирощують 
здебільшого в зимових розсадних теплицях, а для відкритого — 
в па*рниках і весняних теплицях (пізньої капусти і цвітної тре
тього— п’ятого строків у розсадниках).

Вирощування розсади у весняних плівкових теплицях у 1,5— 
2 рази дешевше, ніж у парниках. Це пов’язано з тим, що в теп
лицях кращі умови для регулювання мікроклімату і є можливість 
механізувати деякі трудомісткі процеси, а також здійснювати ро
боти у будь-яку погоду. Досвід передових овочівницьких госпо
дарств свідчить, що розсада, вирощена у весняних плівкових теп
лицях, більш вирівняна за висотою і масою, менш водяниста і 
краще приживається після пересаджування, ніж з парників. На 
якість розсади дуже впливає мікроклімат, який залежить від біо
логічних особливостей культури (табл. 18)..,

Розсаду вирощують двома способами — безпосереднім висіван
ням у грунт парника, теплиці або розсадників насіння та накіль- 
ченого у поживні горщечки або кубики. Поживна суміш для пар
ників, теплиць та приготування горщечків або кубиків повинна 
відповідати таким вимогам: мати високу забезпеченість поживними 
речовинами, добру повітропроникність, вбирну здатність, водостій
ку структуру, а також не містити збудників хвороб і шкідників.

Рослини вирощують спочатку загущено (сіянці) з наступним 
пікіруванням (пересаджуванням) або розріджено (без пікіруван
ня). Загущений посів називається шкілкою сіянців. Співвідношен
ня між площею сіянців і площею, потрібного для пікірування, на
зивають коефіцієнтом розгортання. Він залежить від культури та 
густоти посіву і коливається в межах від 5 до 10.

Пікірування розсади дає змогу раціональніше використовувати
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площу закритого грунту, економніше витрачати насіння, мати 
більш вирівняну розсаду з добре розвиненою кореневою системою. 
Пікірування розсади — досить трудомісткий процес. Так, для пі
кірування сіянців ранньої капусти на 1 га затрачають в середньо
му 15—20 людино-днів. Тому здебільшого пікірують розсаду ран
ньої капусти, помідорів, перцю. Розсаду, яка гірше приживається 
(огірків, баклажанів, динь), вирощують в'горщечках чи кубиках
Т а б л и ц я  18. Оптимальна температура і вологість повітря при вирощуванні 
розсади

Культури

Температура, °С

Відносна 
вологість 

повітря, %до появи 
сходів

П І С Л Я  П О Я В И

сходів (5— 
7 Д Н І В )

під час вирощування 
розсади

вдень вночі

Цвітна капуста 20—22 8—10 16—19 10— 12 60—70
Рання капуста 18—20 6—8 14— 16 8— 10 60—65
Баклажани, перець 25—30 14— 17 22—25 16— 18 70—75
Помідори 20—25 8— 12 18—26 8— 12 60—65
Огірки 25—30 14— 17 20—25 16— 18 75—80
Цибуля 20—25 10— 12 18—25 10— 12 70—75
Селера 20—25 10— 12 14— 19 10— 12 70—75

без пікірування. З 1 м2 мають сіянців капусти до 2 тис., помідорів, 
перцю, баклажанів— 1,8 тис. Сіянці вирощують в ящиках розмі
рами 50X35X7 см. Насіння висівають загущено на глибину до 
2 см з шириною міжрядь 3—4 см. Пікірують сіянці у фазі сім’я
доль або на початку утворення першого справжнього листка.

При пікіруванні кінець стрижневої^ корінця прищипують, вна
слідок чого бічні розгалужуються і розростаються в більшому 
об’ємі грунту.

Потім сіянці висаджують, заглиблюючи до сім’ядоль, злегка 
ущільнюють біля них грунт і поливають. Це сприяє швидкому 
утворенню додаткових корінців. Під час пікірування вибракову
ють хворі і нерозвинені сіянці.

Розсаду для масового садіння здебільшого вирощують без пі
кірування. Насіння висівають з нормою висіву, у 2—3 рази мен
шою, ніж для сіянців. З появою першого справжнього листка по
сіви проріджують.

Догляд за розсадою полягає в підтриманні оптимальної темпе
ратури з урахуванням фази росту та інтенсивності освітлення, 
вологості грунту і повітря. У міжряддях розпушують грунт і ви
полюють бур’яни. Щоб поліпшити якість розсади, зокрема запо
бігти витягуванню, посіви обробляють хлорхолінхлоридом (тур). 
За даними Сімферопольської овоче-баштанної дослідної станції,
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при дво-, триразовому обробітку розсади помідорів цим препара
том (0,2 %) рослини утворюють компактні кущі з короткими між
вузлями. Урожайність плодів підвищується на 10—12'%. На 1 м2 
витрачають 3 л робочого розчину. Після кожного обробітку, щоб 
змити залишки препарату з листя, рослини поливають.

У комплексі агротехнічних заходів, спрямованих на впрошуван
ня високоякісної розсади, важливу роль відіграє її гартування. 
Для цього за 10—15 днів до висаджування розсади у відкритий 
грунт з парників знімають рами спочатку на день, а потім і на 
ніч. У плівкових теплицях посилюють вентиляцію, а за 7—10 днів 
до висаджування знімають покриття або ЗО % бічної огорожі.

З метою посилення стійкості рослин проти несприятливих умов 
розсаду перед початком гартування підживлюють фосфорно-калій
ними добривами з розрахунку 20 г аміачної селітри, 40 г супер
фосфату, 80 г сірчанокислого калію на 10 л води (на 1,5 м2). Від
разу після підживлення рослини поливають. У період гартування 
розсади поливи не проводять. При вирощуванні розсади у парни
ках за 5—7 днів до її вибирання грунт посередині міжрядь прорі
зують, щоб до вибирання утворилась додаткова коренева система.

Вік розсади і площа живлення. Вік розсади визначають кількі
стю днів від з’явлення сходів до висаджування. Він залежить від 
біологічних особливостей культури, умов середовища і технології 
вирощування. Так, навесні розсаду помідорів вирощують протягом 
60—65, а влітку (для осінньої культури) при достатньому соняч
ному освітленні — 35—40 днів. Добре розвинена розсада має від
повідну висоту, міцне стебло і добре облистнена. Молода розсада 
при пересаджуванні швидше в’яне, погано переносить несприятливі 
умови, а рослини пізніше .плодоносять. Переросла розсада погано 
приживається, бо в неї обривається значна частина кореневої си
стеми при вибиранні, а порівняно велика листкова поверхня ви
трачає багато води, що також затримує плодоношення.,

З віком рослини розростаються і потребують більшої площі 
живлення. У загущених посівах вони витягуються і погано при
живаються. Рекомендовані ЮБ та іншими науково-дослідними 
установами площі живлення для розсади наведено в табл. 19.

У радгоспі «Харківська овочева фабрика» кафедрою плодо
овочівництва Харківського сільськогосподарського інституту ім. До- 
кучаєва вивчався спосіб вирощування розсади помідорів з дражо- 
ваного насіння, висіяного сівалкою ПРСМ-7 дворядними стрічками 
за схемою (6+12)Х4 см. Після проріджування на 1 м2 залишали 
270 рослин. При такому розміщенні розсада розвивалася краще, 
ніж при площі живлення 6x6 см2, і врожай підвищувався на 
19—25%. і

Вирощування розсади в горщечках. Коренева система розсади 
пошкоджується менше при вирощуванні її у нещільних грунтосу- 
мішах, збагачених торфом. Найкраще зберігається коренева си-
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стема при вирощуванні розсади в торфоперегнійних або насипних 
горщечках чи кубиках. Така розсада краще переносить коротко
часне зниження температури повітря, добре приживається і забез
печує інтенсивний ріст рослин.

Горщечкову розсаду вирощують переважно для теплично-пар
никових господарств та одержання раннього врожаю овочів з від
критого грунту: ранньої і цвітної (першого та другого строків)
Т а б л и ц я  19. Вік розсади, площа живлення і діловий вихід

Культура Спосіб вирощування
Вік

розсади,
днів

Площа 
живлен
ня, см2

Вихід
розсади»
шт./м2

Капуста
цвітна 1-го строку у горщечках 55— 60 1 0 X 1 0 90

2 і 3-го строків » 4 5 — 50 6 X 6 250
рання » 60— 65 6 X 6 250
середня І савойська без горщечків 4 5 — 50 6 x 6 250
кольрабі у горщечках 40— 45 6 x 6 250

Помідори 6 0 — 70 І 0 Х І 0 90
ранніх строків садіння у горщечках 5 0 — 60 ■ 8 x 8 140
масових строків садіння без горщечків 45— 50 7 X 7 184

Цибуля » 5 0 - 6 0 3 X 1 ,5 2000
Селера » 50— 60 5 x 5 360
Огірки і кабачки у горщечках 20— 30 8 X 8 140
Перець без горщечків 50— 60 5 X 4 450
Баклажани у горщечках 5 0 — 60 6 X 6 250
Салат без горщечків 20— 30 5 x 3 500
Кавуни, диня і гарбузи у горщечках 25— 30 10X10 90

\

капусти, ранніх помідорів, баклажанів, огірків, баштанних та ін. 
Розсаду в горщечках і живильних кубиках вирощують протягом 
тривалішого періоду, ніж без них. Вирощування ранніх овочів ме
тодом горщечкової розсади забезпечує високу економічну ефек
тивність. Так, з 1 га ранньої капусти мають 3—4 тис. крб. чистого
доходу.

Розсада виносить з грунту багато поживних речовин, тому гор
щечки і кубики виготовляють із грунгосуміші, збагаченої на по
живні речовини. Основними компонентами для виготовлення грун- 
тосуміші є торф, перегній і структурний (краще дерновий) грунт. 
Якщо у господарстві немає торфу, для виготовлення горщечків 
використовують парниковий перегній. За даними ЮБ, для виго
товлення горщечків грунтосуміш готують з 3 частин торфу та 
1 частини перегною або 5—8 частин перегною і 3 частин землі. 
Залежно від культури до суміші додають мінеральні добрива 
(табл. 20). Грунтосуміш збагачують також мікроелементами, г/м3: 
сірчанокислої міді — 1,5—2, борної кислоти — 1,5—2, сірчанокисло
го марганцю і цинку — по 11—15. '



За даними Сімферопольської овоче-баштанної дослідної стан
ції, ранній і високий урожай овочів мають при вирощуванні роз
сади в горщечках, виготовлених з такої грунтосуміші: свіжого 
перегною (5 частин), дернової землі (3 частини), свіжого коров’я
ку (3 частини) і мінеральних добрив (аміачної селітри — 1,5 кг/м3, 
хлористого калію — 0,5 і суперфосфату — 3—5 кг/м2).
Т а б л и ц я  20. Орієнтовні дози мінеральних добриз для виготовлення 
горщечків, кг на 1 м8 грунтосуміші

Кул ьтури

Добриво

аміачна се
літра суперфосфат сірчанокис

лий калій
сірчано

кислий
магній

вапняні
добрива

Капуста 1,5—2 2,0—2,5 0,4—0,6 0,3 Сл 1 Д
° сл

Помідори, перець,
баклажани 1,0— 1,5 3,0—4,0 1—1,5 0.3 —
Огірки 0.8— 1 1,0— 1,5 0,5—0,8 0,3 0,3—1,0

Підготовка і висаджування розсади у відкритий грунт. Прижи
вання розсади у відкритому грунті насамперед залежить від збе
рігання кореневої системи та співвідношення між втратою води 
рослинами та її надходженням з грунту. Приживанню сприяють 
передпосадкове зволоження грунту, підвищення вологості повітря, 
а також висаджування розсади в похмуру погоду або в другій 
половині дня, коли температура знижується.

Перед садінням за півдоби — добу розсаду поливають, щоб 
зволожився шар грунту, в якому розміщується коренева система. 
Перед вибиранням кореневу систему розсади підрізують скобою. 
При вибиранні вибраковують слабкорозвинені, пошкоджені і ура
жені чорною ніжкою та килою рослини. Корінці вмочують у роз
чин грунту з коров’яком, до якого додають ТМТД (2 г на 10 л). 
Це забезпечує добре приживання рослин і запобігає пошкодженню 
їх личинками капустяної мухи. Вибрану розсаду вкладають у ящи
ки по 1500, а горщечкову — по 50—60 шт. Перевозять її у ящиках 
і зберігають у затінених місцях.

Висаджують розсаду розсадосадильними машинами, а на не
великих площах — вручну. При ручному садінні поле розмічають 
маркером і на місцях перетину ліній роблять лунки, в які виса
джують розсаду. Перед садінням у кожну лунку наливають 0,5— 
1 л води. Для ручного садіння створюють ланки з 7—12 чоловік 
і розподіляють між ними такі операції: підготовку лунок, полив, 
розкладання розсади, садіння і присипання лунок після висаджу
вання. Всі операції треба виконувати потоковим методом без роз
риву в часі. Середня норма садіння розсади вручну за схемою 
70X70 см за робочий день становить 0,06 га на робітника.
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Найбільш продуктивне і якісне садіння розсади розсадосадиль
ними машинами, при якому затрати праці зменшуються в 5—6 ра
зів. Для висаджування розсади використовують розсадосадильні 
машини СКН-6, СКН-6А.

Висаджувана розсада має бути 20—25 см заввишки. Рослини 
висаджують у грунт до основи першого справжнього листка. Пра
вильному заглибленню і загортанню розсади сприяє розпушування 
грунту та регулювання робочих органів розсадосадильних машин.

Через 5—7 днів після садіння перевіряють приживання розсади 
(там, де рослини не прижилися, висаджують нові).

§ 5. Особливості вирощування розсади
для закритого грунту

У теплицях і парниках овочі вирощують здебільшого розсадним 
способом. Строки вирощування і вік висаджуваної розсади за
лежать від особливостей культури, конструкції і обігрівання куль
тиваційних споруд. У зимових теплицях з електродосвічуванням 
розсаду вирощують в осінньо-зимовий період, у плівкових з обігрі
ванням— наприкінці зими — на початку весни.

Для вирощування у зимових теплицях розсаду огірків і салату 
використовують у 25—35-, помідорів, перцю і баклажанів — 50— 
60-, дині і гарбузів — 25—30-денному віці. Розсаду огірків виро
щують у торфоперегнійних і насипних горщечках розміром 8X8 
або 10X10 см, помідорів— 10x10, баклажанів — 6X6, перцю — 
5x4, салату — 5x3, кавунів і дині — 10X10 см. Розсаду для гід
ропонних теплиць вирощують у насипних ємкостях і поліетилено
вих мішечках, наповнених субстратом, який використовується в 
теплицях.

При вирощуванні розсади на гродані або\мінеральноватних 
субстратах з їх листів нарізують кубики розміром 10x10 см. По
середині їх у верхній частині вирізують невелику лунку (2 X 2,5 см). 
При пікіруванні сіянці обережно виймають з тирси, корінці об
трушують і опускають у лунку так, щоб сім’ядолі були на 1 —
1.5 см вище кубика. Для кращого приживання сіянців лунки за
сипають промитим річковим піском крупної фракції, гранулами з 
мінеральної вати, дрібним щебенем тощо.

Для сівби огірків краще використовувати насіння 2—3-річної 
давності. На рослинах, вирощених з такого насіння, утворюється 
більше жіночих квіток, ніж на вирощених з однорічного. Для збіль
шення жіночих квіток насіння перед сівбою прогрівають протягом 
2 год при температурі 60 °С. Для знезараження від вірусів одно
річне насіння прогрівають у термостаті протягом 3 діб при темпе
ратурі 50 °С та протягом доби для огірків і 2 доби для помідорів 
при температурі 78—80 °С. Закінчують прогрівати насіння за 1 —
1.5 місяця до сівби. Насіння з підвищеною вологістю перед про
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гріванням просушують протягом 1—2 діб при кімнатній температу
рі, щоб воно не втратило схожості. Прогріте насіння протруюють 
ТМТД з розрахунку 8 г на 1 кг. Щоб утворилися корінці довжи
ною 0,5—1 см, насіння перед сівбою намочують у воді кімнатної 
температури на 4—6 год і пророщують при температурі 25—ЗО °С . 
Ефективне намочування його в розчині добрив (10 г суперфосфату, 
10 г азотнокислого калію, 0,2 г сірчанокислого марганцю на 10 л 
води) протягом 12—26 год при температурі 25—ЗО °С (до утворен
ня корінців). Проросле насіння висівають у ящики або горщечки. 
Горщечки або поліетиленові мішечки наполовину заповнюють суб
стратом і поливають водою. Пікірують сіянці у фазі сім’ядольних 
листочків у горщечки, поліетиленові мішечки, кубики.

Насіння помідорів і салату до сівби готують так само, як і 
для відкритого грунту.

Оскільки розсаду для зимових теплиць вирощують у період 
найнижчої сонячної інсоляції (листопад — грудень), застосовують 
електродосвічування її. Для осінньо-зимової культури розсаду ви
рощують у горщечках з другої половини червня.

Для плівкових теплиць з обігрівом розсаду огірків вирощують 
протягом 25—ЗО, помідорів — 55—60 днів. Якщо овочі вирощують 
у другій культурозміні (після розсади),-а також у плівкових теп
лицях на сонячному обігріві, розсаду огірків вирощують протягом 
25, помідорів — 55—50, баклажанів і перцю — 50—60 днів.

Температурний режим при вирощуванні розсади в зимових і 
весняних теплицях регулюється залежно від інтенсивності освітлен
ня. Взимку температура повітря в похмуру погоду має бути на
З—4 °С нижча, ніж у соняйну. Розсаду, підготовлену для закритого 
грунту, висаджують у теплиці і парники без попереднього гарту
вання.

§ 6. Промислове вирощування розсади

Більшість трудомістких робіт при вирощуванні розсади ви
конують в овочівництві вручну. Тому затрати праці на її вироб
ництво залишаються досить високими. За даними ІОБ, вони дося
гають 4—7 людино-годин на 1000 шт. рослин безгорщечкової роз
сади.

Перехід на промислову технологію вирощування розсади на 
відміну від прийнятої в малогабаритних культиваційних спорудах 
дає можливість знизити затрати праці до 1,2 людино-години 
і має такі особливості.

1. З метою широкого застосування механізації та автоматизації 
для вирощування розсади будують великогабаритні комплекси 
плівкових теплиць, розрахованих на впровадження інтенсивної 
технології, науково обгрунтованої системи удобрення, проведення 
хімічної і біологічної боротьби з шкідниками, хворобами і бур’я-
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нами. Строки вирощування розсади завдяки кращому світловому 
і тепловому режимам у цих комплексах скорочуються на 5— 
12 днів.

2. Підготовчі роботи до вирощування розсади проводять після 
закінчення збирання врожаю попередньої культури — у серпні. 
Споруди, інвентар і тару дезинфікують залежно від наявних шкід
ників і хвороб розчинами інсектофунгіцидів. Для цього викори
стовують обприскувач ОТ-1,8. Залишки рослин (на грунті, шпале
рі) знищують вогневим культиватором КО-1,8. Перед дезинфек- 
цією карбатіоном грунт перекопують копачем КР-1,5 на глибину 
20—25 см. Розчин карбатіону (1,5—2,0 %) вносять обприскувачем 
ОТ-1,8 з розрахунку 3—5 л/м2 і заробляють у грунт на глибину 
5—7 см фрезою ФТ-1,8. Через 20—25 днів після дезинфекції грун
ту вносять органічні і мінеральні добрива, заробляючи їх також 
фрезою. Після цього машиною НТ-1,8 формують грядки і вирів
нюють їх поверхню.

3. Навесні, за 10—15 днів до висівання насіння, теплиці вкри
вають плівкою, розігрівають грунт, доводячи його до фізичної стиг
лості. Завдяки формуванню грядок з осені грунт на 7—10 днів 
швидше достигає, ніж після звичайної осінньої підготовки. У разі 
потреби у грунт вносять мінеральні добрива, грядки розпушують 
фрезою. Гербіциди вносять за день до сівби і заробляють їх фре
зою на глибину 5—7 см.

4. Для сівби використовують дражоване насіння першого кла
су. Сівбу проводять сівалками точного висіву, що дає можливість 
вирощувати розсаду без пікірування і проривання рослин.

5. Для здешевлення продукції і зменшення затрат праці для 
виготовлення грунтосумішей і горщечків впроваджують засоби ме
ханізації (змішувачі СМТ-20, навантажувач\ПТ-0,7 та ін.).

6. Впроваджуються автоматичне регулювання температури, 
поливу рослин, насичення повітря вуглекислим газом, механізація 
висаджування розсади та обробки рослин пестицидами проти 
шкідників і хвороб.

7. За 1—2 дні до появи сходів бур’яни знищують за допомогою 
вогневого культиватора КО-1,8. Після появи сходів розпушують 
грунт і знищують бур’яни у міжряддях за допомогою роторного 
культиватора КРМ-1,8 (глибина розпушувань 3—5 см). Перший 
раз міжряддя розпушують, коли висота рослин досягне 3 см, 
а після цього — в міру потреби, до змикання рядків.

8. Щоб розсада не переросла, за 7—8 днів до її вибирання у 
рослин підрізують кореневу систему на глибині 5—7 см підрізу- 
вачем КП-1,8. Ріст розсади можна затримати .також зчісуванням 
з рослин верхніх листків із зберіганням точки росту в помідорів 
на висоті 18—20 см. Зрізану масу видаляють за межі споруди.

9. За 5—6 днів до вибирання розсади проводять профілактичну 
обробку рослин пестицидами, а за 2 дні у грунт вносять розчин
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мінеральних добрив (щоб рослини краще приживалися). Перед 
висаджуванням розсаду поливають, щоб рослини добре вибиралися 
з грудкою землі.

10. Вибирають розсаду, за допомогою машини МУР-1,8, яка 
вкладає її в ящики. Ящики з розсадою встанЬвлюють у контей
нери. З теплиць їх вивозять універсальним підйомником ПУТ-0,7, 
завантажують у транспортні засоби і вивозять у поле.

11. Запроваджується система стимулювання праці робітників 
і підвищується кваліфікація їх- у розсадних комплексах (впрова
дження бригадної форми організації праці тощо).

При вирощуванні касетним способом скорочується вік розсади. 
У помідорів, перцю, баклажанів і капусти він становить ЗО— 
35 днів, огірків— 15—18, столових буряків, селери — 35—40, ци
булі —,45—50 днів.

Після вибирання розсади площу теплиць використовують під 
овочеві культури відповідно до культурозміни.

§ 7. Повторні й ущільнені посіви

Тривалість вегетаційного періоду та інтенсивність початкового 
росту в овочевих культур неоднакові. Багато з них на початку 
вегетації ростуть повільно і не повністю використовують площу 
живлення. Деякі культури мають короткий вегетаційний період, 
і після збирання їх врожаю ще залишається тривалий період до 
настання осінньої несприятливої погоди.

Родючість грунтів, сонячна енергія та інші фактори зовнішньо
го середовища раціонально використовуються тоді, коли поля про
тягом періоду вегетації зайняті культурами.

Період вегетації на території України досить тривалий. Так, 
на Поліссі днів з середньодобовою температурою понад 5 °С 196— 
205, а в Криму і Закарпатті — 237—241, а понад 10 °С— відповідно 
154—160 і 180—190 днів.

Тривалість вегетаційного періоду редиски, кропу, салату, шпи
нату становить 25—70 днів, ранньої і цвітної капусти, кольрабі 
(від висаджування розсади до початку збирання врожаю) — 55— 
65 днів, ранньої картоплі — 40—50 днів. Крім того, різні овочеві 
культури неоднаково відносяться до температурного і світлового 
режимів. Холодостійкі культури краще ростуть і формують висо
кий урожай навесні і восени, теплолюбні — влітку.

Невелика тривалість вегетаційного періоду деяких овочевих 
культур і різна вимогливість їх до умов навколишнього середо
вища дають можливість на одній і тій самій площі збирати два 
врожаї, тобто впроваджувати повторні посіви. Наприклад, до сів
би квасолі, огірків, висаджування розсади помідорів, перцю, бак
лажанів, пізньої капусти можна вирощувати редиску, шпинат, са
лат та інші скоростиглі холодостійкі культури. Після збирання
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врожаю цибулі на перо, ранньої і цвітної капусти, моркви, столо
вих буряків і петрушки на пучкову продукцію, ранньої картоплі 
висівають огірки, зимову редьку, спаржеву квасолю, петрушку і 
кріп на зелень, а також висаджують розсаду цвітної капусти, 
кольрабі, картоплю.

Ефективність використання землі і теплого періоду року під
вищують впровадженням повторних посівів. Для раціонального 
поєднання попередників і повторних посівів овочевих культур тре
ба, щоб сума вегетаційних періодів обох культур не перевищувала 
тривалості теплого періоду і в другій половині року були сприят
ливі умови для росту і формування врожаю повторної культури. 
Беруть до уваги також вплив попередньої культури на врожай
ність повторної, особливості обробітку грунту, удобрення, строки 
і способи сівби та поливи.

Особливістю вирощування овочевих позторною культурою є 
швидке звільнення площі від попередника і високоякісна та своє
часна підготовка грунту. Запізнення з оранкою у післязбиральний 
період навіть на один день призводить до значних втрат вологи, 
внаслідок чого різко знижується польова схожість насіння повтор
ної культури, сходи її, як правило, нерівномірні (дуже строкаті), 
а розсада погано і довго приживається. Щоб запобігти цьому, 
у південних районах, .а в засушливі роки в Лісостепу і на Поліссі 
перед оранкою проводять вологозарядкові поливи. При повторних 
посівах обов’язкове також ущільнення грунту до і після сівби 
коткуванням.

Вирощування на одній площі протягом вегетаційного періоду 
двох овочевих культур називають ущільненими посівами.

Деякі овочеві культури вирощують з ій^риною міжрядь 70— 
170 см і більше. На початку росту (20—40 днів) молоді рослини 
використовують лише 20—50 % площі живлення. Деякі з них 
мають короткий період вегетації і дають товарну продукцію за 
25—70 днів. Неоднаково вимогливі овочеві культури і до освітлен
ня. Кореневі виділення деяких культур стимулюють ріст інших. 
Все це дає можливість широко застосовувати в овочівництві ущіль
нені посіви, в результаті чого раціональніше використовуються 
площа, добрива, сонячна енергія. Найбільш ефективні ущільнені 
посіви на родючих грунтах в умовах зрошення.

Культури, які мають широкі міжряддя, як правило,, ущільню
ють культурами з коротким періодом вегетації або тими, в яких 
періоди формування листкового апарату і продуктивних органів 
не збігаються. Ущільнюють посіви також культурами, неоднаково 
вимогливими до інтенсивності освітлення. Так, огірки ущільнюють 
кропом, салатом, столовими буряками, цвітною капустою, а на 
півдні — пізньою капустою; помідори — цвітною капустою; цукрову 
кукурудзу — кабачками, гарбузами; картоплю — квасолею, що по
силює ще й її азотне живлення. У перший і другий роки вирстцу-
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вання ревінь ущільнюють морквою, петрушкою, селерою, огірками, 
цвітною і пізньою капустою. При ущільненні культур ущільнювачі 
висівають або висаджують розсадою 2—3-рядними стрічками (від
стань між рядками в стрічці 20 см). Ущільнювачі в міжряддя огір
ків можна висівати і завчасно — за 5—10 днів до їх сівби, що 
подовжує період вегетації і підвищує врожайність огірків. Маса 
ущільнюючої культури не повинна перевищувати ЗО % маси 
основної. ,

Моркву, петрушку, цибулю часто висівають з маячними куль
турами (редискою, салатом). Норма висіву останніх має стано
вити 2—3 % основної. При цьому маячна культура буде і ущіль
нювачем. Урожай її збирають одночасно з прополюванням основ
ної культури. У теплицях огірки ущільнюють салатом, пекінською 
капустою, а в парниках — цибулею на перо. При доборі культур 
для ущільнення треба брати до уваги явище алелопатії (взаєм
ний вплив рослин), бо рослини взаємодіють через зміну навколиш
нього середовища. Для ущільнення добирають основні і ущільню
ючі культури. Вимоги до умов грунтового живлення, водного 
режиму повинні бути однакові як для основної, так і для ущіль
нюючої культури. Так, капусту не слід ущільнювати морквою, ци
булю — квасолею, горохом. Ущільнюючі культури повинні мати 
менш розвинену кореневу систему, яка б не погіршувала умови 
росту основних культур.

При застосуванні механізації на посівах овочевих слід впрова
джувати такі схеми ущільнення, які б не утруднювали викори
стання механізмів під час догляду за культурами.

Під ущільнені і повторні посіви слід вносити підвищені дози 
добрив і підтримувати оптимальний рівень вологи в грунті поли
вами.

§ 8. Кулісний спосіб вирощування
о в о ч е в и х  к у л ьту р

Щоб захистити рослини від вітрів і створити для них більш 
сприятливий мікроклімат, деякі овочеві культури висівають у ку
лісах. Для куліс використовують високорослі культури — кукуруд
зу, соняшник, кріп. В Україні в кулісах вирощують переважно 
огірки і зрідка — цвітну капусту. Кулісну культуру висівають ряд
ками або стрічками упоперек напряму панівних вітрів.

При використанні як кулісних культур кукурудзу і соняшник 
висівають за 5—10 днів до сівби огірків або одночасно з ними. 
Ширина міжкулісного простору має становити 90, 140 см. При ши
рині міжрядь 90, 140 см кулісну культуру висівають через рядок 
від основної. При більших міжкулісних відстанях ширина куліс 
може бути на 0,5—1 секції сівалки.

За даними Інституту землеробства і тваринництва західних
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районів України, вирощування огірків у кулісах кукурудзи сприяло 
підвищенню врожаю на 11,4, а кропу — на 10,6%- При цьому 
товарний урожай качанів кукурудзи становив 119, а кропу (у фазі 
молочно-воскової стиглості) — 114 ц/га. Вирощуванні в кулісах 
рослини огірків на 3—5 днів раніше починають плодоносити. При 
використанні як кулісної культури жита насіння його слід висіва
ти восени, а кропу-— рано навесні з міжкулісними відстанями 
на» 1, 2, 3, 4 ширини сівалки. При цьому грунт між кулісами до 
сівби огірків підтримують у чистому від бур’янів і розпушеному 
стані за допомогою 3—4-разових культивацій з одночасним боро
нуванням і коткуванням.

Для ранньовесняного висаджування цвітної капусти доцільніше 
використовувати куліси з кропу, оскільки строки їх сівби і виса

джування розсади збігаються. При висаджуванні цвітної капусти 
наприкінці квітня або в червні як кулісну культуру краще вико
ристовувати кукурудзу або соняшник, які захищають її від прямого 
сонячного світла, що, в свою чергу, підвищує товарну якість го
ловок.

Р о зд іл  V. ДОГЛЯД ЗА ОВОЧЕВИМИ КУЛЬТУРАМИ 
І ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

§ 1. Догляд за овочевими культурами

Система догляду за овочевими культурами повинна бути спря
мована на найбільш раціональне використання рослинами пожив
них речовин, вологи і сонячної енергії для формування максималь
ного врожаю з одиниці площі. Агротехнічні заходи, які вона 
передбачає, здійснюють в оптимальні строки з урахуванням біо
логічних особливостей культур, грунтово-кліматичних умов зони. 
Запізнення з виконанням їх призводить до збільшення виробничих 
затрат і недобору врожаю.

Боронування і мульчування посівів. Сходи деяких дрібнонасін
них культур з’являються через 16—20 днів після сівби, а то й 
пізніше. Випадання дощів, поливи призводять до утворення грун
тової кірки, яка утруднює проникання повітря до кореневої си
стеми, газообмін і затримує появу сходів (паростки гинуть, так і 
не з’явившись на поверхні грунту, а ті, що з’явилися, як правило, 
дуже ослаблені).

До проростання насіння кірку знищують боронуванням. Посіви 
боронують зранку, коли кірка найменш міцна, впоперек напряму 
рядків легкими або середніми боронами зі швидкістю 3,5—4 км/год. 
Найбільш раціонально для її знищення використовувати агрегат
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з- ротаційної мотики МВН-2,8М, ротаційної борони БРУ-0,7 і сіт
частої борони БСО-4А. Підзимні посіви боронують рано навесні, 
як тільки можна вийти в поле, коли насіння ще не накільчилось. 
Боронування до накільчення насіння не знижує його польової схо
жості, тоді як у період накільчення вона знижується до 12 %. 
Боронування посівів у період, коли паростки знаходяться в грунті 
близько від поверхні, 'призводить до значного зрідження сходів. 
Знищують кірку на таких посівах ротаційними мотиками 
МВН-2.8М, ребристими, кільчастими, а при з’явленні поодиноких 
сходів — і голчастими котками, які менше, ніж борони, пошко
джують сходи. Боронуванням посівів знищується також багато 
бур’янів — до 85,4%- Це пояснюється тим, що насіння бур’янів 
навесні дуже швидко проростає і на 7—10-й день після сівби вони 
бувають у фазі «білої ниточки». У цій фазі вони добре знищую
ться боронами. Пізніше, коли бур’яни вкоріняться і утворять ро
зетку, знищувати їх важче.

Боронування посівів проводять також для проріджування схо
дів у фазі 1—2 справжніх листків. На легких грунтах і не дуже 
загущених посівах, як правило, використовують легкі, а на важ
ких і загущених — середні борони. За один прохід легкі борони 
знищують до 18 % культурних рослин і 76 % бур’янів. Боронуван
ня проводять у другій половині дня, коли у .рослин знижується 
тургор.

За даними Інституту землеробства і тваринництва західних 
районів України, своєчасне боронування сприяє не лише знищен
ню грунтової кірки, бур’янів, проріджуванню рослин, а й поліп
шує доступ повітря до кореневої системи, зменшує випаровування 
вологи грунтом, посилює ріст і розвиток рослин, що загалом під
вищує врожай і якість продукції (табл. 21).
Т а б л и ц я  21. Вплив боронування на знищення бур’янів, урожай і якість 
коренеплодів моркви

Загинуло, % Урожайність,
Ц/га

Строки і кількість боронувань
бур’-
янів

рос
лин

морк
ви

за
галь

на
товар

на

Без боронування (контроль)
Досходове боронування на 7-й -'день після сівби 
Боронування у фазі одного справжнього листка 
Два боронування у фазі одного справжнього листка

— — 508 391
85,4 11,8 537 439
75,5 17,3 532 436
84,1 30,6 5,33 448

Мульчування запобігає випаровуванню вологи, зменшує забур’
яненість посівів, підвищує температуру у прикореневому шарі грунт 
ту, запобігає утворенню грунтової кірки, підвищує польову схо
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жість насіння, поліпшує фізичні властивості, посилює мікробіоло
гічні процеси грунту, що певного мірою сприяє підвищенню вро
жайності овочевих культур. Для мульчування використовують 
торф, солом’яну січку, тирсу, перегній, спеціальний папір, а також 
полімерні плівки.

У виробництві розрізняють три способи мульчування: суцільне, 
рядкове і гніздове. Суцільно грунт мульчують торфом, солом’яною 
січкою і соломою. Однак через великі витрати мульчі та трудо
місткість заходу таке мульчування мало поширене. Лише в деяких 
господарствах північно-східних і східних областей України .муль
чують посіви часнику соломою для кращої перезимівлі. Заслуго
вує на увагу весняне мульчування рядків перегноєм, посівів, які 
перезимували, сходів і висадженої розсади — поліетиленовою плів
кою. За даними Донецької овоче-баштанної дослідної станції, таке 
мульчування дає можливість висаджувати розсаду дині на 10— 
15 днів раніше, що значно прискорює надходження врожаю. Для 
мульчування гнізд при висаджуванні розсади з одночасним по
ливом використовують суху землю.

Боротьба з бур’янами. В овочівництві розрізняють агротехнічні, 
хімічні та біологічні заходи боротьби з бур’янами. Агротехнічні, 
в свою чергу, поділяють на профілактичні (запобіжні) і винищу
вальні.

До профілактичних належать заходи, які запобігають потрап
лянню насіння бур’янів на поля. Це — очищення посівного мате
ріалу, тари, транспортних засобів; додержання чистоти на токах 
і зерноскладах; згодовування тваринам відходів у перемеленому 
або запареному вигляді; запобігання занесенню на поля насіння 
бур’янів з торфом, торфоперегнійними компостами, гноєм; обно
шування доріг, полезахисних смуг, садиб та\|нших забур’янених 
ділянок; додержання карантину, оптимальної густоти насаджень; 
своєчасна сівба і використання високопродуктивних сортів.

Винищувальні заходи спрямовані на очищення грунту і посівів 
від бур’янів та органів їх розмноження. До цих заходів належать 
впровадження сівозмін, своєчасний і високоякісний обробіток 
грунту, догляд за посівами. Для очищення полів від бур’янів най
ефективніші осінній і весняний напівпаровий обробіток, грунту, 
застосування чистих парів, своєчасне лущення попередників, бо
ронування, систематичне розпушування міжрядь і виполювання 
бур’янів у рядках. Щоб знищити бур’яни у посівах, застосовують 
також вогневі і фрезерні культиватори.

Досить поширена хімічна боротьба з бур’янами за допомогою 
гербіцидів. За способом і особливостями дії розрізняють гербіциди 
контактної (уражують органи бур’янів, на які потрапляють) і си
стемної -дії (проникають в органи рослин по судинах, надходять 
у точки росту, що призводить до їх загибелі).

Ефективність дії гербіцидів значною мірою залежить від грун
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тово-кліматичних умов району, тому рекомендовані дози є лише 
орієнтовними. їх збільшують або зменшують залежно від кліма
тичних умов року, механічного складу і вологості грунту, темпера
тури повітря, видового складу бур’янів, біологічних особливостей 
овочевих культур тощо. Так, на легких грунтах і в холодну погоду 
дози препаратів дещо збільшують (у вологі роки і на важких 
грунтах зменшують).

Проти одно- і дводольних бур’янів найбільш ефективне одно
часне внесення 2—3 гербіцидів. За даними Інституту землеробства 
і тваринництва західних районів України, загибель бур’янів на 
посівах моркви від внесення гербіцидів прометрину (3 кг/га діючої 
речовини) і 'ГХА (10 кг/га) становила у період сходів 96,3, а рри- 
утворенні коренеплодів пучкової стиглості — 98%. Останнім ча
сом застосовують локальне внесення гербіцидів одночасно з сів
бою. За даними Харківського сільськогосподарського інституту, 
це у 2—3 рази зменшує дози препаратів без зміни токсичності 
дії їх на бур’яни.

Гербіциди перед внесенням розбавляють водою. Норма витра
ти води для виготовлення робочої суміші становить 300—400 л/га. 
Робочу суміш готують у день обробки посівів за межами поля, 
на спеціально відведеному майданчику. Гектарну норму препарату 
спочатку розчиняють у чистому посуді (емальованих відрах, дере
в’яних бочках) і крізь фільтр або вдвоє складену марлю фільт
рують у бак обприскувача, попередньо заповненого водою, і добре 
перемішують. Після закінчення роботи обприскувач промивають. 
Для внесення гербіцидів використовують штангові обприскувачі.

Усі гербіциди отруйні для людей і тварин, тому під час роботи 
з ними слід додержувати правил техніки безпеки. Посіви, призна
чені для одержання зелені чи пучкового товару, обробляти гер
біцидами заборонено.

До біологічних заходів боротьби з бур’янами належать ті, які 
призводять до повної загибелі або значного пригнічення бур’янів 
за допомогою різних культур і організмів. Так, використання у 
сівозміні швидкорослих і добре облистнених культур (гречки, ви
ки) сприяє знищенню бур’янів. Озима пшениця на зерно також 
пригнічує бур’яни.

Для боротьби з бур’янами -використовують комах, які ними 
живляться, а також гриби та віруси, які спричинюють хвороби 
бур’янів. -Наприклад, личинки несправжнього слоника розвиваю
ться лише на насінні амброзії полинолистої, живляться і заляль
ковуються в її суцвіттях. Гусениці метелика-тарахідії обгризають 
листки цього бур’яну і призводять до його загибелі. У природних 
фітоценозах нерідко можна виявити листки молочаю, пирію, ура
жені іржею, а мишію, гірчака шорсткого — сажкою.

Проріджування посівів. Для вирощування високих урожаїв ово
чевих культур велике значення має розміщення оптимальної кіль
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кості рослин на одиниці площі. У загущених посівах рослини 
погано ростуть, менш продуктивно використовують поживні речо
вини, вологу і сонячну енергію, витягуються, уражуються хвороба
ми, що знижує врожайність і погіршує якість продукції.

Норми висіву насіння у відкритому грунті розраховані на за
гущення посівів (у 2—5 разів більше від потреби), тому після 
з’явлення сходів у фазі 1—2 справжніх листків посіви проріджу
ють. Запізнення з проріджуванням на 10—15 днів призводить до 
зниження врожаю на 20—30 % і більше.

Посіви овочевих культур, які вирощують з невеликими площа
ми живлення (моркви, петрушки, пастернаку, селери, цибулі, бу
ряків, редиски, зеленних та ін.), проріджують за допомогою боро
нування. Посіви рослин з великою площею живлення (безрозсад
них помідорів, огірків та ін.) проріджують букетуванням. Для 
цього на секціях культиваторів встановлюють лапи-бритви з ура
хуванням необхідної відстані між гніздами. Для правильного руху 
агрегату впоперек напряму рядків під час проріджування на 
тракторі встановлюють слідопокажчик. Проріджують посіви також 
проріджувачем УСМП-5,4 і ПСА-2,7. Розміри букетів і відстань 
між ними залежать від довжини та кількості ножів на диску. 
Букети боронують або проривають вручну, залишаючи по краях 
потрібну кількість рослин. Букетування у 5—10 разів знижує за
трати ручної праці на проріджуванні посівів.

Розпушування міжрядь. За нормальних погодних умов рядки 
овочевих культур позначаються через 3—5 днів після початку 
з’явлення сходів. У цей період основним агротехнічним заходом є 
розпушування міжрядь, яким знищуються грунтова кірка, бур’я
ни, поліпшується аерація і зменшується механічний опір грунту. 
Розпушування міжрядь сприяє розвитку корисіцгх мікроорганізмів, 
кореневої системи і продуктивних підземних органів. Запізнення 
з розпушуванням погіршує аерацію грунту і призводить до за
бур’янення посівів.

Для міжрядного обробітку використовують культиватори 
КРН-4,2, КОР-4,2, КРН-2.8МО, КРН-5,6, УСМК-5,4 тощо, фрези 
10 Ф-2,8, ФПУ-4,2, К.ФО-5,4. Останні найбільш якісно розпушують 
грунт і знищують 70—86 % бур’янів у міжряддях. Міжряддя роз
пушують систематично через кожні 9—12 днів. Кількість розпу
шувань залежить від біологічних особливостей культури, забур’я
неності поля, ущільнення грунту, опадів, подивів, ширини міжрядь 
тощо. В умовах достатнього зволоження на більш забур’янених 
і ущільнених грунтах протягом вегетаційного періоду проводять 
5—6 розпушувань (на легких 2—3). Кожне розпушування до
цільно проводити після дощу або поливу, що сприяє регенерації 
кореневої системи, зменшенню випаровування вологи з грунту і 
посилює обмін повітря.

Глибина розпушування міжрядь залежить від строків прове
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дення, вологості грунту, біологічних особливостей культури, забу
р’яненості посівів, грунтово-кліматичної зони і метеорологічних 
умов року. Для першого і частково другого розпушування, коли 
рослини розвинені слабко, використовують однобічні плоскорізаль- 
ні лапи (бритви). Щоб запобігти засипанню рослин, їх встанов
люють на глибину 4—5 см. Для суцільного обробітку широких 
міжрядь між лапами-бритвами використовують стрілчасті лапи. 
Під час наступних розпушувань глибину обробітку збільшують до 
10—16 см. Для цього використовують долотоподібні (по краях) 
і стрілчасті (посередині) лапи.

У зоні недостатнього зволоження на незрошуваних землях і в 
посушливі роки міжряддя розпушують на меншу глибину. Це 
запобігає пересиханню грунту і травмуванню кореневої системи 
рослин. В умовах достатнього зволоження проводять глибокі роз
пушування, які посилюють аерацію грунту, сприяють розвитку ко
реневої системи, що, в свою чергу, поліпшує використання вологи 
з нижніх шарів грунту. За даними Інституту землеробства і тва
ринництва західних районів України, в умовах достатнього зволо
ження кожне розпушування міжрядь підвищує врожайність моркви 
на 22—46 ц/га.

Щоб запобігти пошкодженню рослин, біля рядків залишають 
захисні зони: на посівних культурах — 8—10, а на розсадних — 
не менше 12 см завширшки. Для боротьби з бур’янами в рядках 
та захисних зонах під час третього і наступних розпушувань ви
користовують лапи-полички, за допомогою яких 85—95'% сходів 
бур’янів присипаються землею шаром 5—6 см і гинуть. Найбільш 
ефективний цей агрозахід на плантаціях капусти, кукурудзи, помі
дорів, насінників тощо.

Якість міжрядного обробітку залежить від прямолінійності ряд
ків. Щоб захисні зони мали мінімальну ширину, напрям руху і 
ширина захвату культиватора повинні збігатися з напрямом руху 
посівного або садильного агрегату. Стикові міжряддя обробляють 
за 2 проходи. Після розпушування на посівах не повинно бути 
борозен і валків. Під час обробітку лапи затуплюються, тому їх 
періодично треба загострювати.

У спеціалізованих господарствах овочеві культури (капусту, по
мідори, огірки, баштанні тощо) вирощують за інтенсивною техно
логією. Суть її полягає' в розширенні міжрядь до 90—140 см і 
більше (залежно від культури), проведенні сівби (висаджування 
розсади) по напрямних щілинах і використанні для розпушування 
міжрядь роторних робочих органів і плоскорізних лап з прополю
вальними дисками (ППР-5,4). Розпушування міжрядь такими ро
бочими органами по напрямних щілинах сприяє зменшенню захис
ної зони біля рядка з 10—15 см до 3—5 см і утриманню плантації 
в чистому від бур’янів стані протягом періоду вегетації.

Напрямні щілини нарізують щілинорізами під час передпосів
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ної культивації, сівби чи висаджування розсади. На культиваторі, 
сівалці чи розсадосадильній машині встановлюють два щілинорізи 
за колесами трактора (посередині міжрядь). При першому прохо
ді щілинорізи встановлюють на глибину 25—ЗО см.

Розпушування міжрядь культиваторами з роторними робочими 
органами по напрямних щілинах можна проводити і до з’явлення 
сходів. У цьому випадку знищуються пророслі бур’яни в міжряд
дях, а в рядку вони засипаються на 0,5—1 см пухкою землею 
і також гинуть. Під таким шаром грунту руйнується грунтова кір
ка, внаслідок чого сходи культурних рослин з’являються більш 
дружно. Перші 2—3 розпушування проводять роторними робочими 
органами, а наступні 4—6 — плоскорізними лапами з прополюваль
ними дисками.

Суть роботи плоскорізів з прополювальними дисками полягає 
з тому, що стояки лап переміщуються посередині рядка, а пло- 
скорізи від них відходять до рядка. На кінці плоскорізів встанов
лені прополювальні диски, що дає можливість розпушувати грунт 
біля кореневої шийки рослин з великою розеткою листа або га
бітусом куща.

Протягом вегетації залежно від культури і забур’яненості пло
щі проводять 6—9 розпушувань міжрядь культиваторами, облад
наними робочими органами ППР-5,4.

Кожне наступне розпушування проводять через 7—8 днів після 
попереднього. Оскільки укорінені і розвинені бур’яни погано зни
щуються, запізнюватися з розпушуваннями такими робочими орга
нами не слід.

При використанні роторних робочих органів і плоскорізів з про
полювальними дисками на міжрядному розпушуванні швидкість 
агрегату, збільшується в 1,5—2 рази. Щоб ритори і прополювальні 
диски не виходили швидко з ладу, їх включають у робоче поло
ження лише під час руху агрегату.

Результати досліджень свідчать, що використання роторних 
робочих органів на площах, де після розпушування міжрядь від
разу випав дощ, приживання бур’янів становило 2—3, а після 
обробітку культиваторами, обладнаними лапами-бритвами,— 60— 
70 %. Тому використання на міжрядних обробітках робочих орга
нів ППР-5,4 найбільш ефективне для знищення сходів бур’янів на 
посівах овочевих культур з широкими міжряддями (від 70 до 
180 см і більше).

Підгортання рослин застосовують з метою підвищення стійкості 
їх проти вилягання (насінники, кукурудза, капуста), утворення 
додаткових коренів (помідори, кукурудза), вибілювання продук
тивних органів (спаржа, цибуля-порей), а також знищення бур’я
нів у рядках. Підгортання картоплі запобігає позеленінню бульб 
і підмерзанню їх восени. Цей агрозахід найбільш ефективний у 
районах достатнього зволоження.
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Рослини підгортають вологим грунтом на 2-й — 3-й день після 
випадання дощів або поливу. При надмірній кількості опадів під
гортання сприяє стіканню води і регулює водно-повітряний режим 
грунту. Підгортання сухим грунтом призводить до пересихання 
верхнього шару грунту. Тому в південних районах рослини під
гортають лише на зрошуваних площах.

Для підгортання використовують культиватори-підгортачі 
КОН-2,8ПМ та ін. Для цього на них замість розпушувальних на
вішують спеціальні робочі органи з двобічними полицями. Залеж
но від культури і умов вирощування рослини підгортають 1—2 ра
зи. Перше підгортання, як правило, проводять на висоту 8—12, 
а друге— 15—18 см. Після кожного підгортання верхівки і листки 
присипаних рослин звільняють від грунту. Щоб запобігти утворен
ню щільної підошви, одночасно з підгортанням грунт розпушують 
долотоподібною лапою.

Пасинкування і прищипування рослин застосовують з метою ре
гулювання процесів росту і , плодоношення деяких культур.

При пасинкуванні видаляють бічні пагони здебільшого у куль
тур, бруньки яких мають короткий період спокою (помідорів, ку
курудзи, баштанних, насінників капусти, коренеплодів). Пасинку
вання запобігає надмірному розростанню вегетативної маси, 
сприяє росту продуктивних органів (плодів, качанів) і прискорює 
їх достигання. При пасинкуванні вирізують або виламують пагони 
довжиною 4—5 см, які живляться за рахунок материнської росли
ни і ослаблюють її.

Пасинкування — дуже трудомісткий процес. Застосовують ̂ його 
здебільшого в овочівництві закритого грунту. Останнім часом ство
рено сорти огірків і помідорів з обмеженою здатністю до утво
рення пагонів. У насінництві практикують загущені насадження, 
де галуження стебел зменшується.

Щоб мати більші продуктивні органи, у деяких культур (час
нику, цибулі-ріпки, ревеню, щавлю та ін.) видаляють квітконосні 
стебла або стрілки. Видалення стрілок у часнику, ревеню і щавлю 
на початку утворення їх підвищує врожай на ЗО % і більше. Ви
далення квітконосів при вирощуванні цибулі сприяє формуванню 
великих цибулин.

Прищипування (видалення верхівкової росткової бруньки) 
здійснюють для припинення росту центрального стебла. Воно 
сприяє формуванню бічних пагонів, на яких утворюється більше 
жіночих квіток (огірки), а також посиленню надходження пожив
них речовин на формування закладених плодів. Так, у помідорів 
за місяць до закінчення їх вирощування прищипування верхівки 
сприяє інтенсивному відтоку пластичних речовин у плоди. Внаслі
док цього маса їх збільшується. Аналогічну роботу проводять 
і при вирощуванні брюссельської капусти. Видалення верхівки на
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бічних пагонах огірків після третього листка сприяє кращому 
наливанню плодів.

Зрошення. Овочеві культури містять 65—95 % води. Багато во
ди рослини витрачають на випаровування. Тому високий врожай 
овочів можна мати лише при достатньому і безперебійному забез
печенні рослин водою протягом вегетаційного періоду.

На початку весни, коли надземна маса розвинена слабко, рос
лини витрачають порівняно мало вологи. Згодом з підвищенням 
температури і посиленням росту збільшуються поверхня рослин 
і витрати вологи. Нестача її в грунті призводить до зниження 
врожаю і погіршення його якості. У південних районах зрошення 
є вирішальним фактором високих урожаїв овочевих культур. Так, 
за даними Донецької овоче-баштанної дослідної станції, врожай
ність пізньої капусти без зрошення становила 312 ц/га, при зро
шенні— 687, а огірків — відповідно 67 і 306 ц/га. Зрошення підви
щує також і ефективність добрив. У дослідних ЮБ в умовах 
Херсонської області врожайність помідорів при внесенні добрив 
без зрошення становила 216, а при зрошенні— 1001 ц/га. У Лісо
степу ефективність зрошення також висока — врожайність овоче
вих культур підвищується на 40—55 %. Навіть за умов достат
нього зволоження такі культури, як огірки, капуста та ін., в окремі 
періоди року терплять від нестачі вологи.

Для визначення норм поливу і встановлення оптимального по
ливного режиму овочевих культур треба знати їх потреби у во
лозі в основні періоди росту і розвитку.

Сумарне водоспоживання — загальна кількість води, яка ви
паровується з поверхні грунту і витрачається рослинами протягом 
вегетаційного періоду. Воно залежить від біологічних особливостей 
культури, грунтово-кліматичних умов зони, з\расів вологи у грун
ті навесні, кількості опадів за вегетаційний період, рівня агротех
ніки тощо. Сумарне водоспоживання визначають методом водного 
балансу. Знаючи вологість грунту в різні фази розвитку рослин 
або за певні відрізки вегетаційного періоду, а також кількість 
опадів за цей період і поливні норми, визначають сумарне водо
споживання даної культури за окремі періоди і сезон. Для розра
хунку водного балансу вологість грунту часто визначають методом 
висушування.

Основними показниками режиму зрошення овочевих культур є 
зрошувальна і поливна норми, строки, способи і види подивів.

Зрошувальна норма — це кількість води, яка потрібна для зро
шування певної культури на площі 1 га протягом вегетаційного 
періоду. Поливна норма — кількість води, яку витрачають на 1 га 
площі за один полив. Поливна норма залежить від метеорологіч
них умов періоду вегетації і передполивної вологості грунту. На 
початку вегетаційного періоду вона буде меншою, ніж під час
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формування врожаю. Чим легший механічний склад грунту, тим 
менша поливна норма, а поливи частіші.

В овочівництві строки поливів визначають здебільшого за вміс
том вологи у грунті. При цьому визначають польову вологоємкість 
і гранично допустиме висушування грунту, яке не спричинює зни
ження врожаю. Воно визначається у процентах від найменшої 
вологоємкості (наприклад, 75% НВ). Строки поливу визначають 
також за концентрацією клітинного соку, всисною силою, осмотич
ним тиском. Концентрацію клітинного соку визначають рефракто
метром. Заслуговує на увагу метод визначення і коригування 
строків поливів за метеорологічними показниками (дефіцит воло
гості, температура, відносна вологість повітря, сила вітру тощо). 
Для термінового визначення вологості грунту використовують 
електричний щуп «Дністр-ІМ».

У виробничих умовах строки поливів можна визначати за се
редньодобовою температурою повітря і коефіцієнтом сумарного 
випарування (кожне господарство може мати дані про температу
ру з метеостанції або метеопоста). При кожному поливі зволо
ження грунту не повинно бути більшим за польову вологоємкість, 
а наступний полив проводять тоді, коли вологість його не знизи
лась до подвійної гігроскопічної і надходження води у рослини 
ще не припинилось.

Розрізняють такі способи зрошення: дощування, полив по бо
рознах, підгрунтовий, краплинний, шланговий та ін. Серед них 
найбільш поширене дощування. Його здійснюють дощувальними 
машинами і установками ДДА-100М, ДДА-100МА, КДУ-55М, 
«Фрегат», «Днепр» (ДФ-120), ДДН-70, ДДН-100, ДКШ-64, КИ-50 
та ін. При дощуванні економно використовується вода, зменшую
ться зрошувальні та поливні норми, полегшується автоматизація 
і механізація поливу, підвищується продуктивність праці. При 
зрошенні дощуванням змочуються надземні органи рослин, тому 
навіть освіжні поливи невеликими нормами запобігають шкідливій 
дії повітряної посухи. Особливістю способу дощування є посту
пове зволоження грунту, що сприяє кращому розвитку рослин.

Дощування можна поєднувати з підживленням рослин міне
ральними добривами. Для цього використовують гідропідживлю- 
вач ГПД-50 (до дощувальних машин порційної дії) або УВД-0.6С.

У деяких господарствах овочеві культури поливають по бороз
нах. Основною передумовою застосування цього способу є плану
вання поверхні і глибоке залягання підгрунтових вод. Відстань 
між борознами залежить від водно-фізичних властивостей грунту 
і агротехніки, а їхня глибина — від рельєфу місцевості, виду та 
способу сівби культур. Поливні борозни за глибиною поділяють на 
мілкі (8—12 см), середні (12—18 см) і глибокі (18—22 см). На
різують їх перед поливом.

Останнім часом набули поширення поливи по борознах-щіли-
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нах. їх нарізують у міжряддях перед черговим поливом борозно- 
утворювачем-щілинорізоМ БІДН-ЗУ. Глибина борозен*із щілиною 
становить. 35—40 см. Цей спосіб зрошення дає можливість засто
совувати поливи на площах з невирівняним рельєфом. Застосуван
ня щілин зменшує витрати води на випаровування і скидання.

Перспективним способом зрошування є підгрунтове. Залежно 
від водопроникності грунту на глибині ЗО—40 см укладають труби 
з відстанню між ними 1—1,5 м. Вони періодично або постійно 
з’єднані з джерелом води. За способом подавання води підгрун
тове зрошення поділяють на вакуумне (абсорбційне), де вода у 
грунт надходить і-срізь стінки труб-зволожувачів під впливом його 
всисної сили; безнапірне — вода у верхній шар грунту надходить 
по капілярах; напірне періодичної дії — вода подається через від
криті стики або пори у стінках труб.

При краплинному зрошенні на поверхні грунту або на глибині 
залягання кореневої системи розміщують зволожувачі (труби) 
діаметром до 25 мм. Вони мають отвори через кожні 60—70 см, 
через які подається вода під тиском. Для зволоження грунту вста
новлено спеціальні водопуски — крапельниці, розміщені в рядках 
через кожні 60—140 см залежно від водно-фізичних властивостей 
грунту. Вода надходить у грунт краплями і поступово його зво
ложує. Витрата її через одну крапельницю становить 1,5—4 л/год.

Найпростішим способом поливу є шланговий. Для розбризку
вання води на кінцях шлангів монтують насадки. Такий полив 
використовують здебільшого у закритому грунті.

В овочівництві застосовують такі поливи: водогозарядковий, 
передпосівний (передпосадковий), вегетаційний, освіжний та інші.

Вологозарядкові поливи провадять з метою поповнення запасів 
вологи в 1—1,2-метровому шарі грунту. Зжаежно від її дефіциту 
і типу грунту норма витрати води становить 800—1000 м3/га.

Передпосівні поливи проводять за 2—3 дні до сівби або виса
джування рослин. Норма витрати води становить 200—400 м3/га.

У період вегетації культур застосовують вегетаційні поливи. 
Кількість поливів залежить від природно-кліматичної зони, три
валості вегетаційного періоду, кількості опадів, осінньо-зимових 
запасів вологи і водопроникності грунту, вимогливості культур до 
вологи тощо. За один полив витрачають 200—600 м3/га.

Освіжні поливи проводять для зволоження надземного шару 
повітря і рослин у найбільш жаркі години доби. Норма витрати 
води 50—60 м3/га. Такі поливи на 10—18 % підвищують відносну 
вологість повітря і на 2—5 °С знижують температуру. Особливо 
добре реагують на свіжі поливи огірки.

Запилення рослин. В овочівництві за допомогою бджіл (до 
90%) запилюють такі культури, як огірки, кабачки, патисони, 
кавуни, диню, гарбузи, насінники капусти, редьки, редиски, ци
булі. Вулики з сім’ями бджіл на плантації зазначених культур ви
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возять за 3—5 днів до масового цвітіння. Льотки закривають у 
вечірні години, коли всі бджоли злетяться у вулики. Вулики пере
возять на овочеві плантації з розрахунку 1—2 бджолосім’ї на 1 га 
огірків, кабачків, патисонів, кавунів, дині, гарбузів і 2—3 — на 
насінницькі плантації цибулі, капусти, редиски, редьки.

Для запилення квіток бджолозапильних сортів і гібридів огір
ків, кабачків, кавунів, дині у спорудах закритого грунту в зимових 
теплицях вулики з бджолами ставлять посередині споруди, у вес
няних з потеплінням — біля них так, щоб передня стінка їх роз
міщувалася у стінці теплиці або впритул до неї. Вулики ставлять 
за 3—5 дні до розпускання квіток, щоб бджоли добре змогли облі
татись по теплиці. Для з’єднання вуликів з теплицею (якщо ву
лики біля споруди) виготовляють коридорчики з 4 дощок довжи
ною до 80 см і з внутрішнім отвором 10X10 см, У теплицях або 
біля них вулики ставлять із західного або північно-західного боку, 
льотком на схід або південний схід. Льотки роблять на висоті 
60—70 см і не затінюють їх рослинами. При встановленні вуликів 
всередині теплиці скло за ними закривають фанерою або забілю
ють вапном. При накриванні теплиць плівкою потрібно стежити, 
щоб у місцях з’єднання її не було «фартухів» і між плівкою і 
кроквами — щілин. Якщо вони є, бджоли залітають туди і гинуть.

Для теплиць краще використовувати двостінні вулики з бічним 
і верхнім утепленням, пофарбовані світлою фарбою (щоб менше 
нагрівалися). >

У вуликах, які встановлюють біля весняних теплиць, бажано 
робити два протилежних льотки. У такому разі в ранкові години 
відкривають внутрішній льоток і бджоли літають у теплиці, а піз
ніше, коли температура повітря в споруді підвищується до 25— 
30 °С і вище, відкривають протилежний льоток і бджоли вилітають 
у поле. Це добре впливає на життєдіяльність, розмноження і про
дуктивність бджолосімей.

Перед встановленням вуликів у теплиці бажано, щоб бджоли 
обліталися у спорудах без рослин. При використанні сімей в теп
лицях, а також після тривалої хмарної погоди потрібно підгодува
ти бджіл 50 % цукровим сиропом, настояним на «пустоцвіті» про
тягом 2—3 год. Сироп зранку заливають у годівниці з розрахунку 
100—150 мл на бджолосім’ю. Можна також дресирувати бджіл 
так: з пульверизатора обприскують одну з рамок у вулику і квітки 
огірків у теплиці через кожні 4—5 рядків цукровим сиропом або 
водою, в яку додають по 5 краплин на кожні 100 мл анісової, 
лавандової або м’ятної олії. У напувалку біля льотка щодня на
ливають свіжу воду.

При вирощуванні огірків, кавунів та інших культур у парниках 
вулики розміщують на припарниковій території з розрахунку одна 
бджолосім’я на 1000 парникових рам. У теплицях розміщують одну 
бджолосім’ю з розрахунку на 600—1000 м2. Щоб забезпечити
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безперебійне запилення квіток, ослаблені бджолосім’ї постійно 
підсилюють, а в разі необхідності замінюють сильнішими.

При встановленні в теплицях або на території парників на кож
ну бджолосім’ю у вулику повинно бути 6—8 кг меду або 50 % 
цукрового сиропу і дві рамки перги. При тимчасовій нестачі перги 
в сироп додають 5 % харчових дріжджів або білкову суміш з бо
рошна. Навесні біля вуликів становлять гілки квітучої верби, віль
хи, берези, ліщини.

Заходи, які регулюють ріст рослин. Дослідні дані свідчать, що 
обробка рослин речовинами, які стимулюють ріст, підвищує їх 
продуктивність. Так, при вирощуванні помідорів у ранні строки 
у "рослин при зниженні температури і недостатньому освітленні 
погано відбувається запилення і зав’язь відпадає. Щоб запобігти 
цьому, квітки обробляють 0,001 % розчином (10 мг препарату роз
чиняють в 1 л води) 2,4— ДУ (дихлорфеноксиоцтова кислота). 
Використовують також препарат 2,4-Д і борну кислоту. Суцвіт
тя слід обробляти розчином у першій половині дня так, щоб на 
поверхні квіток утворювалася роса, а не залишалися краплини 
рідини (останнє призводить до утворення виродливих плодів без 
насіння). Обробку рослин стимулятором росту в спорудах закри
того грунту закінчують в середині квітня, а у відкритому — напри
кінці травня.

У затяжні весни, і особливо при підвищенні температури, роз
сада сильно витягується і переростає. Щоб запобігти цьому, рос
лини обробляють хлорхолінхлоридом (тур, ссс). Для обприскуван
ня використовують 0,15—0,20 % розчин препарату з розрахунку 
З л на 1 м2 розсадника. Рослини обробляють тричі, починаючи 
з появи 2—3-го листка через кожні 7 днів. Тур проявляє високу 
регардантність при обробці розсади помідорів один раз за 15— 
20 днів до її висаджування. ^

Застосування гідрелу сприяє більш ранньому дозріванню по
мідорів, стимулює утворення жіночих квіток у рослин огірків, 
дещо затримує вегетативний ріст рослин і утворення пустоцвіту. 
Достигання плодів помідорів прискорює і газ етилен. Гіберелін 
використовують для посилення цвітіння рослин. Цю властивість 
препарату використовують у рослинництві, у насінницькій та се
лекційній роботі з огірками жіночого типу цвітіння. Такі сорти 
у звичайних умовах утворюють тільки жіночі квітки і є мате
ринською формою для одержання насіння гетерозисних гібридів.

Щоб спричинити проростання, свіжозібрані бульби при двох- 
урожайній культурі картоплі обробляють сумішшю стимуляторів 
росту .тіосечовини і гібереліну. Для цього в 5 л води розчиняють 
1 кг тіосечовини, а паралельно виготовляють спиртовий розчин 
гібереліну (1 г препарату розчиняють у 0,01 л спирту). Потім на 
кожні 100 л 2 % розчину тіосечовини додають 0,01 л гібереліну 
і старанно перемішують. Перед обробкою бульби миють і на них
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роблять кільцеві надрізи. Після цього їх витримують протягом 
ИО хв у розчині тіосечовини та гібереліну і пророщують на грядках 
або в парниках.

Боротьба з шкідниками і хворобами. Великої шкоди овочевим 
культурам, особливо у спорудах закритого грунту, завдають шкід
ники — попелиця, листоблішки, кліщі, різні види жуків, молі, бі
лани, совки, білокрилка, трипси, нематода та ін. і хвороби—- фіто
фтороз, макроспоріоз, бактеріоз, пероноспороз, антракноз, кореневі 
пійлі віруси тощо. Щоб запобігти цьому, щороку затрачаються 
значні кошти на заходи боротьби з ними.

Щоб запобігти пошкодженню овочевих культур шкідниками і 
хворобами, на плантаціях відкритого і' в закритому грунті здій
снюють профілактичні, агротехнічні,, механічні, термічні, хімічні 
та біологічні заходи. Особливу увагу слід приділяти профілактич
ним, агротехнічним, механічним і термічним заходам. Пояснює
ться це тим, що після хімічних обробок у продукції залишається 
певна кількість пестицидів і їх похідних, шкідливих для людського 
організму.

Основними заходами захисту від шкідників і хвороб в овочів
ництві є профілактичні. У передових господарствах в результаті 
здійснення їх запобігають з’явленню і поширенню більшості видів 
шкідників і хвороб. До профілактичних заходів належать своє
часне збирання і загортання післяжнивних решток, протруювання 
насіння і садивного матеріалу, дезинфекція приміщень і знарядь, 
компостування свіжого гною і торфу, знищення бур’янів на узбіч
чях доріг тощо. Карантинні заходи також профілактичні.

Агротехнічні заходи боротьби — це систематичне додержання 
правильного чергування культур у сівозміні, добір стійких сортів, 
використання здорового посівного і садивного матеріалу, своєчас
ний і якісний обробіток грунту, сівба в оптимальні строки, веге
таційні поливи і догляд за рослинами, поліпшення мікроклімату, 
внесення мінеральних добрив, видалення і знищення бур’янів та 
хворих рослин з посівів. Чим вищий рівень агротехніки і чим кра
ще розвинені рослини, тим менше вони пошкоджуються хворобами 
і шкідниками.

Механічний метод боротьби полягає у своєчасному збиранні та 
знищенні гусениць (личинок), дорослих жуків та їх яєць. Для 
знищення комах часто застосовують світлові пастки (вночі), втяж
ні вентилятори тощо.

Термічний метод-—це дія на шкідників та їх личинок і яйця, 
а також на збудників хвороб високими температурами, його за
стосовують для обробки насіння, металевих конструкцій, шпалери 
і субстратів у спорудах закритого грунту.

Суть хімічного методу боротьби полягає в обробці рослин різ
ними пестицидами, які згубно діють на шкідників і збудників 
хвороб. Препарати вносять на плантації овочевих культур лише
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у рекомендованих дозах обприскувачами ОВТ-1В, ОН-400, 
ОП-1600-2, обприскувачами-обпилювачами ОШУ-50А, а також 
аерозольними генераторами.

Біологічний метод — це знищення найбільш поширених шкід
ників овочевих культур за допомогою птахів, нешкідливих комах- 
паразитів, а також мікроорганізмів. До останніх належать віруси, 
гриби, протозойні збудники хвороб комах і гризунів.

Системи заходів боротьби з хворобами і шкідниками доклад
ніше подано у відповідних розділах по кожній культурі зокрема.

Регламентація застосування пестицидів. Обробка овочевих 
культур пестицидами певною мірою впливає на рослини. Дещо 
затримуються процеси росту і асиміляції, що, в свою чергу, впли
ває на продуктивність рослин. Так, за даними Л. Т. Карпушкіна, 
суцільна обробка рослин огірків у теплицях навіть при нижньому 
рівні концентрації пестицидів призводить до зниження в перші 
дні фотосинтезу в 2—3 рази, хоч візуально ознак на рослинах 
після обприскування не видно. Результати досліджень свідчать, 
що плоди огірків, рослини яких підряд оброблялися 12—15 разів 
пестицидами, втрачають дієтичну якість. Тому з метою одержання 
екологічно чистої овочевої продукції не рекомендується суцільна 
обробка площ. Треба обробляти лише вогнища, де є перші ознаки 
появи шкідників чи хвороб. Слід також більше уваги приділяти 
профілактичним фізичним і біологічним методам боротьби, засто
совувати пестициди лише у допустимих концентраціях. Зеленні 
овочеві культури обробляти пестицидами забороняється. Виходячи 
з цього, встановлено гранично допустимі норми концентрації пе
стицидів у повітрі, воді, грунті, а також гранично допустимі за
лишки їх у різних харчових продуктах. Визначені також допустимі 
строки останніх обробок рослин перед збиранням врожаю, тобто 
щоб залишився період, протягом якого Препарат розкладається 
або концентрація його зменшується то гранично допустимих за: 
литкових, нешкідливих для людини норм.

Останнім часом проводиться велика робота, пов’язана із ство
ренням нових сортів і гібридів овочевих культур, стійких до хво
роб і шкідників при вирощуванні у відкритому і закритому грунті. 
Велике народногосподарське значення має створення сортів і гіб
ридів помідорів, стійких проти фітофторозу, макроспоріозу і вер
хівкової гнилі; огірків — пероноспорозу, борошнистої роси і бак
теріозу; цибулі — пероноспорозу; у закритому грунті — огірків і 
помідорів — проти галової нематоди тощо.

§ 2. Збирання врожаю

Збирання врожаю — найбільш трудомісткий процес технології 
виробНицтва овочів. Витрати на збирання становлять понад 50 % 
загальних витрат на їх виробництво. Більшість районованих сортів
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мало придатні або зовсім непридатні для механізованого збиран
ня. Це створює напруженість у період збирання врожаю, особливо 
при нестачі робочої сили, і часто призводить до подовження пе
ріоду збирання і до втрат урожаю.

Залежно від виду і призначення овочів розрізняють 3 види їх 
стиглості: знімну, технічну і біологічну.

Знімна стиглість — це такий стан плодів, коли ріст їх закінчив
ся і вони досягли товарних розмірів, але для споживання чи пере
робки придатні лише тоді, коли мине період післязбирального 
дозрівання. Так, для тривалого зберігання або транспортування 
помідори збирають після наливання зеленими, коли вони більш 
транспортабельні. Після дозрівання плоди набувають червоного 
забарвлення (товарного виду) і їх реалізують.

При технічній стиглості продукції органи набувають товарного 
вигляду і придатні для споживання, переробки чи зберігання, хоч 
насіння в них ще не дозріло або зовсім не утворилося. При до
стиганні насіння вони втрачають товарний вигляд і стають мало 
придатними або зовсім непридатними для споживання (огірки, ка
бачки тощо).

Поняття технічної стиглості часто е умовним і змінюється за
лежно від призначення продукції. Так, при збиранні петрушки, 
моркви, буряків, цибулі на пучковий товар технічна стиглість на
стає в період інтенсивного росту і утворення невеликих продуктив
них органів. Така продукція реалізується разом з листям. При 
збиранні восени технічна стиглість настає в період зменшення 
приросту і утворення великих продуктивних органів, придатних 
для тривалого зберігання.

Біологічна стиглість — це такий стан овочевих культур, коли 
продуктивні органи набувають товарного вигляду і стають при
датними для споживання, переробки та зберігання з одночасним 
достиганням насіння (гарбузи, помідори). У таких овочевих куль
тур біологічна стиглість збігається з технічною.

За кількістю забирань овочеві культури поділяють на 3 групи: 
суцільного, вибіркового і багаторазового збирання.

При суцільному овочі збирають за один захід (середня і пізня 
капуста, цибуля-ріпка, часник, більшість коренеплодів, гарбузи). 
Такі культури найбільш придатні для механізованого збирання.

Вибірково збирають урожай культур з тривалим періодом до
зрівання. Вибирають овочі 1—3 рази вибірково в міру достиган
ня, а потім проводять суцільне збирання. При запізненні із зби
ранням плоди втрачають товарний вигляд і стають малопридатними 
для споживання. Так збирають урожаї ранньої і цвітної капусти, 
головчастого салату, редиски. Механізувати збирання цих куль
тур важче, ніж культур першої групи.

Багато разів (до 10—15 і більше) збирають продуктивні орга
ни культур з тривалим періодом плодоношення. До них належать
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огірки, помідори, перець, баклажани, кабачки, патисони, щавель, 
ревінь тощо. Механізувати збирання врожаю цих культур важко. 
Останнім часом селекціонери працюють над створенням сортів 
одноразового збирання. Вже виведено такі сорти і гібриди помі
дорів, перцю і огірків для відкритого грунту.

Збирати врожай овочевих культур треба в суху погоду. Не 
можна затримуватися із збиранням овочів до пізньої осені, оскіль
ки це часто призводить до підмерзання продуктивних органів. Під 
час збирання треба запобігати механічному пошкодженню продук
тивних органів, яке знижує їх якість і лежкість. Тріснуті і загнилі 
плоди чи коренеплоди збирають одночасно з товарними і видаля
ють їх при сортуванні.

Урожайність і якість продукції овочевих культур багаторазово
го збирання залежать від своєчасності його проведення. Передчас
не збирання 'призводить до недобору врожаю, а запізнення — до 
зниження якості товарної продукції.

Особливості збирання врожаю овочевих культур, доробка і тим
часове зберігання продукції висвітлені у відповідних розділах по 
культурах.

Зменшення втрат при збиранні овочів. Основним завданням при 
збиранні врожаю є запобігання втратам і зберігання високої то
варної якості продукції. При однрразовому машинному збиранні 
слід регулювати робочі органи машин так, щоб не пошкоджувала
ся товарна продукція (капуста, коренеплоди, цибулини тощо). 
Слід запобігати цьому і під час навантаження овочів в автомашини 
і причепи. Пошкодження овочів під час збирання призводить до 
передчасного псування їх. Тому відразу після збирання овочі сор
тують, відбирають механічно пошкоджені, загнилі коренеплоди, 
цибулини, головки капусти тощо (використовують для годівлі сіль
ськогосподарських тварин). Якщо овочі збивають вручну, їх сорту
ють зразу, що також запобігає пошкодженню.

Збираючи врожаї культури багаторазового збирання, не слід 
перевертати огудину, псувати листя, стебла і кореневу систему 
рослин, оскільки.це призводить до значного недобору врожаю. 
Одночасно з товарною продукцією вибирають перерослі, виродливі 
та пошкоджені хворобами і шкідниками плоди. Сортують продук
цію на спеціально виділеному майданчику.

Врожай зелених овочевих культур збирають уранці або ввече
рі, бо на сонці вони швидко в’януть і втрачають товарний вигляд 
і якість. Сортують і затарюють продукцію під навісами. Овочі, 
зволожені росою або дощем, перед затарюванням злегка під
сушують.
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Розділ VI. ОВОЧЕВІ СІВОЗМІНИ, 
КУЛЬТУРОЗМІНИ І РАМОЗМІНИ

§ 1. Організація овочевих еівозмін

Сівозміна і культурозміна в овочівництві відкритого грунту — 
це науково обгрунтоване чергування овочевих та інших сільсько
господарських культур (а в богарному землеробстві і пару) в часі 
і просторі (розміщення їх по полях). Невід’ємною частиною їх є 
системи застосування добрив, обробітку грунту, боротьби з бур’я
нами, хворобами рослин і шкідниками та інші агротехнічні захо
ди. Раціональна структура посівних площ у сівозміні визначається 
спеціалізацією господарства, грунтово-кліматичними і організацій
но-господарськими умовами. У спеціалізованих господарствах різ
них зон України окремі овочеві культури займають такі площі, %:

Степ Лісостеп Полісся

Капуста 17,2 22,2 33,1
Помідори 33,8 17,9 5,4
Огірки 11,3 16,0 22,2
Цибуля 8,8 5,9 1,2
Столові буряки 4,1 5,7 9,9
Морква 5,0 7,9 10,4
Інші овочеві 19,7 24,4 17,8

Сівозміна — одна з основних ланок комплексу агротехнічних 
заходів вирощування високих урожаїв овочів. Наукою і передовим 
досвідом доведено значні переваги вирощування овочів у сівозміні. 
За даними Київської овоче-картопляної дослідної станції, приріст 
урожаю помідорів при вирощуванні в сівозміні становить 66 %, 
моркви — 64, капусти — 24 % порівняно з беззмінною культурою. 
При цьому значно підвищуються ефективність використання і 
окупність добрив. За 12-річними даними цієї станції, урожайність 
огірків при беззмінній культурі знизилась на 38 ц/га, капусти — 
216, помідорів— 166, моркви — на 190 ц/га. Навіть при повторному 
вирощуванні помітно знижується врожайність капусти, помідорів. 
Зниження врожайності овочів при беззмінній культурі зумовлює
ться однобічним використанням поживних речовин із грунту, на
громадженням у грунті токсичних речовин, які виділяються коре
невими системами, а також специфічними шкідниками і збудника
ми хвороб.

Зважаючи на високу вимогливість овочевих культур до умов 
вирощування, при розробленні сівозмін слід брати до уваги на
явність придатних для них земель. Більшість овочевих культур, 
зокрема капуста, огірки, столові коренеплоди, краще ростуть на
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родючих грунтах з пониженими елементами рельєфу. У Степу та 
в районах нестійкого зволоження Лісостепу їх розміщують на ни
зинних та заплавних землях, застосовуючи зрошування, на Поліс
сі — на осушених торфовищах. Ранньостиглі овочі (редиску, са
лат, шпинат, ранню капусту, ранні огірки і ранню картоплю) до
цільніше висівати на легких грунтах з невеликим південним або 
південно-західним схилом. Слід ураховувати і кислотність грунту. 
Підвищена кислотність негативно впливає на ріст і формування 
врожаю цибулі, гороху, столових коренеплодів. На заплавних 
грунтах беруть до уваги період, коли площі звільняються з-під 
води. Тому в господарствах, де під ранні й пізні овочеві культури 
відводять великі площі, доцільно впроваджувати дві сівозміни: 
для пізніх — на заплавних, а ранніх — на польових землях.

Основними вимогами при розробленні сівозміни є розміщення 
культур відповідно до їх біологічних особливостей, забезпечення 
оптимального розміру та конфігурації полів з тим, щоб вирощу
вання і збирання врожаю максимально механізувати. Залежно від 
плану вирощування овочевих культур визначають середній розмір 
поля і кількість полів у сівозміні. Здебільшого у сівозміні їх від 
4 до 10 і більше. У господарствах, які спеціалізуються на виро
щуванні небагатьох культур (3—4), їх розміщують у 4—5-пільних 
сівозмінах.

Щоб більш продуктивно використовувати сільськогосподарські 
машини і дощувальну техніку, іплоща полів сівозміни має бути не 
меншою ,за 20—ЗО га.

При вирощуванні кількох культур в одному полі виходять із 
спільних біологічних та агротехнічних особливостей. Так, в одному 
полі часто розміщують столові буряки, моркву, петрушку, а іно
ді й цибулю-ріпку. В полі з огірками вирощують кабачки, патисо
ни і гарбузи. При потребі в овочевих сівозмінах виділяють збірне 
поле, де вирощують малопоширені і зєленні овочеві культури. 
Багаторічні овочеві культури розміщують поза сівозмінами.

Розміщення окремих культур у полях сівозмін залежить від 
кількості культур і площі під ними. Бажано, щоб збірних полів 
у сівозміні було не більше 1—2. Якщо основна культура займає
1,5—2,5 поля, її доповнюють іншими. У полях, де вирощують ско
ростиглі овочеві культури (редиску, салат, шпинат, ранню капус
ту), застосовують повторні посіви (пізні огірки, редьку цвітну і 
пізню капусту, а в південних районах — пізню капусту і помі
дори).

Овочеві культури у польових сівозмінах найдоцільніше розмі
щувати після озимої пшениці, яка добре очищає поле від бур’янів, 
а також після бобових культур, які збагачують грунт на азот. 
Не слід висівати овочеві культури однієї родини на тому самому 
полі раніше як через 2—3 роки, а цибулю при ураженні пероно- 
спорозом — через 5—6 років.
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Якщо в овочеву сівозміну вводять поля з багаторічними тра
вами, то після них (по обороту пласта) розміщують основну куль
туру — огірки, пізню капусту. Багаторічні трави поліпшують струк
туру грунту, нагромаджують органічну речовину і очищають поле 
від бур’янів, а бобові компоненти збагачують його на азот.

Чергування культур у сівозміні зумовлюється тим, що одні 
культури мають велику кореневу систему, яка проникає глибоко 
в грунт, а в інших вона розміщується переважно в орному шарі. 
Внаслідок цього вони неоднаково використовують з грунту пожив
ні речовини і вологу, а також залишають у ньому різну кількість 
органічної маси. Деякі культури розвивають велику вегетативну 
масу, яка пригнічує бур’яни, інші, навпаки, формують невелику 
розетку листя. Все це свідчить про те, що попередник дуже впли
ває на розвиток наступної культури. Так, капуста, помідори за
лишають після себе багато органічної маси, а огірки — мало. 
Після цибулі, моркви, петрушки забур’яненість площі завжди 
більша, ніж після капусти, помідорів і зимової редьки. Такі куль
тури, як багаторічні трави, капуста, буряки, забирають багато 
вологи з грунту, а огірки і цибуля — значно менше. Огірки також 
менше виносять з грунту поживних речовин, ніж капуста і корене
плоди. Тому після культур з високим виносом поживних речовин 
розміщують ті, які потребують їх менше.

Ураження овочевих рослин хворобами і шкідниками також за
лежить від попередника. За даними Київської овочево-картопляр- 
ської дослідної станції, ураження огірків сорту Ніжинський 12 
бактеріозом після кукурудзи на силос становило 75%, гороху — 
70, люпину — 65, капусти — 63, картоплі — 58, цибулі — 54%.

§ 2. Особливості попередників
для овочевих культур

Правильний добір попередників під культури в сівозміні значно 
впливає на врожай і якість овочів. За даними ЮБ, лише за раху
нок кращих попередників урожайність капусти можна підвищити 
на 18—30, а помідорів — на 37—55 %.

Капуста в овочевій сівозміні займає 1—2 поля. Вона добре 
реагує на внесення органічних і мінеральних добрив. Ранньостиглі 
сорти білоголової і цвітної капусти доцільно вирощувати після 
огірків, бобових культур, озимої пшениці. Пізньостиглі сорти ка
пусти займають поле наприкінці весни — на початку літа і пізно 
його звільняють восени, тому їх можна, розміщувати після помі
дорів, картоплі. При вирощуванні капусти безрозсадним способом 
кращим попередником для неї є озима пшениця.

Овочеві культури родини пасльонових (поміроди, перець, ба
клажани). При вирощуванні способом розсади помідори висаджу
ють пізно і вони займають площу до настання приморозків. При
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безрозсадному способі їх висівають відносно рано. Всі культури 
цієї родини добре реагують на післядію органічних і внесення мі
неральних добрив та уражуються спільними грибними хворобами. 
Кращими попередниками для них є огірки, цибуля, бобові, озима 
пшениця, а в південних районах та в Лісостепу — і багаторічні 
трави.

Овочеві культури родини гарбузових (огірки, кабачки, патисо
ни) добре реагують на внесення органічних і мінеральних добрив 
та на післядію перших. Особливістю їх є одночасний ріст і плодо
ношення та неглибоке залягання кореневої системи в огірків. Всі 
вони дуже вимогливі до родючості і вологості грунту. На Поліссі і 
в Лісостепу високі врожаї цих культур мають після капусти, бобо
вих, картоплі, конюшини, а в південних районах — після картоп
лі, помідорів, кукурудзи на силос, люцерни.

Столова морква і буряки добре реагують на післядію органіч
них добрив і внесення мінеральних. Кращими попередниками для 
них є культури, які рано звільняють поле,— огірки, рання капуста, 
картопля, озима пшениця.

Цибуля і часник вимогливі до чистоти, родючості, механічного 
складу і кислотності грунту. У них слабко розвинена коренева си
стема, тому вони реагують на післядію органічних добрив та без
посереднє внесення перегною і мінеральних добрив. Кращими по
передниками для цибулі і часнику майже в усіх зонах є огірки, 
горох, ранні помідори, озима пшениця.

Високі врожаї бобових овочевих культур (гороху, квасолі, бо
бів) вирощують після коренеплодів, озимої пшениці, помідорів, 
картоплі, кукурудзи. Всі бобові є добрими попередниками під ово
чеві культури.

Редиску і зеленні культури розміщують у припарникових сіво
змінах, а також у збірному полі. Вони раїїіа займають поле і р'ано 
його звільняють, тому після них вирощують повторні посіви пізніх 
культур. Кращими попередниками для них е цибуля, бобові, перець, 
баклажани, картопля, огірки, рання і цвітна капуста.

§ 3. Типи і орієнтовні схеми овочевих сівозмін

Залежно від спеціалізації, плану виробництва овочів, структу
ри посівних площ і природно-економічних умов зони в овочевих 
господарствах впроваджують такі типи сівозмін: овочеві, овочекор- 
мові, овочезернові, овочетехнічні. Ранні овочі на невеликих площах 
вирощують здебільшого у припарникових сівозмінах.

Структура посівних площ є основною передумовою раціонально
го чергування культур у сівозміні. Розробляючи її, беруть до уваги 
планові завдання щодо продажу овочів державі і виробництва їх 
для власних потреб, грунтово-кліматичні умови зони і доцільність 
вирощування окремих культур. Тому спеціальні овочеві сівозміни
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у різних природно-кліматичних зонах України різняться між со
бою. Так, у Степу овочеві щороку займають понад 50 % загальної 
посівної площі країни. У цій зоні найбільш сприятливі умови для 
вирощування теплолюбних культур, тому тут у структурі овочевих 
культур помідори займають 32—35 %, а капуста, огірки— 11— 
18 %. У західних районах, навпаки, в структурі посівних площ ово
чевих культур переважають капуста (до ЗО—36 %) і огірки (22— 
31 %). У приміських господарствах, де велика потреба у ранній 
продукції, в овочевих сівозмінах значні площі відводять під зеленні 
культури; у зонах консервної промисловості у сівозмінах перева
жають культури, продукцію яких переробляють. При поглибленій 
концентрації у деяких господарствах немає можливості розмістити
1—3 основні культури в овочевих сівозмінах. У такому разі ними 
займають 1—2 поля польової сівозміни.

Орієнтовні схеми овочевих сівозмін для різних зон України такі:
Зона Степу І. 1 — ярі зернові з підсівом люцерни; 2, 3 — люцер

на; 4 — помідори, баклажани, перець; 5 — цибуля, часник, столові 
коренеплоди; 6 — капуста, огірки; 7 — збірне поле (зелений горо
шок, зеленні та ін.); 8 — помідори. II 1 — ярі зернові з підсівом 
люцерни; 2, 3 — люцерна; 4 — помідори, баклажани, перець; 5 — 
цибуля, коренеплоди; 6 — зелений горошок, ранні овочі; 7 — ози
ма пшениця; 8 — помідори; 9 — огірки, капуста та іні III. 1 — ярі 
зернові з підсівом люцерни; 2, 3 — люцерна; 4 — помідори, перець, 
баклажани; 5 — огірки, кабачки, патисони; 6 — столові коренепло
ди; 7 — зелений горошок (після збирання його — пізня капуста, 
огірки, столові буряки); 8 — помідори, баклажани, п-ерець. IV. 1 — 
рання картопля, ранні овочі (після збирання їх посів люцерни); 
2, 3 — люцерна; 4 —: огірки; 5 — помідори; 6 — коренеплоди, цибу
ля; 7 — капуста; 8 — збірне поле.

Інститут зрошуваного землеробства рекомендує для степової 
зони таку схему зрощуваної сівозміни: 1, 2 — люцерна, 3 — помі
дори, перець; 4 — огірки, кабачки; 5 — капуста; 6 — столові коре
неплоди, цибуля; 7 — ранні овочі, літні посіви люцерни. У цій сі
возміні овочеві культури займають 71,4, а кормові — 28,6 % площі.

У Лісостепу в овочеві сівозміни вводять багато- і однорічні тра
ви та озиму пшеницю.

І. 1 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 — багаторіч
ні трави; 3 — капуста; 4 — помідори; 5 — огірки; 6 — збірне поле. 
II. 1 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2, 3 — багаторічні 
трави; 4 — огірки; 5 — помідори; 6 — цибуля, столові коренеплоди; 
7 — капуста; 8 — збірне поле. III. 1 — сумішки на зелений корм; 
2 — огірки; 3 ■— помідори; 4 — капуста; 5 — збірне поле. IV. 1 — 
картопля рання (після неї чистий посів люцерни); 2, 3 — люцерна;- 
4 — озима пшениця; 5 — огірки, помідори; 6 — кукурудза на силос; 
7 — озима пшениця; 8 — капуста, цибуля, столові коренеплоди.

На заплавних землях, де овочеві починають вирощувати пізні
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ше, можна чергувати культури так: 1 — капуста; 2 — помідори; 3 — 
виковівсяна сумішка на зелений корм; 4 — капуста; 5 — огірки; 
6 — столові коренеплоди.

На Поліссі в овочеві сівозміни вводять поле багаторічних трав, 
а на супіщаних грунтах — кормовий люпин. З бобових багаторіч
них трав сіють конюшину червону і люцерну. На малогумусних 
карбонатних грунтах Львівської, Рівненської, Волинської областей 
в овочевих сівозмінах у полі багаторічних трав висівають еспарцет.

У цій зоні велику питому вагу в сівозміні мають капуста, огір
ки, коренеплоди. Овочева сівозміна може мати таке чергування 
культур.

І. / — люпин; 2 — огірки; 3 — капуста; 4 — столові коренеплоди; 
5 — люпин; 6 — капуста; 7 — коренеплоди; 8 — збірне поле. II. 1 — 
сумішка на -зелений корм, сіно; 2 — огірки; 3 — помідори; 4 — ци
буля, зеленні культури; 5 — капуста; 6 — огірки; 7 — коренеплоди,
I I I .  -/ — ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 — багаторічні 
трави; 3 — огірки; 4 — капуста; 5 — збірне поле; 6 — сумішка на 
зелений корм, повторні посіви; 7 — капуста; 8 — коренеплоди.
IV. 1 — ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 — багаторічні 
трави; 3 ■— огірки, кабачки, патисони; 4 — капуста; 5 — цибуля, ко
ренеплоди; 6 — зернові’; 7 — огірки; 8■— капуста; 9 — збірне поле. 
В овочевих сівозмінах Прикарпаття доцільно мати 2 поля багато
річних трав.

Орієнтовна схема сівозміни з максимальним насиченням ранні
ми овочевими культурами може бути такою: І — ранні огірки, ка
бачки, патисони; 2 — підзимні посіви на пучкову продукцію столо
вих буряків, моркви, петрушки; кропу, повторно перець, баклажани, 
зеленні культури; 3 — рання і цвітна капуста, повторно зеленні 
культури; 4 — збірне поле з насиченням повторними культурами.

На заплавних та осушених торфоболотних грунтах у сівозмінах 
З поля відводять під багаторічні трави, 2—3 — під пізні овочеві 
культури і 1—2 — під кормові (буряки, ярі на зелений корм, куку
рудза на силос).

При обмеженій кількості овочевих культур їх розміщують V по
льовій сівозміні. Наприклад, у господарстві, яке вирощує помідори 
і зелений горошок для консервних заводів, чергування культур у 
сівозміні може бути таким: 1.1 — зелений горошок; 2 — озима пше
ниця; 3 — помідори; 4 — ярі зернові.

Овочеві культури, які на початку вегетації ростуть повільно і 
повністю не використовують площу живлення, слід ущільнювати 
іншими, які б не пригнічували їх. Так, огірки ущільнюють кропом, 
салатом, столовими буряками, помідори — цвітною капустою, цук
рову кукурудзу — кабачками.
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Вивчаючи передовий досвід західних країн, слід орієнтуватися 
на те, що фермерські та селянські господарства мають спеціалізу
ватися на 3—4 групах овочевих культур, які різняться між собою 
системою удобрення, обробітком грунту, строками сівби і збиран
ня врожаю. Оскільки при вирощуванні овочевих культур близько 
25—ЗО % і більше врожаю становить побічна (листки, гичка) і не
товарна продукція (потріскані, виродливі, механічно пошкодженні 
коренеплоди, недогони і відходи капусти, гарбузів, огірків тощо), 
у цих господарствах слід мати добре розвинене молочне тварин
ництво. Після приватизації землі власники приділятимуть велику 
увагу підвищенню її родючості, очищенню від бур’янів і раціональ
ному використанню. Тому в сівозміну будуть вводитися І—2 поля 
багаторічних трав, по одному полю озимих і ярих зернових куль
тур. У сівозмінах поєднуватимуть овочеві культури з кормовими, 
польовими і навіть технічними. Наприклад, в одному полі, де бу
дуть вирощувати столові коренеплоди, можна розмістити кормові 
і цукрові буряки. Одночасно з білоголовою капустою можна виро
щувати і кормову, в одному полі — овочевий і зерновий горох.

Різні зеленні овочеві культури, як правило, будуть вирощува
тись в одному збірному полі. В одному полі слід вирощувати і ті 
культури, які мають однакову ширину міжрядь, спільну агротехні
ку і близькі строки збирання врожаю (наприклад, моркву, столові 
буряки, цибулю, петрушку). Всі ці культури висівають з однако
вою шириною міжрядь, в період догляду розпушування проводять 
тими самими культиваторами, на початку розпушування грунту ви
користовують лапи-бритви, а пізніше — стрілчасті і долотоподібні, 
у них однакова глибина розпушування. Після збирання ранніх ово
чевих культур (салату, редиски, кропу-зеленцю, шпинату, ранньої 
картоплі, моркви і столових буряків пучкової стиглості, цибулі на 
перо тощо) широко практикуватимуть повторні культури пізньої і 
цвітної капусти, помідорів, сівбу зимової редьки, квасолі спарже
вої, кукурудзи цукрової, огірків, кропу та інших теплолюбних і ско
ростиглих культур. Після ранніх овочевих культур можна висівати 
і кормові, кукурудзу на силос і зелений корм, сумішки, а також 
висаджувати кормову капусту, брукву, кормові буряки та ін. Впро
ваджуватимуть і післяжнивні посіви овочевих і кормових куль
тур. Так, після збирання врожаю зеленого горошку, ранньої і 
середньої капусти, ранньої картоплі та ін. можна виростити ще 
кріп, салат, редиску, шпинат, а з кормових — ріпу, гірчицю та інші 
скоростиглі культури і їх сумішки.

Отже, у спеціалізованих овочевих фермерських господарствах 
доцільніше впроваджувати овочекормові, овочеві та овочепольові

§ 4. С івозм іна та культурозм іна
у ф ерм ерськи х і селянських господарствах
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сівозміни і культурозміни. Схеми чергування культур у них можуть 
бути такими.

Зона Степу. 1. 1 , 2  — люцерна; З — озима пшениця; 4 — помідо
ри; 5 — збірне поле; 6 — ярі зернові і просапні. II. 1 — чорний пар; 
2 — озима пшениця; 3 — помідори, перець, баклажани; 4 — капус
та; 5 — збірне поле +  повторні посіви. III. 1 — багаторічні трави; 
2 — озима пшениця; 3 — баштанні культури; 4 — цибуля корене
плоди; 5 — збірне поле; 6 — ярі культури з підсівом багаторічних 
трав. IV. 1 — горох; 2 — огірки, капуста; 3 — помідори, перець, 
баклажани; 4 — збірне поле; 5 — ярі зернові. V. 1 — чорний пар; 
2 — озима пшениця; 3 — цибуля; 4 — баштанні, огірки; 5 — помідо
ри; 6 — збірне поле. VI. / — чорний пар; 2 — цибуля; 3 — помідо
ри; 4 — огірки, баштанні; 5 — збірне поле. VII. / — ранні зеленні, 
повторні посіви; 2 — помідори; 3 — огірки, баштанні; 4 — цибуля; 
5 — збірне поле; 6 — зелений горошок.

Лісостеп. І. 1 — багаторічні трави; 2 — озима пшениця; 3 — 
цибуля, огірки; 4 — столові коренеплоди; 5 — збірне поле; 6 — ярі 
зернові з підсівом багаторічних трав. II. 1 — багаторічні трави; 
2 — озима пшениця; 3 — огірки, капуста; 4, 5 — збірне поле; 6 — 
ярі зернові з підсівом багаторічних трав. III. 1 — однорічні трави; 
2 — огірки; 3 — помідори, перець, баклажани; 4 — капуста; 5 — 
збірне поле; 6 — просапні культури. IV. 1 — зелений горошок; 2 — 
огірки; 3 — столові коренеплоди; 4 — капуста; 5 — помідори (кар
топля) ; 6 — збірне поле. V. 1 — огірки (помідори); 2 — ранні зелен- 
нї; 3 — капуста; 4 — збірне поле; 5 — столові коренеплоди, цибуля 
(рання картопля).

Зона Полісся. І. / - —багаторічні трави; 2 — огірки; 3 — столові 
коренеплоди; 4 — капуста; 5 — збірне поле; 6 — ярі зернові з під
сівом трав. II. 1 — багаторічні трави; 2 — озима пшениця; 3 — ци
буля; 4 —огірки; 5 — капуста; 6 — збірне пода, коренеплоди; 7 — 
ярі зернові. III. 1 — однорічні трави; 2 — капуста; 3 — огірки; 4 — 
коренеплоди, цибуля; 5 — капуста; 6 — збірне поле. IV. 1 — огірки; 
2 —• цибуля; 3 — ранні зеленні; 4 — капуста; 5 — столові коренепло
ди; 6 — збірне поле. V. 1 — люпин; 2 — огірки; 3 — збірне поле; 
4 — картопля; 5 — капуста; 6 — столові коренеплоди.

Біля великих міст і промислових центрів, де є під’їзди до місць 
реалізації свіжої овочевої продукції, доцільно впроваджувати таку 
сівозміну або культурозміну: 1 — салат, шпинат, кріп, редиска, по
вторно кукурудза цукрова, помідори, огірки; 2 — рання і цвітна ка
пуста, повторно спаржева квасоля, редька зимня, кріп, салат; 3 — 
рання картопля, повторно пізня і цвітна капуста; 4 — цибуля на 
перо, морква, столові буряки, петрушка на пучкову продукцію, пов
торно гарбузи, кабачки, патисони, редиска.

Багаторічні овочеві культури слід вирощувати поза сівозміною 
або на припарникових ділянках південних чи південно-західних схи
лів. Для боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами усі сіво-
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Розсада помідорів Для плівкових теплиць з обігрівом 
повітря і грунту

05— 15.01 20.02 28,02

Сіянці помідорів Для плівкових теплиць з повітряним 
обігрівом

05—15.0І 20.01 30.01

Розсада помідорів Для плівкових теплиць з повітряним 
обігрівом

20—30.01 10.03 25.03

Зеленні (вигоночні), 2—3 обо
роти

Товарна продукція 10—25.03 10.04 01.06

Ремонт, дезинфекція — — 25.05—01.06 10—20.06
Розсада помідорів Для зимових теплиць 10—20.06 25.07 01.03
Зеленні (посівні) Товарна продукція 25.07—01.08 25.09 25.10
Ремонт, дезинфекція

Плівкові теплиці з обігрівом повітря і грунту 
І в а р і а н т

10—25.10 15—25.11

Сіянці ранньої і цвітної капу- Для пікірування 25.01—05.02 15.02 25.02

Розсада ранньої капусти Для відкритого грунту 15—20.02 01.04 15.04
цвітної капусти Для відкритого грунту 15—25.02 01.04 15.04
огірків Для відкритого грунту 15—20.04 15.05 20.05

Ремонт, дезинфекція — — 15—20.05 15—25.06
Розсада помідорів Для плівкових теплиць 15—25.06 01.08 05.08
Помідори Товарна продукція 01—05.08 01.10 20.11
Зеленні (цибуля.) Товарна продукція 20—30.11 25.12 30.12
Ремонт, дезинфекція

II в а р і а н т
25—30.12 25.01—05.02

Розсада огірків Для плівкових теплиць з обігрівом 
повітря і грунту

20—25.01 20.02 25.02

Для плівкових теплиць з повітряним 
обігрівом

20—25.02 15.03 25.03

- Для плівкових теплиць на сонячно
му обігріві

15—25.03 15.04 25.04

Огірки Товарна продукція 15—25.04 15.05 15.08
Ремонт, дезинфекція 
Зеленні (вигоночні)

— — 10— 15.08 15.09
Товарна продукція • 10— 15.09 20.10 10.12

Ремонт, дезинфекція — — 5— 10.12 20—25.01
П р и м і т к а .  У південному Степу, в Криму і Закарпатті вирощування розсади і овочів у зимово-весняний сезон по 
чинають на 10— 12 днів раніше, а в осінньо-зимовий — пізніше.



Т а б л и ц я  23. Культурозміна для овочевих теплиць

Дата

Культура, вид робіт сівби, висаджу
вання

збирання врожаю, проведення ро
біт

початок кінець

Зимові засклені теплиці

Огірки
І в а р і а н т  

15.12—05.01 01.02 15.07
Ремонт, дезинфекція — 10— 15.07 25.07—01.08
Помідори 25.07—01.08 20.10 10.12
Ремонт, дезинфекція — 01— 10.12 15.12—05.01

Помідори
II в а р і а н т  

05— 15.01 30.03 10.08 '
Ремонт, дезинфекція — 01— 10.08 15—25.08
Огірки 15—25.08 15.09 10.12
Ремонт, дезинфекція — 01— 10.12 05—15.01

Плівкові теплиці з обігрівом повітря і грунту

Огірки
І в а р і а н т  

15—28.02 20.03 25.07
Ремонт, дезинфекція -- > 15—25.07 01—05.08
Помідори 01—05.08 01.10 20.11
Зеленні (вигоночні) 15—20.11 15.12 15.01
Ремонт, дезинфекція — 05— 15.01 15—28.02

II в а р і а н т \
Помідори 20—28.02 25.04 20.11
Зеленні (вигоночні) 15—25.11 15.12 30.12
Ремонт, дезинфекція — 15-30 .12 20—28.02

Плівкові теплиці з  обігрівом повітря

Зеленні (вигоночні, приставні)
І в а р і а н т  
20.10—10.11 20.11 10.02

Ремонт, дезинфекція — 01— 10.02 15—25.03
Огірки 15—25.03 20.04 15.08
Ремонт, дезинфекція — 10— 15.08 20—25.08
Зеленні (салат головчастий 
розсадою) 20—25.08 20.10 10.11

Зеленні (посівні, вигоночні) ,

II в а р і а н т  
01—15.01 01.02 25.03

Пом ідори 10—25.03 15.05 20.11
Ремонт дезинфекція — 10—30.11 01— 15.01
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  23

Дата

Культура, вид робіт сівби, висаджу
вання

збирання врожаю, проведення ро
біт

початок кінець

Плівкові теплиці на сонячному обігріві
І в а р і а н т

Огірки 15—25.04 15.05 30.08

II в а р і а н т
Помідори 15—25.04 15.06 15.10

П р и м і т к а .  У південному Степу, в Криму і Закарпатті вирощування огірків 
і помідорів у зимово-весняний період починають на 10— 12 днів раніше.

Т а б л и ц я  24. Рамозміни для парників

Дата

Культура сівби, висад- 
. жування

вибирання розсади, збирання 
врожаю

початок кінець

І в а р і а н т  (з розвідною теплицею)
Розсада ранньої і цвітної капусти 10— 15.02 05.04 15.04
Зеленні (вигоночні) 05— 10.02 15.03 30.03
Цвітна капуста 20—30.03 10.05 01.06
Огірки 20—30.03 30.04 25.07
Розсада помідорів, перцю 05—20.03 05.05 25.05
Огірки 01— 15.04 10.05 30.07

» 05—25.05 05.06 10.08
Зеленні (посівні, вигоночні) 01— 10.08 15.09 20.10
Дорощування цвітної капусти 10—20.10 25.11 25.12

II в а р і а н т  (без розвідної теплиці)
Сіянці ранньої і цвітної капусти 01—05.02 15.02 20.02
Розсада ранньої і цвітної капусти 10—20.02 01.04 20.04
Сіянці помідорів, перцю 05— 15.03 20.03 01.04
Розсада помідорів, перцю 20.03 —01.04 10.05 20.05
Розсада огірків 05—20.04 05.05 20.05
Огірки 05—20.05 05.06 20.08
Зеленні (посівні, вигоночні) 05—25.08 05.09 20.10
П р и м і т к а .  Ремонт, дезинфекцію і підготовчі роботи проводять у періоди
між вирощуванням окремих культур. Розсадні культури в умовах південного
Степу і Криму вирощують на 10— 15 днів раніше.
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овочевих культур (огірків, помідорів, рідше — перцю, цвітної капу
сти, головчастого салату), ущільнювачів (пекінської капусти, ре
диски тощо), приставних культур (селери, петрушки), вигоночних 
(цибулі на перо, щавлю, ревеню, петрушки, селери), столових бу
ряків, посівної зелені (шпинату, петрушки, кропу, селери). При 
цьому беруть до уваги також можливість використання коридорів 
і підстелажних просторів для вигонки зелені (цибулі, петрушки, 
селери, "ревеню, щавлю) з тим, щоб максимально використати кож
ний метр площі споруди. Враховують також площу міжтепличного 
простору та припарникових ділянок для вирощування ранньої про
дукції. Ремонт і дезинфекцію теплиць ,та парників передбачають 
на той період, коли площі найменше зайняті культурами. Завер
шальним етапом розроблення культуро- і рамозміни е подекадний 
або потижневий графік виробництва товарної овочевої продукції 
протягом року.

Культуро- і рамозміни у великих теплично-парникових госпо
дарствах найдоцільніше складати по виробничих підрозділах (від
діленнях, комбінатах, бригадах), а в малих — по кожній теплиці. 
Від складання культуро- і рамозмін залежить ефективність вико
ристання споруд закритого грунту. Орієнтовні схеми культурозмін 
для різних типів культиваційних споруд наведено в таблицях 22, 
23, 24.

У насінницьких господарствах у спорудах закритого грунту до
рощують маточники овочевих культур, вирощують насіння цвітної 
капусти. Все насінництво тепличних і парникових сортів та гібри
дів овочевих культур також ведеться у спорудах закритого грун
ту. При цьому слід зазначити, що теплиці, призначені для вирощу
вання тепличних і парникових сортів та гібридів огірків, доцільно 
будувати на відстані 3—4 км від товарах посівів (теплиць), на
селених пунктів і дачних городів (щоб запобігти перезапиленню 
їх з іншими сортами цих культур). При менших відстанях усі 
вентиляційні отвори в теплицях слід закривати густою сіткою з 
тим, щоб у споруди не проникали бджоли.

Принцип побудови культуро- і рамозмін при розміщенні насін
ницьких посівів овочевих культур у спорудах закритого грунту та
кий самий, як для товарних посівів. До висаджування основної 
культури у них вирощують зеленні, розсаду тощо.
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Розділ VII. ЗНАЧЕННЯ, КОНСТРУКЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЯ 
І РОЗМІЩЕННЯ СПОРУД ЗАКРИТОГО ГРУНТУ

§ 1. Значення закритого грунту,
організація промислового тепличного овочівництва

У літньо-осінній період основну частину овочів вирощують у 
відкритому грунті, а в зимово-весняний надходження їх різко змен
шується. Так, у липні — вересні вирощується близько 58 % загаль
ної кількості овочів, а в квітні — травні — 4,8 %. Найменш трива
лий період споживання у свіжому вигляді таких овочів, як помідо
ри, огірки та ін. Помідорів у серпні надходить близько 54, а в 
грудні — червні — 0,3 % річної кількості; огірків — відповідно 27 і 
2,9 %. Це зумовлює сезонність забезпечення населення свіжою ово
чевою продукцією цих культур.

Для цілорічного забезпечення населення свіжими овочами ви
робництво їх у несезонний період збільшують за рахунок вирощу
вання у спорудах закритого грунту.

Закритим грунтом називають площу побудованих чи спеціально 
пристосованих споруд, де підтримується сприятливий природний 
або штучний мікроклімат для вирощування овочевих культур у не
сезонний період. Завданням закритого грунту є вирощування роз
сади для відкритого і закритого грунту, цілорічне або сезонне (в 
зимово-весняний період) виробництво овочевої продукції, одержан
ня насіння тепличних сортів і гібридів, а також дорощування ма
точників дворічних культур перед висаджуванням їх у відкритий 
грунт.

У спорудах закритого грунту збирають урожаї, в 10—15 разів 
вищі, ніж у полі. Так, у 1991 р. середня врожайність овочевих 
культур у зимових теплицях в Україні становила 2080, а у відкри
тому грунті — 119 ц/га. У передових господарствах збирають ще 
вищі врожаї. Так, урожайність огірків у 1991 р. в радгоспах «Ки
ївська овочева фабрика» становила 3300 ц/га, «Пуща-Водиця» Ки
ївської області — 3150 ц/га, в агрофірмі «Зоря» Рівненської обла
сті— 3540 кг/м2. Високі врожаї овочів вирощують у радгоспах 
«Кременчуцький» Полтавської області, «Совки» Київської області, 
«Харківська овочева фабрика». Врожайність помідорів у радгоспі 
«Кременчуцький» досягає 1920 ц/га.

Останнім часом значно розширився асортимент овочевої про
дукції, яку вирощують у спорудах закритого Грунту. Крім огірків, 
помідорів, зеленої цибулі у господарствах вирощують петрушку, 
редиску, кріп, перець, баклажани, кабачки, кавуни, диню та інші 
культури.

Збільшення площ споруд закритого грунту передбачається пе
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реважно за рахунок будівництва зимових і плівкових теплиць. 
Тепличні комбінати планується будувати біля джерел дешевого 
тепла ТЕЦ, ДРЕС, АЕС, а також біля великих міст і промисло
вих центрів. Теплиці будуватимуть також у місцях, де можна ви
користати теплові відходи промислових підприємств, геотермальні 
води, та інші джерела нетрадиційних видів енергії.

Велика увага приділяється розробці і впровадженню у вироб
ництво нових прогресивних технологій, створенню високопродуктив
них, тіньовитривалих сортів і гібридів, які б забезпечили підви
щення врожайності овочевих культур, розширення асортименту 
овочевої продукції та зниження її собівартості.

Одним з основних факторів підвищення ефективності виробни
цтва є концентрація овочівництва закритого грунту в окремих гос
подарствах. Аналіз роботи овочівницьких господарств свідчить, що 
у великих тепличних комбінатах економічні показники кращі, ніж 
у малих. Це пов’язано із зменшенням витрат на будівництво під
собних приміщень і споруд, широким впровадженням у виробни
цтво механізації і автоматизації та більш ефективним використан
ням робочої сили.

Сучасний етап розвитку закритого грунту характеризується по
стійним збільшенням площ культиваційних споруд за рахунок бу
дівництва зимових і плівкових теплиць (табл. 25). У теплицях

Т а б л и ц я  25. Динаміка площ теплиць 
в Україні за роками, тис. м2

Загальна
У тому числі

площа
теплиць ,зимових плівкових

1965 1 916,2 696,2 1 \2 0
1970 7 784,9 933,7 6 851,2
1975 16 476,1 2 097,7 14 378,4
1980 21 890,0 3 580,0 18 310,0
1985 25 269,3 5 486,8 19 782,5
1990 25 770,0 5 620,0 20 200,0
1993 29 000,0 7 500,0 21 500,0

створюються кращі, ніж у парниках, умови для проведення робіт, 
впровадження механізації і автоматизації процесів виробництва, 
поліпшуються і легше регулюються температурний і світловий ре
жими. Окупаються теплиці, особливо плівкові, значно швидше, ніж 
парники. У зв’язку з цим площа парників за останні роки значно 
зменшилась.

Швидкими темпами розвивається промислове тепличне овочів* 
ництво. Воно характеризується великим обсягом, концентрацією, 
спеціалізацією і високою економічною ефективністю виробництва. 
Сучасний розвиток закритого грунту вимагає дальшого поглиблен
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ня концентрації овочівництва. Передовою практикою доведено, що 
в Україні доцільно будувати великі тепличні комбінати, площа 
яких становила б не менше 24 га. Найбільш перспективним типом 
теплиць є блоковий. У таких теплицях створюються сприятливі 
умови для автоматизації основних виробничих процесів з вирощу
вання овочів та розсади.

Підрахунками встановлено, що у великих тепличних господар
ствах України зимові теплиці під склом повинні займати ЗО—35 % 
загальної площі закритого грунту. Решта площі припадає на плів
кові з повітряним і сонячним обігрівом. Таке співвідношення забез
печить більш рівномірну і , повну зайнятість робітників протягом 
року, високу їх спеціалізацію, максимальний вихід овочевої про
дукції та високий рівень рентабельності галузі.

Швидкими темпами поглиблюється спеціалізація теплично-ово
чевих* господарств, комбінатів, бригад і окремих теплиць з вироб
ництва овочевої продукції та розсади, організовано об’єднання по 
вирощуванню овочів. Метою такого кооперування є дальша інтен
сифікація тепличного овочівництва на промисловій основі, поглиб
лення спеціалізації, ефективніше впровадження у виробництво до
сягнень науки і передового досвіду.

Важливим фактором підвищення ефективності інтенсифікації 
закритого грунту є концентрація виробництва овочів у несезон
ний період у великих тепличних господарствах і комбінатах. У та
ких господарствах високий рівень механізації трудомістких робіт і 
автоматизації регулювання мікроклімату, застосовується передова 
технологія. Все це сприяє різкому зростанню врожайності і розши
ренню асортименту овочевих культур, що значно підвищує рента
бельність галузі. У великих тепличних господарствах у зимово-вес
няний період у засклених теплицях урожайність огірків досягає 
25—ЗО, а помідорів — 20—25 кг/м2, а в плівкових — відповідно 
20—25 і 10—15 кг/м2. Важливим фактором інтенсифікації теплич
ного овочівництва є підвищення кваліфікації робітників та їх мате
ріальне стимулювання.

У зв’язку з переведенням овочівництва закритого грунту на 
промислову основу виникла потреба в спеціалізації окремих госпо
дарств з вирощування розсади. Основним завданням-їх є виробни
цтво високоякісної .розсади, зниження її собівартості, підвищення 
продуктивності праці, більш ефективне використання культивацій
них споруд, машин і обладнання, а також значне поліпшення умов 
праці.

Розсаду для плівкових теплиць, утепленого і відкритого грунтів 
у розсадних господарствах (комплексах) вирощують здебільшо
го у плівкових теплицях. Порівняно з парниками собівартість ви
рощеної в них розсади знижується на ЗО—60 % і, як правило, 
збільшується вихід ранньої продукції. Останнє пояснюється тим,
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що в теплицях створюється більш сприятливий мікроклімат для 
вирощування високоякісної розсади.

Розміри розсадних комплексів залежать від потреб у розсаді 
господарств, розташованих на відстані 25—50 км. Залежно від гу
стоти вирощування розсади і культури 1 га теплиць повинен забез
печувати розсадою ЗО—35 га відкритого грунту.

§ 2. Індустріальні методи будівництва
та експлуатації культиваційних споруд

Система управління тепличним виробництвом постійно вдоско
налюється. З року в рік також удосконалюються конструкції теп
лиць, обладнання їх, підвищується рівень механізації. Ангарні теп
лиці замінюють блоковими, в яких більша корисна площа, поліп
шена автоматизація регулювання мікроклімату і механізація ви
робничих процесів. Будівництво блокових теплиць на ЗО—35 % 
дешевше, ніж ангарних. Застосування оцинкованих деталей ліній
ної форми масою до 20 кг значно полегшує їх монтаж.

У блокових теплицях комплексно вирішуються такі питання: 
автоматичне регулювання температури повітря, полив, внесення 
добрив та боротьба з хворобами і шкідниками, обігрів повітря і 
грунту, регулювання вентиляції, централізоване регулювання гене
раторними установками вуглекислого газу відповідно до системи 
вентиляції.

У зв’язку з організацією великих тепличних господарств і ком
бінатів відбуваються зміни і в експлуатації їх. Впроваджуються у 
виробництво високоврожайні, стійкі проти хвороб сорти і гібриди 
овочевих культур, які потребують менших затрат праці на догляд 
за рослинами та більш пристосовані до умов недостатнього освіт
лення. Для раціонального використання плоіі і̂, збільшення виходу 
та розширення асортименту продукції впроваджують культурозмі- 
ни, які забезпечують цілорічне вирощування овочів у спорудах. 
Агрохімічне обслуговування тепличних комбінатів дає можливість 
раціональніше використовувати органічні та мінеральні добрива 
залежно від хімічного складу грунтів і потреби рослин в елемен
тах живлення.

Підвищення рівня автоматизації, механізації і хімізації знижує 
затрати праці і собівартість продукції та різко підвищує рівень її 
виробництва. Широке впровадження індустріалізації у виробни
цтво можливе, як уже зазначалося, при побудові нових тепличних 
комбінатів, переведенні існуючих тепличних господарств на проми
слову основу, доборі нових і впровадженні у виробництво високо
врожайних сортів, і гібридів, удосконаленні агротехніки, автомати
зації і механізації всіх виробничих процесів.

Останнім часом здійснено модернізацію закритого грунту. Пар
никове господарство замінюється тепличним. Старі конструкції
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теплиць замінюють новими (заводського виготовлення). Теплиці 
обладнують новими системами зрошення — способом дощування з 
одночасним внесенням мінеральних добрив і застосуванням пести
цидів. Вентиляцію для створення мікроклімату у нових теплицях 
автоматизовано. Для підживлення рослин вуглекислим газом ви
користовують очищені гази котельні.

Розвитку тепличного овочівництва сприяє застосування полі
мерних матеріалів.

У тепличних комбінатах обладнують розсадні відділення, а у 
великих господарствах — розсадні комплекси для промислового 
вирощування розсади.

Підвищення продуктивності овочевих культур у спорудах закри
того грунту тісно пов’язане з впровадженням у виробництво спеці
альних сортів і гібридів. Дрібноплідні бджолозапильні сорти огір
ків клинського сортотипу замінюють гібридами, які характеризую
ться швидким ростом і формуванням асиміляційного апарату, мен
ше галузяться і більш урожайні (Манул, Сюрприз 66 та ін.). 
У тепличних комбінатах широко впроваджують менш трудомісткі 
і більш високоврожайні партенокарпічні сорти і гібриди (Шебелин- 
ський, Бажаний, Легенда, Грибовчанка, Спору та ін.). У зимових 
і плівкових теплицях почали вирощувати високорослі сорти і гібри
ди помідорів (Українець, Імунний, Русич та ін.), які досить стійкі 
проти бурої плямистості і високоврожайні (понад 20—25 кг/м2).

Вирощування овочів у спорудах закритого грунту пов’язане із 
застосуванням родючих субстратів і раціональної системи міне
рального живлення. За даними ЮБ, вирощування огірків на грун- 
тосумішах, в яких вміст органічної речовини становить 25—30 %, 
забезпечує врожай плодів до 35—40 кг з 1 кг/м2 у зимово-весняний 
період.

Створення великих тепличних комбінатів пов’язане також із 
зміною системи використання грунтів і грунтосумішей. Високу їх 
родючість підтримують внесенням підвищених доз органічних і мі
неральних добрив та систематичним знезараженням від збудників 
хвороб і шкідників. Внесення високих доз органічних добрив (100— 
300 т/га) поліпшує фізичні властивості грунту, збагачує його на 
мікроелементи, активізує виділення вуглекислого газу.

Впровадження у виробництво більш тіньовитривалих сортів і 
гібридів огірків та помідорів забезпечує вирощування їх у більш 
ранні строки. Це дає можливість збирати врожаї навіть у плівко
вих теплицях (з комбінованим обігрівом) у другій декаді березня, 
а помідорів — у першій декаді травня. Застосування обігріву дало 
змогу також використовувати плівкові теплиці для двох культуро- 
змін. За даними ЮБ і УДАУ, у плівкових теплицях з обігрівом у 
зимово-весняний період можна вирощувати головчастий салат, 
шпинат, пекінську капусту, редиску, а також посівну і вигоночну 
зелень петрушки, селери тощо.
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§ 3. Світлопроникні матеріали
та застосування їх у закритому грунті

Для покриття культиваційних споруд використовують скло і 
різні види полімерних матеріалів.

Скло є основним матеріалом для покриття зимових теплиць і 
парників. Воно добре пропускає світло і досить міцне. Для покрит
тя й огородження культиваційних споруд промисловість випускає 
скло віконне, увіолеве і теплозахисне. Віконне скло — листове, без
колірне, прозоре. Товщина його — 2—6 мм, прозорість — 70—90 %. 
Увіолеве — прозоре скло, яке виготовляють з високочистих мате
ріалів. Крім видимих променів воно пропускає також 20—ЗО % 
ультрафіолетових. Прозорість його—до 90%. Теплозахисне скло 
поглинає до 75 % інфрачервоних променів і запобігає перегріван
ню споруд. Прозорість його — 50—70 %. Це скло буває суцільне і 
з теплозахисною плівкою. При виготовленні скла без теплозахис
ної плівки додають речовину, яка поглинає випромінювання певної 
довжини хвилі. Таке скло має голубувато-жовтий колір. Скло з 
теплозахисною плівкою міцне І хімічно стійке. Найдоцільніше за
стосовувати його для покриття теплиць у південних районах рес
публіки. Для парників здебільшого використовують скло 2—3, для 
теплиць — 4—6 мм завтовшки.‘У скла, на поверхні якого виявлено 
дефекти, знижена міцність, і при перевезенні близько 30 % його 
б’ється. ,

Для покриття весняних теплиць, утепленого грунту і частково 
парників широко використовують також полімерні матеріали. Це 
пов’язано з тим, що вони значно легші і тонші від скла. Покриття 
з таких матеріалів поліпшує освітлення і створює незначне наван
таження на одиницю площі споруди, що зменшує затрати матеріа
лів на будівництво. В овочівництві використовують переважно по
ліетиленову (рідше полівінілхлоридну) плівку і склопластик.

Поліетиленову плівку виготовляють товщиною 0,05—0,25 мм у 
вигляді скрученого у рулон рукава 140 (зрідка 300) см завширшки. 
Для малогабаритних споруд частіше використовують плівку тов
щиною 0,05—0,1, а для теплиць — 0,1—0,2 мм. Одним кілограмом 
плівки товщиною 0,1 мм покривають 10,9 м2, товщиною 0,2 мм — 
5,4 м2 споруд. На 1 м2 площі залежно від конструкції споруд і тов
щини плівки витрачають 2—5 м2 плівки.

Поліетиленова плівка досить еластична і морозостійка. Вона 
стійка проти дії різних хімічних реагентів: концентрованих міне
ральних кислот, окислювачів тощо. При зміні температури розміри 
її змінюються на 2— 2,8%. Міцність на розрив становить 100— 
180 кг/см2. Плівка добре зварюється нагріванням, тому з неї мож
на виготовляти покриття різних розмірів. Температура плавлення 
ї ї — 115—135 °С.
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Поліетиленова плівка має високу проникність для променів ви
димої частини сонячного спектра (80—90 %) і ультрафіолетових 
(72 %). У сонячні дні температура під нею буває вищою, ніж зов
ні, на 10—20 °С , а у хмарні дні та вночі — на 4—5 °С (перед сходом 
сонця часто знижується до 2°С). У процесі експлуатації прозорість 
плівки знижується на 15—20 % внаслідок забруднення.

Основним недоліком плівки є незначна стійкість проти дії атмо
сферних явищ. Влітку під дією ультрафіолетового проміння і ви
сокої температури через 4—3 місяці вона стає непридатною для 
використання. Знижується строк її використання під впливом іржі 
і тривалої дії олій. Гідрофобність плівки призводить до утворення 
всередині споруд на покритті краплин вологи.

Щоб подовжити період використання плівкового покриття, по
чали випускати плівку, армовану синтетичними прозорими волок
нами. Міцність армованої плівки значно вища, і використовувати 
її можна протягом 2—3 років.

Останнім часом промисловість випускає стабілізовану плівку, 
яку також можна використовувати протягом 2—3 років. Однак при 
введенні світлостабілізаторів проникність її для ультрафіолетових 
променів зменшується у 2 рази. Недоліком армованої і стабілізова
ної плівок є те, що на другий-третій рік вони забруднюються і про
зорість їх знижується на 15—25 %.

Полівінілхлоридну плівку можна використовувати до 3 років. 
Вона має низьку пропускну здатність для інфрачервоних променів, 
що забезпечує вищу температуру під нею вночі та під час примо
розків. Прозорість її в ультрафіолетовому спектрі низька — до 20— 
25%.

Склопластик — перспективний матеріал для покриття культи
ваційних споруд. Виготовляють його з полімерних смол, армованих 
скловолокном. Склопластик має високу міцність і прозорість. Ши
рина полотна—90 см, товщина — 0,5 мм, строк використання — 
до 5 років. Проникність для променів видимої частини сонячного 
спектра в перший рік використання становить 70—80 %. Недолі
ком його є забруднення на другий і особливо третій рік експлуата
ції — до 25—ЗО %.

Перспективним є листовий склопластик. Ширина полотна йо
го— до 3 м, товщина — 1—5 мм, строк використання— 15—20 ро
ків, світлопроникність — до 90 %. Не піддається корозії, не горить, 
конструкції з нього легкі і скоро монтуються.
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§ 4. Районування тепличного овочівництва 
(світлові зони)

Залежно .від надходження фотосинтетичної активної радіації 
(ФАР) в місяці найменшого природного освітлення (грудень — сі
чень) територія України належить до 4, 5 і 6-ї світлових зон 
(табл. 26).

Т а б л и ц я  26. Сума ФАР, яка надходить у засклені теплиці,
Дж/см2 горизонтальної поверхні

Місяць
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Середньоденна
за

гру
день січень

4 Ковель (Волин-
ська) 51°10' 6 552 2504 1890 2814 4872 10 500 60,9 90,7
Львів 49°50' 7 350 2478 1386 3066 4620 8 820 44,5 98,7
Полтава 49°35' 6 300 3024 2016 2940 4872 9 282 65,1 94,9
Харків 50°00' 6 300 3024 2016 2880 4872 9 282 65,1 94,9
Киї в 50°30' 7 140 2772 2016 2898 4746 9 828 65,1 93,7
Кіровоград 48°37' 7 644 3024 2268 3066 5292 9 828 73,1 98,7
Берегове (За-
карпатська) 48°20' 8 736 3696 2016 3360 5166 10 752 65,1 108,3
Ботіеве (Запо-
різька) 46°40' 8 316 3822 2268 3276 5796 10 206 73,1 105,8
Донецьк 48°1Г 8316 3696 2394 3360 5544 11 970 77,4 108,4

5 Херсон 46°37' 8 988 4116 2898 3528 5796 11 298 93,7 113,8
Одеса 45°40' 9156 4116 3024 3654 5376 10 878 97,4 118,0

6 Сімферополь
(Крим) 45°00' 10 332 4704 3402 4032^5796 10 794 109,6 130,2

У 4—5-й світлових зонах у грудні і січні у споруди закритого 
грунту надходить недостатня кількість ФАР. Тому для вирощуван
ня високого врожаю тут застосовують електродосвічування. При 
вирощуванні в грудні і січні світлолюбних культур (огірки, помі
дори, баклажани, перець, тощо) застосовують електродосвічуван
ня розсади. Цей захід забезпечує високоякісний врожай плодів. Ви- 
гонка зелені не потребує електродосвічування. В 6-й світловій зоні 
огірки в спорудах закритого грунту ростуть добре, тоді як для нор
мального росту і розвитку помідорів і перцю світла ще недостат
ньо. Лише в 7-й світловій зоні всі овочеві культури вирощують без 
електродосвічування. Саме тому товарне виробництво овочевої про
дукції найбільш доцільно зосереджувати в 5—6-й зонах.

Організовуючи тепличні комбінати, крім освітлення беруть до 
уваги середні, мінімальні і максимальні температури повітря зони, 
силу вітрового і снігового навантаження, сейсмічність, глибину за
144



лягання та якість грунтових вод. Від 
товщини снігового покриву і його на
вантаження залежать конструкції 
споруд.

Територія України за сніговим на
вантаженням належить до 2 і 3, а за 
вітровим— до 1 і 2-го районів 
(табл. 27).

Будівництво теплиць за сейсміч
ним навантаженням у Закарпатській 
області потрібно розраховувати на 7, 
а в Одеській і Криму — на 6 балів.

Плівкові теплиці слід будувати у 1 і 2-му районах. У 3-му за 
вітровим навантаженням районі плівкові теплиці доцільно покри
вати армованою плівкою або склопластиком і використовувати 
більш міцні конструкції. При будівництві плівкових теплиць сей
смічність не враховують. У зимових теплицях при сейсмічності ра
йону понад 7 балів посилюють конструкції каркаса.

§ 5. Класифікація, призначення
і конструкції споруд закритого грунту

До закритого грунту належать утеплений грунт і культиваційні 
споруди.

Утепленим грунтом називають площу (ділянку), пристосовану 
для захисту рослин від приморозків, нетривалого зниження темпе
ратури і одержання раннього врожаю найбільш простим способом. 
Його розміщують на припарникових ділянках, південних схилах 
або рівнинних площах, захищених від панівних вітрів насадження
ми або будівлями.

Використання утепленого грунту дає можливість вирощувати 
ранні овочі і дешеву розсаду овочевих культур для відкритого грун
ту. Без великих капіталовкладень продукція з нього надходить на 
20—ЗО днів раніше, ніж з відкритого грунту, а собівартість її зни
жується в 4—5 разів порівняно з продукцією, вирощеною в куль
тиваційних спорудах. Незначний об’єм капіталовкладень, простота 
організації і будівництва та догляду за рослинами дає змогу знач
мо збільшити площу- утепленого грунту та виробництво дешевих 
овочів і розсади.

У виробництві розрізняють такі види утепленого грунту: холод
ні грядки і розсадники; заглиблення; парові грядки, гребені і за
глиблення; утеплені розсадники; теплофіковані ділянки.

Холодні грядки закладають на родючих легких і середньосуг- 
линкових грунтах. Під зяблеву оранку вносять по 60—100 т/га 
гною. Рано навесні вносять мінеральні добрива, розпушують грунт 
і проводять сівбу.

Т а б л„и ц я 27. Поділ 
території на райони залежно 
від снігового і вітрового 
навантаження, кг/м2

Райони

Навантаження
1 2 3 4

Снігове 50 70 100 150
Вітрове (ви
сота 10 м) 27 35 45 55
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Холодні розсадники — це влаштовані на підготовленій площі ко
роби або тимчасові переносні плівкові покриття. На ніч і в холодну 
погоду вдень їх накривають матами, папером, рогожами тощо. Як 
каркас для плівкового покриття використовують дуги з дроту, лі
щини, лози. Залежно від призначення розсадники можуть бути на 
біологічному або технічному обігріві.

Заглиблення (борозни глибиною 20—25 см) нарізують на під
готовлених ділянках (плугом або підгортачем) і в них висівають 
насіння чи висаджують розсаду. При несприятливій погоді рослини 
мульчують плівкою або накривають іншими матеріалами. Під час 
догляду за рослинами борозни поступово засипають землею.

Парові грядки влаштовують на площах довільної ширини і дов
жини. Накладають біопаливо шаром 20—ЗО см, злегка його ущіль
нюють і насипають грунтосуміш (землю) товщиною 18—20 см. По
тім їх вирівнюють, злегка ущільнюють і висівають насіння чи виса
джують розсаду.

Парові гребені утворюють плугом або підгортачем, нарізуючи 
борозни. В них накладають біопаливо шаром 20—ЗО см і з обох 
боків нагортають землю. Поверхню гребеня вирівнюють, ущільню
ють і проводять сівбу або висаджують розсаду.

Парові заглиблення влаштовують так само, як і парові гребені. 
Грунт на біопаливо насипають шаром до ЗО—35 см, вирівнюють, 
ущільнюють і посередині роблять заглиблення на 15—18 см. У за
глиблення висівають насіння або висаджують розсаду.

Утеплені розсадники обладнують так. У котлован глибиною 
60 см закладають біопаливо і злегка ущільнюють його. Через 5— 
7 днів на нього насипають грунтосуміш шаром 20—25 см, ущіль
нюють і висівають насіння або висаджують розсаду. При зниженні 
температури їх накривають парниковими рамами або поліетилено
вою плівкою. ^

Теплофіковані ділянки здебільшого розміщують поблизу ТЕЦ, 
ДРЕС та інших джерел теплоносіїв і обігрівають за допомогою га
рячої води, пари або електроенергії. На глибині ЗО—50 см уклада
ють труби, по яких подається гаряча вода з температурою 35і— 
40 °С. При використанні електроенергії застосовують спеціальний 
тепловий кабель (дріт), який вкладають на дно котлована в ізо
ляційний матеріал (шлак, пісок або в гончарні трубки). Для обі
гріву використовують струм напругою 127—220 В. При пропускан
ні струму кабель нагрівається до 50—55 °С і обігріває ділянку.

При вирощуванні ранніх овочів і розсади з метою захисту рос
лин від приморозків і короткочасного зниження температури засто
совують додаткове утеплення (покриття). Всі види покриття поді
ляють на 2„групи: прозоре і непрозоре.

Прозоре покриття (скло, синтетичні плівки) застосовують по
стійно або протягом найбільш несприятливого періоду. Його вста
новлюють при переході до плюсової температури повітря, за 7—
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10 днів до висаджування 
розсади чи висівання на
сіння або відразу після 
проведення цих робіт.

Непрозоре покриття 
(мати, рогожі, мульчую
чий папір тощо) викори
стовують вночі, коли спо
стерігається зниження 
температури повітря 
(зрідка вдень під час при
морозків або холодних 
вітрів).

В овочівництві викори
стовують два типи прозорих плівкових покриттів: каркасне і оез- 
каркасне. Каркасне, в свою чергу, поділяється на тунельне і шат
рове. Тунельне (рис. 9) роблять з дуг, кінці яких на 15—20 см 
закріплюють у грунт або приварюють до каркаса. Дуги розміщу
ють через 1 м і з’єднують рейкою або зварюють дротом. Щоб 
плівка не провисала, у 2—3 ряди по каркасу натягують шпагат 
або тонкий дріт. По боках плівку присипають землею. З півден
ного боку її доцільно прикріпляти до рейки. Це створюватиме 
зручність для провітрювання і догляду за рослинами. Торці плівки 
збирають у пучок і прикріплюють до закріплених у грунті кілків. 
Тунельні покриття будують переважно з шириною біля основи 
0,9—1 м і висотою 0,4—0,6 м, довільної довжини.

Шатрове покриття має двосхилий каркас і може бути дерев’я
ним або металевим. Складається воно з кроков, які по гребеню і 
біля основи зв’язують рейками. Відстань між кроквами 2 м. Щоб 
плівка не провисала, посередині кроков натягують шпагат. По бо
ках плівку присипають землею або закріплюють у дерев’яні рейки.

При застосуванні безкаркасного покриття плівку розстелюють 
по поверхні грунту відразу після сівби. Краї її між грядками при
сипають землею. Для створення теплового ефекту за ЗО—35 см від 
країв плівки перед покриттям доцільно нагорнути грунт (валки) 
висотою 10—15 см. Утворення валків і розстелення по них плівки 
здійснюють механізовано одночасно з сівбою. При безкаркасному 
покритті доцільно застосовувати перфоровану плівку. Строки над
ходження товарного врожаю при застосуванні безкаркасного плів
кового покриття прискорюються на 15—20 днів і більше. За дани
ми Донецької овоче-баштанної дослідної станції, під безкаркасним 
плівковим покриттям доцільно вирощувати огірки, диню, кавуни 
і ранню кйртоплю. Після настання сприятливих кліматичних умов 
плівкове покриття знімають.

В Україні плівкові покриття найбільш поширені у Криму, у Ки
ївській, Донецькій, Дніпропетровській та інших областях. їх на
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самперед використовують там, де вирощують ранню продукцію ово
чевих культур (щавлю, ревеню, салату, редиски, ранньої капусти 
та ін.). Якщо потреба у покритті холодостійких культур відпадає, 
його переносять на теплолюбні культури (перець, огірки, помідори 
та ін.).

Культиваційні споруди — це капітальні будівлі з штучним обі
грівом для вирощування культур у несезонний період. Температур
ний режим, вологість, живлення і в разі потреби освітлення регу
люють у цих спорудах за допомогою різного обладнання і апара
тури. На відміну від утепленого грунту, який використовують від 
кількох днів і тижнів до 2—3 місяців, у культиваційних спорудах 
овочі вирощують протягом 5—12 місяців.

Основними конструктивними типами культиваційних споруд є 
парники й теплиці.

П а р н и к и  — найдавніший і ще досить поширений вид споруд 
закритого грунту. Призначені вони для вирощування розсади для 
відкритого грунту і овочевої продукції.

За конструкцією парники поділяють на одно- і двосхилі. Вони 
бувають заглибленими або наземними. Наземні парники, в свою 
чергу, поділяють на стаціонарні і переносні.

Для вирощування розсади і ранніх овочів найбільш придатні 
заглиблені парники. У наземних та двосхилих гірше зберігається 
тепло, тому їх використовують у більш пізні строки. Обігрів пар
ників може бути біологічним, технічним і сонячним. За строками 
використання розрізняють ранні, середні і пізні парники. Ранні 
парники на біологічному або технічному обігріві закладають на
прикінці січня — на початку лютого, середні — з другої половини, 
лютого — на початку березня, а пізні — з середини березня. За
лежно від призначення парники можуть Ьути теплими, напівтепли- 
ми і холодними. У теплих температуру підтримують у межах 20— 
28 °С. їх використовують переважно для вирощування сіянців, ран
ньої розсади і теплолюбних культур у зимовий період. У напівтея- 
лих парниках температура в нічний час знижується до 10—18 °С, 
тому ї х  закладають у дещо пізніші строки для вирощування роз
сади і ранніх овочів. Холодні парники закладають без будь-яких 
засобів обігріву (крім сонячного) і використовують у ранньовесня
ний період.

У виробництві найбільш поширені двадцятирамні парники, які 
складаються з котлована, короба (вінця) і рами. Розміщують такі 
парники у напрямі зі сходу на захід з похилом парникових рам на 
південь.

Котлован парників має трапецієподібну форму. Стінки його вер
тикальні ,або пологі. Глибина становить 50—70 см, довжина — зде
більшого на 15—20 парникових рам.

Короби виготовляють з дерева або залізобетону секціями 6,4 м 
завдовжки (на 6 парникових рам). Ширина короба  ̂по зовнішньо
148



му периметру становить 160 см і відповідає довжині парникової 
рами. Для створення відповідного кута похилу для проникання у 
парник світла і стоку дощової води південний бік короба роблять 
на 10—20 см нижчим від північного або заглиблюють його. Що’б 
рами не сповзали, на південному, боці короба з внутрішнього боку 
роблять паз глибиною 2,5—3 см або зовні набивають планку. Щоб 
короб не вгинався між поздовжніми боками, через кожні 210 см 
встановлюють бруски (5x5  см).

Парникову раму виготовляють з 4 дерев’яних брусків (5,5Х 
Х4,5 см) і 3 внутрішніх шпросів (4,5x3 см). Довжина рами ста
новить 160, ширина— 106 см. Брусок, яким раму кладуть на пів
денний бік короба, повинен бути на 1 см тоншим, щоб не утруд
нювався стік води. Бруски з’єднують у шип і скріплюють дерев’яни
ми кілками, а кути рам — металевими трикутниками. Перед скла
данням бруски і шпроси просочують антисептиком, шпаклюють 
кути і щілини замазкою та фарбують суриком. Це збільшує їх 
довговічність до 10—12 років.

Склять рами склом 2—3 мм завтовшки і 30—40 см завдовжки. 
Маса заскленої рами — 18—20 кг. Останнім часом замість рам для 
накриття середніх і пізніх парників почали застосовувати плівку. 
Це здешевлює їх конструкції, полегшує працю робітників під час 
догляду.

Вночі і в холодну погоду для кращого зберігання тепла парни
ки вкривають матами довжиною 2 і шириною 1,2 м. На кожну ра
му для ранніх парників виготовляють по дві мати, а для пізніх — 
по одній. Тепер солом’яні мати часто замінюють синтетичними 
плівками.

Наземні парники від заглиблених різняться тим, що не мають 
котлована.

Двосхилий парник за зовнішнім виглядом нагадує малогабарит
ну теплицю. Щоб поліпшити освітлення протягом доби, їх будують 
у напрямі з півночі на південь. Крокви по гребеню з’єднують брус
ком з глибокими з обох боків пазами. Рами нижнім боком кладуть 
на короб, а верхнім — у паз гребеневого бруска. Щоб зверху у пар
ник не просочувались вода і холодне повітря, на гребеневий бру
сок прибивають тонку дошку (дашок). У Виробництві поширені 
двосхилі парники з шатровим плівковим накриттям. Торці їх за
кривають трикутними рамами, обтягненими плівкою або забити
ми фанерою. Недоліком двосхилих парників є великі втрати теп
ла у вітряну погоду і вночі.

Т е п л и ц і  — найбільш удосконалений вид закритого грунту. 
Вони на відміну від парників мають великі розміри, що дає змогу 
всі роботи виконувати в приміщенні. У теплицях легше створювати 
сприятливий для рослин мікроклімат і є можливість механізувати 
всі виробничі процеси. Основним призначенням їх є вирощування у 
несезонний період овочезої продукції і розсади для закритого й
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відкритого грунту. Теплиці будують з різних матеріалів. Період 
використання теплиць з дерев’яним каркасом становить 10—15, а з  
металевим — 25—ЗО років і більше. Подовжують період експлуата
ції теплиць обробкою антисептиками і фарбуванням у білий колір 
всіх дерев’яних конструкцій. Залізні деталі оцинковують, вкрива
ють протикорозійною і алюмінієвою фарбами.
• При будівництві і використанні теплиць розрізняють такі види 

площі: будівельну (зовнішні параметри теплиці), інвентарну (внут
рішні параметри теплиці), корисну (площа, на якій вирощують 
рослини, за винятком центральних проходів).

Теплиці складаються з фундаменту, каркаса, бічних і торцевих 
стін та світлопроникного даху. Щоб запобігти деформації пере
криття, при будівництві теплиць фундамент закладають на глиби
ну промерзання грунту. Висота і будова стін значно впливають на 
світловий та тепловий режими теплиць. Нижню частину стіни (над 
фундаментом) називають цоколем. Вона дещо розширена і будує
ться з цегли або залізобетону. Надцокольну частину стіни роблять 
переважно з прозорих матеріалів, що поліпшує світловий режим 
у теплицях. В ангарних теплицях для поліпшення теплового режи
му торцеві стіни іноді мурують із цегли.

Охолодження теплиць через стіни і покрівлю залежить від ви
соти, теплопровідності покривних матеріалів та співвідношення їх 
поверхні і площі. Теплиці з більшою площею, засклені і низькі 
завжди менше охолоджуються, ніж високі, менші за розміром і 
плівкові.

Проникання світла в теплиці залежить від кута падіння соняч
них променів, прозорості покривних матеріалів, співвідношення 
прозорих і непрозорих частин покриття, розмірів конструкцій (ферм 
стовпів, балок) усередині споруди, а також {^зміщення їх відносно 
сторін світу. Прозорий дах теплиці будують майже лід прямим ку
том до напряму сонячних променів. Найвищу частину даху нази
вають гребенем, горизонтальні елементи каркаса, розташовані ниж
че від гребеня і паралельні йому,— прогонами, а основні елементи 
даху — кроквами. Крокви і стовпи, з’єднані між собою, називають 
фермами. До каркаса прикріплюють шпроси, на які кладуть скло. 
Важливим елементом даху теплиць є влаштування вентиляційної 
системи (фрамуг, кватирок). Розміщення їх і сумарна площа по
винні забезпечувати нормальну вентиляцію споруд і запобігати 
протягам.

За конструкцією теплиці поділяють на одно- і двосхилі та шам
піньйонниці.

Односхилі теплиці — це найбільш застарілі конструкції. Вони 
здебільшого дерев’яні, з одним заскленим схилом (дахом), спря
мованим на південь.

Двосхилі теплиці (рис. 10) будують по гребеню з півночі на 
південь з двома схилами. Кут похилу даху — 25—30°. У таких теп-
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Рис. 10. П оперечний р о зр із  ангарної теплиці:
/ — фундамент; 2 — цоколь; 3 — бічна засклена стіна; 4 — засклена покрівля; 5 — гребене
ва балка; 6 — фрамуга; 5о —кватирка; 7 — стояк; 3 —стелажі; 9, 10 — труби водяного 
обігріву.

лицях більш рівномірне освітлення внутрішньої площі. Конструкції 
їх переважно металеві, залізобетонні (зрідка дерев’яні і комбіно
вані).

У застарілих конструкціях двосхилих теплиць дах підтримують 
стояки (металеві, дерев’яні), що утруднює механізацію. Сучасні 
теплиці будують на несучих конструкціях без внутрішніх стояків.

Розрізняють ангарні і блокові двосхилі теплиці.
Ангарні теплиці (рис. ї ї)  — це двосхилі неспарені споруди, які 

кріпляться на несучих конструкціях і не мають стояків. Кут похилу 
даху в них — 25—30°. Ангарні теплиці характеризуються постійним 
сприятливим температурним режимом і пристосовані для механіза
ції і автоматизації всіх процесів. Вони рекомендуються переважно 
для районів, де часто випадає багато снігу і сильні вітри. Якщо 
будують кілька ангарних теплиць, їх розміщують через 3,5—6 м 
і з’єднують з північного боку або посередині загальним коридором.

Останнім часом набули поширення плівкові ангарні теплиці. 
Конструкції їх значно полегшені і виготовляються з дерева, мета
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левих або пластмасових 
труб. Це значно здешев
лює будівництво їх.

Двосхилі теплиці із 
сферичною поверхнею на
зивають арковими.Рис. 12. П ер есувна аркова теплиця.

- Більшість плівкових теплиць є стаціонарними, однак будують і 
нестаціонарні (розбірні й безкаркасні).

Розбірні теплиці складають перед початком сезону, а після зби
рання врожаю розбирають і зберігають під навісом. Це значно по
довжує період їх експлуатації.

Пересувні теплиці здебільшого малогабаритні споруди. Площа 
однієї секції— 15 м2, висота їх — 1,6—1,8 м. При складанні цих 
теплиць секції ставлять упритул одна до одної, в результаті чого 
утворюється тунель довжиною ЗО—36 м. Основні роботи (внесення 
добрив, обробіток грунту, завезення і вивезення грунтосуміші) ви
конують механізовано до встановлення теплиць. У колишньому Мо
гильовському тресті овоче-молочних радгоспів Білорусі створено 
нестаціонарну аркову пересувну плівкову теплицю з металоконст- 
рукцій ТПИ =  4Х25 (рис. 12). Площа її — 100 м2.

Безкаркасні теплиці є експериментальними, і виготовляють два 
види їх: повітронадувні і вантові, У повітронадувних форма під
тримується постійним надуванням у них повітря. У вантових прозо
ра покрівля підвішується на тросах, натягнутих між стовпами, які 
розміщені зовні споруди.

Блокові теплиці (рис. 13) влаштовують об’єднанням кількох 
(2, 4, 6 і більше) двосхилих теплиць, між якими внутрішні стіни 
замінено стояками. Зовнішні стіни по периметру з’єднаних теплиць 
вкриті прозорими матеріалами. Дах між Теплицями з’єднують за 
допомогою жолобів, по яких стікає вода. Кожну двосхилу тепли
цю, що входить до складу блока, називають секцією, або ланкою. 
На жолоби і гребеневий брусок кріплять шпроси. При такій кон
струкції всі секції блокових теплиць являють собою суцільну спо-

Рис. 13. Блокова теплиця.
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руду. Інвентарна площа сучасних блокових теплиць становить від 
1000 до 10 000—ЗО 000 м2 при ширині секцій від 6 до 12 м.

Останнім часом в Україні блокові зимові теплиці (комбінати) 
будують здебільшого за типовими проектами 810-99, 810-1-1, а гід
ропонні — 810-88. Основні їх технологічні показники наведені в 
табл. 28. Такі комбінати (рис. 14) складаються з теплиць, енерге-
Т а б л и ц я  28. Основні технологічні показники типових проектів зимових 
блокових теплиць для України

Проекти теплиць

Показник
грунтові гідропонні

810-99 810-1-1 810-88

П лощ а блока, га 6 6 6
Кількість теплиць у б л о ц і, шт. 6 4 6
П лощ а за буд ов и , м2 65 460 61 751 66 660
К ількість лайок, ш т. 47 27 46
Ш ирина ланки, м 6 ,4 6 ,4 6 ,4
П лощ а о д н іє ї теплиці, га 
Габаритні розміри теплиці

1,0 1,5 1,0

довж ин а, м 141 173 141
ширина, м 75 87 75
висота по гребеню , м 4,1 4,1 4,1

» ПІД лотком , м 2 ,6 2 ,6 2 ,6
П лощ а розсадного відділення, м2 
Витрати м атеріалів

0 ,5 0 ,5 0 ,5

м еталу, т 597 577 807
скла, м2 80 979 78 427 82 167

Кош торисна вартість, тис. крб.* 1812 1671 2840
Строк окуп ності, років 3 3 5 — 6
О бігрів Водяний В одяний Водяний

* У  цінах 1990 р.

тичного вузла (котельні), побутових приміщень і з’єднувального 
коридору. З південного боку середньої теплиці знаходиться роз
садне відділення. Каркас і шпроси теплиці — це металоконструкції 
із спеціально полегшених профілів заводського виготовлення з 
цинковим покриттям. Фундамент — збірно-монОлітний. Покриття 
теплиць виготовляють з листового скла 4 мм завтовшки.

Обладнання теплиць складається з таких систем: для обігріву 
грунту і повітря; зрошення; внесення рідких мінеральних добрив, 
позакореневих підживлень і обробки рослин пестицидами та пода
чі вуглекислого газу (у гідропонних — автоматичної подачі жи
вильного розчину до субстрату і його випускання).

Дані про температуру, вологість та інші фактори росту рослин 
у теплицях передаються датчиками на пульт керування, де зосере
джено апаратуру керування автоматикою та контролю за її робо-
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Рис. 14. С хем а тепличного ком бінату:
1, 2, 3, 4, 5, 6 — теплиці площею 1 га; 7 — коридор; 8 — побутові до
поміжні приміщення; 9 — котельня.

тою. В теплиці також передбачено дренаж, електродосвічування, 
механізми з електроприводом для відкривання фрамуг і система 
стерилізації грунту за допомогою пари. Основні операції з обробіт
ку грунту і догляду за рослинами механізовано.

Останнім часом значно збільшилася площа блокових плівкових 
теплиць, які будують за типовими проектами 810-93, 810-94, 810-96, 
810-97 і 5813-010. Основні їх технологічніхпоказники наведені в 
табл. 29.

Блоки плівкових теплиць комплектують у комбінати площею 1, 
2, 3, 6, 12 га і більше. У кожному блоці є опалювальні коридори. 
Основним елементом каркаса е стояки і арки з труб та жолоби з 
оцинкованого заліза. Теплиці вентилюють за допомогою підняття 
покриття і кватирок. Вони обладнані системами підгрунтового і по
вітряного обігріву та поливально-підживлювальними водопрово
дами.

За строками використання теплиці поділяють на зимові (вико
ристовують протягом року) — весняні (з кінця лютого — квітня до 
вересня — жовтня).

Зимові теплиці — це стаціонарні капітальні культиваційні спо
руди. Вони мають досить масивну конструкцію, стаціонарне пере
криття і обладнані достатньою кількістю приладів для регулюван
ня мікроклімату. Обігрів таких теплиць у південних районах роз
рахований на зниження температури зовнішнього повітря до мі-

154



пус 20 °С і сніговечнавантаження 10 кг на 1 кг/м2. Вентиляційна си
стема їх займає до 50 % площі покриття. Для центральних районів 
обігрів розрахований на зовнішню температуру повітря до мінус 
50 °С і снігове навантаження 15—25 кг на 1 кг/м2. Площа вентиля
ційної. системи зменшується до 25 %. Такі теплиці придатні для 
вирощування рослин у найхолоднішу пору року.
Т а б л и ц я  29. Оснозні технологічні показники типових проектів блокових 
плівкових теплиць

• Проекти теплиць

Показник
810-94

•810-93
овочева розсадна

810-96 810-97

Площ а, га 1 і і 2 1
Кількість теплиць у  бл оц і, 
шт. 1 і 8 2 1
Площа забудов и , м2 10 270 11 904 11 904 21 239 10 850
1 Ілоща о д н іє ї теплиці, га 1 1 0 ,1 3 1 і
Кількість лан ок , шт 16 46 4 ■ 16 24
Ширина ланки, м 4 4 4 9 6
Габаритні розм іри теп л и ц і' 

довж ина, м 150 150 60 153 144
ш ирина, м 68 68 24 72 75
висота по гребеню , м 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,6 3 ,9

під  лотком , м 2 ,4 2,8 2,8 1 ,5 ,  , 2 ,6
Кош торисна вартість, тис. 
крб.* 106,3 106 161 302 92
Коеф іцієнт відкривання  
плівкового покриття, % 9 9 21 16 18
О бігрів Калори- Калориферний або Г азопо- К алорифер-

ферний теплогенераторний вітряний ний або т еп 
логенератор
ний

* У  цінах 1990 р.

У весняних теплицях вирощують овочеві культури протягом вес
ни, літа й осені, тобто при більш сприятливих температурних умо
вах і освітленні. Такі теплиці мають легшу конструкцію і меншу 
кількість обігрівальних приладів. Інколи таких приладів зовсім не
має, що значно здешевлює вартість теплиць. На Україні викори
стовують переважно весняні теплиці під плівковим покриттям. При 
обладнанні їх додатковим обігрівом овочеві культури можна виро
щувати і в більш ранні строки. У радгоспі «Львівська овочева фаб
рика» та інших господарствах в обладнаних технічним обігрівом 
плівкових теплицях щороку вирощують зеленні овочеві культури 
протягом зимового періоду, а огірки й помідори — з середини лю
того.
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Весняні плівкові теплиці менш довговічні, ніж зимові, і значно 
дешевші. Вартість 1 м2 їх становить 8—15 крб._ (зимових — 70— 
100 крб., у цінах 1990 року).

За призначенням теплиці поділяють на розсадні (розвідні) і 
овочеві.

Розсадні теплиці призначені для вирощування розсади для за
критого і відкритого грунту та овочевих культур. Овочеві культу
ри в них висаджують здебільшого після звільнення площі від роз
сади.

Зимові розсадні теплиці (розсадні відділення) обладнані під
грунтовим і повітряним обігрівом, а також лампами для досвічу- 
вання розсади. У сучасних тепличних комбінатах під розсадне від
ділення відведено, як уже зазначалося, 0,5 га площі теплиці. Ця 
площа відділена від овочевої перегородкою і для поліпшення світ
лового режиму обладнана люмінесцентними лампами ДРЛФ-400 
з о'промінювачами ОТ-400 та іншими.

Останнім часом значно збільшилася площа плівкових розсад
них теплиць. Це пов’язано з тим, що в них порівняно з парниками 
створюються кращі умови для праці, є можливість механізувати 
виробничі процеси і вирощувати більш дешеву і якісну розсаду 
для відкритого грунту.

В існуючих тепличних господарствах у весняних теплицях мож
на вирощувати розсаду овочевих культур у зимовий період і для 
споруд закритого грунту. Для цього розсадне відділення організу
ють у найбільш захищеному' від вітрів місці. Воно залежно від 
культур має займати 6—14 % загальної площі теплиць. Розсадні 
теплиці додатково обладнують обігрівом і накривають подвійним 
шаром плівки.

Принциповою відмінністю розсадних теплиць, призначених для 
вирощування розсади для відкритого грунту, є створення умов для 
загартування рослин перед висаджуванням. Для цього не менш як 
ЗО % плівкового покриття знімають. Вентиляційні кватирки і вікна 
розміщують із східного і західного боків при орієнтації теплиць з 
півночі на південь, щоб рослини опромінювались протягом кількох 
годин на добу. Найкраще рослини загартовуються, коли плівку 
повністю знімають з теплиці за 10 днів до висаджування розсади. 
Примусова вентиляція менш ефективна для загартування рослин, 
ніж природна.

Вимогам вирощування і загартування розсади найбільш відпо
відає триланкова блоково-аркова теплиця конструкції радгоспу 
«Мінська овочева фабрика» і аркова конструкції ЦІМЕТ з бічною 
вентиляцією. Відкриваючи бічну і торцеву вентиляцію, в споруді 
створюють рівномірну температуру з відхиленням в 1 °С порівняно 
із зовнішньою. Вся розсада протягом дня рівномірно опромінюєть
ся і добре провітрюється. Високоякісну розсаду можна підготува
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ти і в ангарній теплиці конструкції ЦІМЕТ. Для цього через кожні 
14—19,6 м роблять вентиляційні вікна 2,8 м завширшки.

Умови для загартування розсади враховані при розробленні ти
пового проекту заводського випуску розсадних теплиць (810-94) 
площею 1 га.

Овочеві теплиці призначені для вирощування вигонкц і дорощу
вання овочевих культур.

За внутрішньою будовою розрізняють стелажні і грунтові теп
лиці.

У стелажних теплицях культури вирощують на стелажах. Це 
значно зменшує коефіцієнт кореневої площі (0,55—0,65), підвищує 
трудомісткість обслуговування і вартість, внаслідок чого вони зай
мають невеликі площі. У великих двосхилих ангарних теплицях 
стелажі розміщують упоперек теплиць, а поздовжній прохід роб
лять посередині. Таке розміщення стелажів сприяє кращому освіт
ленню рослин вранці й увечері та швидшому провітрюванню теп
лиць. У невеликих теплицях стелажі розміщують уздовж стін. Бор
ти стелажів мають висоту 20 см. Грунт у них насипають шаром 
20—22 см.

Найзручніші в експлуатації залізобетонні стелажі. Оптимальна 
ширина їх залежно від розміру і внутрішнього плану теплиці ста
новить 50—180 см. У дні стелажів є отвори для стікання зайвої 
води.

У стелажних теплицях труби для обігріву вкладають під дно 
стелажа. Відстань від дна стелажа до грунту не повинна бути мен
шою за 50 см. Це дає можливість використовувати підстелажний 
простір для вигонки овочеви? культур (цибулі).

Стелажні теплиці використовують здебільшого як розсадні. При 
вирощуванні розсади над стелажами підвішують люмінесцентні 
лампи для досвічування рослин.

У грунтових теплицях овочеві культури (розсаду) вирощують на 
грунті. У таких теплицях раціональніше використовується площа 
(до 85 %), рівномірніше підтримується постійна температура і во
логість грунту та повітря. В них створюються оптимальні умови 
для механізації робіт по заміні і обробітку грунту, перевезенню 
врожаю та інших вантажів. При ширині секції понад 6 м рядки 
розміщують упоперек теплиці, а основний прохід роблять посе
редині.

Теплиці, в яких рослини ростуть на інертних субстратах, періо
дично зволожених живильним розчином, називають гідропонними. 
Як субстрати використовують керамзит, вермикуліт, щебінь гра
нітний, гравій, перліт, поліетилен гранульований, гродан тощо.

Вони обладнанні сучасним автоматичним управлінням для ре
гулювання обігріву, подавання вуглекислого газу, подивів, живлен
ня та боротьби з хворобами і шкідниками. В Україні поширені гід
ропонні двосхилі теплиці ангарного типу площею 1000 м2. Вони по
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будовані за типовими проектами 810-13, 810-14, 810-29, 810-30, 810-
31. Субстрат засипають у бетонні піддони, вкриті бітумом. Рівень 
живильного розчину у субстраті регулюється автоматично.

Розроблено типовий проект гідропонних теплиць блокового ти
пу № 810-88. Це — комбінат, який займає площу 6 га. Ширина 
секцій — 6,4 м. В одному з блоків виділяють розсадне відділення 
площею 0,5 га, де передбачено автоматичне незалежне від інших 
блоків регулювання температурного режиму та інших факторів 
мікроклімату.

Шампіньйонниці — це наземні або заглиблені культиваційні 
споруди, обладнані стелажами в 4—5 ярусів для вирощування гри
бів. Практикою доведено, що шампіньйони добре ростуть без освіт
лення і їх можна вирощувати в будь-яких сухих приміщеннях, які 
не підтоплюються підгрунтовими водами і добре провітрюються. 
Обігрів у шампіньйонницях здебільшого біологічний або водяний 
(зрідка електричний). Поєднанням біологічного обігріву з водя
ним можна забезпечити відповідний рівномірний температурний 
режим протягом періоду вирощування грибів.

Промислові шампіньйонниці будують площею 0,5; 1,0, зрідка - 
2 га. Під час будівництва доцільно їх заглиблювати в грунт, що 
значно зменшує витрати тепла на обігрівання. Часто для вирощу
вання шампіньйонів використовуюсь штольні, шахти, каменоломні 
і навіть плівкові теплиці.

§ 6. Організація теплично-парникової території

Вибираючи місця для будівництва споруд закритого грунту та 
розміщуючи їх на території, беруть до уваги організаційно-еконо
мічні питання і грунтово-кліматичні умови зони. Великі товарні 
тепличні овочеві господарства розміщують) як уже зазначалося, на
самперед у найбільш сприятливих грунтово-кліматичних зонах і 
біля великих міст та промислових центрів. Плануючи їх будівни
цтво, враховують перспективи розвитку і можливість використання 
дешевих джерел тепла та теплових відходів промислових підпри
ємств. Велике значення також мають шляхи сполучення та умови 
для здійснення комплексної механізації виробничих процесів. Не
від’ємною частиною тепличних господарств є забезпечення їх ви
сокоякісною водою. У лісостепових районах на 1 м2 стелажних теп
лиць і парників на електричному обігріві витрати води в середньо
му у січні становлять 20 л, лютому — 65, березні — 80, квітні — 100, 
травні— 145, червні і липні— 160, серпні — 120, вересні — 80, 
жовтні — 45, листопаді — 20 і в грудні — 10 л. У грунтових тепли
цях і парниках на біологічному обігріві води використовують на 
35—40 % менше. У південних районах зазначені норми збільшують 
на 20—ЗО %. При визначенні загальної потреби води для госпо
дарства норми збільшують на 10—15 % з урахуванням витрат на
158



санітарно-гігієнічні потреби. Запаси води у водосховищах розрахо
вують за найбільшою середньомісячною витратою.

Правильно організоване парниково-тепличне господарство має 
свою територію, де розміщують не тільки культиваційні споруди, а 
й підсобні приміщення та ділянки утепленого грунту. Розміри гос
подарства, внутрішнє планування території, розміщення культи
ваційних споруд і підсобних приміщень визначаються потребами й 
асортиментом продукції та спеціалізацією виробництва. Поблизу 
забудови має бути і вільна площа (утеплений грунт) для розши
рення будівництва споруд.

За спеціалізацією теплично-парникові господарства поділяють 
на овочеві і розсадно-овочеві. Основним завданням овочевих госпо
дарств є виробництво товарної продукції протягом року, особливо 
у зимовий і весняний періоди. Цей напрям мають господарства, 
розташовані біля великих міст і промислових центрів. В резуль
таті застосування сучасних засобів автоматизації, механізації та 
електрифікації виробництва технічна оснащеність цих господарств 
висока.

У розсадно-овочевих господарствах вирощують розсаду для за
критого і відкритого грунту, а також товарні овочі на вільній від 
розсади площі. Такі господарства розміщують здебільшого у райо
нах товарного овочівництва відкритого грунту.

Останнім часом у господарствах будують великі комплекси роз
садних весняних теплиць. Виробництво розсади в них поставлене 
на промислову основу, що знижує її собівартість. Після реалізації 
розсади споруди використовують для вирощування овочів.

Теплично-парникові господарства не можна влаштовувати на 
території, де можливі епідемії хвороб, сельові потоки, затоплення 
повеневими водами, засипання піском, карстові явища, та на грун
тах, заражених шкідниками (вовчком, павутинним кліщем) і хво
робами (килою).

Організація тепличних комбінатів. Тепличні комбінати будують 
за планами, погодженими з Міністерством сільського господарства 
і продовольства України. При наявності згоди і виділенні коштів 
проектний інститут складає техніко-економічне обгрунтування, в 
якому передбачаються: розміри і структура підприємства з ураху
ванням потреб населення в овочевій продукції та економічної до
цільності її вивезення, наявності робочої сили, забезпеченості енер
гетичними ресурсами, водою; протяжність і вартість комунікацій 
(транспортних, енергетичних, зв’язку, водопровідних і теплових ма
гістралей, каналізації); кліматичні, агрофізичні, топографічні, гео- 
лого-гідрологічні особливості і техніко-економічні особливості ді
лянки.

Обгрунтовується також доцільність використання комбінату з 
урахуванням культурозмін, строків надходження продукції, техно

159



логії, суми капіталовкладень на будівництво, валового виходу про
дукції та її собівартості.

Відведена під будівництво тепличного комбінату площа має від
повідати основним вимогам планування та режиму забудови при
міської зони. Площа повинна добре освітлюватися, мати зручний 
зв’язок з транспортними магістралями і знаходитись поблизу на
дійних джерел водо- й енергопостачання.

Організація території господарства (тепличних комбінатів) 
здійснюється на основі генерального плану. При його розробці вра
ховують основні напрями спеціалізації господарства та план вироб
ництва ранньої овочевої продукції і розсади. В ньому передбачене 
розміщення на території культиваційних споруд і підсобних примі
щень, тип конструкцій теплиць, будівництво доріг, система водо- 
забезпечення, електрифікація, каналізація, вітрозахисні смуги 
тощо.

Для переведення овочівництва закритого грунту на промисло
ву основу і здешевлення його продукції найбільш економічно ви
гідними є такі розміри теплиць: ангарних — 0,1—0,3 га, зимових 
блокових засклених— 1, весняних блокових під плівкою — 0,1— 
1 га. Теплиці менших розмірів (0,1—0,5 га) використовують пере
важно для вирощування розсади, а більших — овочів.

Теплиці та інші підсобні приміщення з’єднуються коридором у 
єдину споруду, яку називають комбінатом. У виробництві найбільш 
поширені такі розміри тепличних комбінатів: ангарних теплиць —
1— 2 га, блокових — 6 га. Останнім часом визначилися і найбільш 
рентабельні площі товарних тепличних господарств: середніх — 
24—30, великих — 36—50 га, фермерських— 1—6 і селянських — 
0,3—0,5 га.

Розміщення теплиць і парників. Ділянка під будівництво споруд 
закритого грунту вибирається комісією і оформляється актом. Спо
руди найдоцільніше розміщувати на одному масиві. Для цього пло
ща, яка відводиться під будівництво блокових теплиць, має бути в
2— 2,5, а ангарних — у 3—3,5 раза більшою за інвентарну. Розмі
щення споруд, як уже зазначалося, залежить від спеціалізації та 
напряму овочівництва закритого грунту (розсадне, розсадно-ово
чеве, овочеве), рельєфу місцевості, способів обігріву тощо.

При використанні теплових відходів промислових підприємств 
(ДРЕС, ТЕЦ, АЕС) теплиці розміщують з підвітряного боку, не 
далі, як за 2—3 км від джерела тепла. Споруди на біологічному 
обігріві розміщують за 400—1000 м.від тваринницьких приміщень.

Для будівництва споруд закритого грунту відводять ділянки з 
рівним рельєфом або невеликим південно-східним схилом (0,3—5°). 
Грунт повинен бути легким за механічним складом, з добре дрено
ваним підгрунтям і заляганням грунтових вод не вище ніж 0,75— 
1 м від поверхні грунту. Ділянка має бути захищена від холодних 
північних і північно-східних, вітрів. Якщо природного захисту не-
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має, передбачають садіння лісосмуг. Відведена для споруд ділянка 
повинна бути віддалена (0,5—3 км) від джерела забруднення по
вітря.

Теплиці на території господарства розміщують компактно. В ан
гарних теплицях відстань між ними становить 3,5—б м. Взимку в 
міжтепличники з даху зсувають сніг, а навесні і влітку їх вико'ри-- 
стовують як утеплений грунт. Ширина міжтепличників блокових 
теплиць становить 12 м. При зменшенні цих розмірів спостерігає
ться затінення споруд, що негативно позначається на врожайності 
овочевих культур.

В Україні найбільш поширене квартальне розміщення парників 
(рис. 15). При біологічному обігріві квартали розбивають на 25— 
ЗО двадцятирамних парників. По торцевих боках залишають між- 
квартальні смуги (з правого боку шириною 10 м для. зберігання 
землі, а 15 м для Заготівлі та зберігання біопалива) та 5—6 м для 
дороги. Між парниками роблять доріжки 70 см завширшки. Від
стань між кварталами для парників на технічному обігріві може 
бути меншою (не потрібно площі для зберігання біопалива).

Парники на біологічному обігріві часто розміщують стрічками 
(рис. 16) попарно з відстанню між ними 70 см, а між стрічками —
2,5—3,5 м. Ширина торцевих доріг становить 5—6 м. Землю та біо
паливо розміщують на площі біля парникової ділянки. Таке розмі
щення парників створює умови для використання механізації. У ге
неральному плані забудови тепличного господарства передбачає-
0 Барабаш і б і



Рис. 16. Стрічкове розм іщ ення парників:
/ — стрічки парників; 2 — дороги; 3 — проїзди між стрічками; 4 — майданчики 
(розміри в метрах). 1

ться також будівництво великої кількості інших основних і підсоб
них споруд та приміщень: водопровідної і теплової магістралей, за
критої дренажної і каналізаційної систем, ліній енергозабезпечен
ня і телефонного зв’язку, доріг, ремонтних майстерень, сховищ для 
садивного матеріалу, складів для зберігання готової продукції, на
сіння, мінеральних добрив, адміністративних приміщень, лаборато
рій, кімнат для навчання, навісів для зберігання і ремонту парни
кових рам, гаражів тощо. Крім того, виділяють майданчик для ви
готовлення грунгосумішей та заготівлі органічних добрив.

Під час будівництва споруди треба розміщувати найбільш ком- • 
пактно, особливо культиваційні на технічному обігріві. Це зменшує 
капіталовкладення, оскільки раціональне розміщення споруд на 
території господарства сприяє зменшенню будівельних і експлуата
ційних витрат. Підсобні приміщення та насадження на території 
розміщують так, щоб вони не затінювали культиваційних споруд. 
Службові і складські приміщення, котельню будують з північного 
боку. Утеплений грунт розміщують з південного боку теплиць або 
по периферії господарства. Побутові приміщення і склади з’єдну
ють між собою коридором. Основні складські приміщення розмі
щують на відстані 300 м від культиваційних споруд. Велике зна
чення має і огорожа тепличної території.

Біля культиваційних приміщень на спеціально відведених міс
цях встановлюють ящики для рослинних решток і відходів вироб-
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іміцтва. На відстані 500—1000 м від господарства викопують вели
кі ями, куди щодня вивозять відходи виробництва і дезинфіку
ють їх.

§ 7. Розсадні к о м п л е к с и

В Україні близько 40 % овочевих культур у відкритому грунті 
вирощують розсадним способом. Такий спосіб вирощування подов
жує період вегетації теплолюбних культур і на 40—60 днів приско
рює надходження овочевої продукції.

Розсаду овочевих культур вирощують здебільшого у плівкових 
теплицях і парниках. На вирощування 1000 шт. розсади в серед
ньому витрачається 3—5 год, в тому числі на вибирання 1 —
1,5 год. Такі затрати праці нй її вирощування пов’язані з низь
ким рівнем механізації виробничих процесів.

Останнім часом для вирощування розсади широко використову
ють плівкові теплиці. Внаслідок цього поліпшилась її якість, що 
значно підвищує врожайність овочевих культур.

Для дальшого підвищення врожайності розсадних культур і спе
ціалізації галузі необхідно виробництво розсади переводити на 
промислову основу. Впровадження у виробництво індустріальної 
технології вирощування її може бути здійснене лише за рахунок 
концентрації виробництва у спеціалізованих розсадних комплексах.

Новоорганізовані розсадні комплекси використовують як роз
садно-овочеві: після розсади у них вирощують товарні овочі, а на 
частині площі перед розсадою — зеленні посівні і вигоночні куль
тури. Розсадні комплекси, крім культиваційних споруд, мають І 
розсадники відкритого грунту, захищені від панівних вітрів. У них 
вирощують розсаду середньо- і пізньостиглих сортів капусти.

Останнім часом ЮБ розроблено технологію промислового ви
рощування розсади у розсадних комплексах, яка передбачає ви
користання сучасної матеріально-технічної бази — великих теплиць 
із засобами для гартування рослин, механізації і автоматизації 
обігріву, внесення мінеральних добрив і хімічних препаратів для 
боротьби з хворобами і шкідниками, використання електроенергії, 
автотракторного парку з набором сільськогосподарських знарядь. 
Розробляючи технологію вирощування розсади в них, беруть до 
уваги строки висаджування її у відкритому і закритому грунті від
повідно до грунтово-кліматичних умов зони, біологічних особливо
стей культури, скоростиглості сортів і використання споруд після 
вирощування розсади. Впровадження прогресивної технології ви
ключає найбільш трудомісткі процеси, які не можна механізувати, 
наприклад, пікірування сіянців. Для цього застосовують сівалки з 
точним висівом за схемами 5X5 або 10X10 см.

Основними культиваційними спорудами для вирощування роз
сади є плівкові теплиці із стаціонарним обігрівом грунту й повіт-
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ря, а також аварійним. У теплицях з обігрівом грунту й повітря 
вирощують розсаду огірків і помідорів для закритого грунту, а та
кож сіянці ранньої і цвітної капусти та кольрабі (перших строків). 
У теплицях з повітряним обігрівом вирощують розсаду ранньої і 
цвітної капусти, кольрабі, помідорів, перцю і баклажанів для від
критого грунту, певну кількість середньої та брюссельської капусти, 
селери і цибулі, а з аварійним — розсаду цвітної капусти і коль
рабі (другого строку висаджування), салату, цибулі та частину се
редньостиглих сортів капусти. У розсадниках вирощують розсаду 
пізньої цапусти, частину середньої, червоноголової, савойської та 
цвітної (для третього і наступних строків висаджування).

Розділ VIII. ОБІГРІВ, ГРУНТИ, СУБСТРАТИ 
І ПІДГОТОВКА СПОРУД ЗАКРИТОГО ГРУНТУ 
ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

§ 1. Обігрів споруд закритого грунту 
і джерела енергії

Для вирощування овочевих культур у спорудах закритого грун
ту в зимовий період необхідний відповідний мікроклімат. Темпе
ратура повітря у приміщенні має бути набагато вищою за зовніш
ню. Чим більша різниця між температурами, тим швидше охоло
джується повітря у спорудах. Втрата тепла з 1 м2 прозорої поверх
ні споруди за 1 год при різниці між зовнішньою і внутрішньою 
температурами 1 °С називається коефіцієнтом тепловіддачі.

На обігрів закритого грунту в зимовий^еріод витрачається ба
гато палива (в холодні роки витрати становлять до 50 % і більше 
загальних затрат на продукцію).

Витрати теплоти на обігрів споруд закритого грунту протягом 
зимового і весняного періодів неоднакові (табл. ЗО).

Витрати теплоти на обігрів споруд закритого грунту визначають 
за формулою С}?=Р-Н-К-Кі (/Вн— 4овн), де <2 — витрата теплоти 
культиваційною спорудою, кДж/год; Р — площа покритої поверхні, 
яка віддає теплоту, м2; Н — тривалість періоду опалення, год; К — 
коефіцієнт тепловіддачі’ кДж/м2 за 1 год_ при різниці температур 
1 °С для засклених теплиць орієнтовно 23, плівкових — 33,6 кДж/м2 
1 парників — 33,6 кДж на раму; К\ — коефіцієнт інфільтрації 
(втрати теплоти непрозорим покриттям і внаслідок видування) — 
5,04 кДж; /вн— розрахункова температура в теплиці, °С (для 
огірків і помідорів — 20°С, зеленних культур— 16—18°С); ї3овн — 
температура, близька до середньої багаторічної з абсолютних мі
німумів, °С.
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Дані про тривалість періоду опалення та середню багаторічну 
температуру з абсолютних річних мінімумів по областях наведено 
н табл. 31.

Знаючи тривалість періоду опалення, тепловіддачу палива і 
коефіцієнт корисної ДІЇ котлів (на твердому паливі — 0,7, газово
му— 0,85), можна визначити потребу в теплілі паливі для споруд
Т а б л и ц я  ЗО. Щомісячна витрата тепла заскленою площею 1000 ма 
І надходження його у вигляді сонячної радіації

Місяць
Середньомісячна тем
пература зовнішнього 

повітря, °С

Витрата теп
ла теплицею, 

МДж

Надходження тепла 
у вигляді сонячної ра

діації, МДж

Дефіцит
тепла,
МДж

Січень —6 486,78 18,90 467,88
,Л ютий —5 467,34 52,92 41-4,42
березень — 1 39,9,84 78,12 321,72
Квітень + 7 260,82 96,18 164,64
Травень +  15 121,80 246,54 —

Вересень +  13 156,24 237,46 —
Жовтень + 7 256,20 98,28 157,92
Листопад +  1 364,98 26,98 338
Грудень —3 392,70 10,08 382,63

Т а б л и ц я  Зі. Тривалість періоду опалення теплиць та розрахункова середня 
багаторічна мінімальна температура повітря

Область

Волинська 
Донецька 
Закарпатська 
Запорізька 
Київська 
Кіровоградська 
Ііерегове (Закар
патська)

Трива
лість

періоду
опалення.

Д і б

Розрахун
кова міні

мальна 
темпера
тура по

вітря, °С

Область

Трива
лість

періоду
опалення,

діб

Розра» 
хункова 

мінімаль
на темпе

ратура 
повітр я, 

°С

189 — 27 Крим 154 — 20
176 — 27 Львівська 185 —26
165 — 23 Одеська 160 —21
176 — 26 Полтавська 189 —28
190 —28 Сумська 194 —ЗО
180 —28 Харківська 190 —28

150 —22
Херсонська 169 —24

закритого грунту на опалювальний сезон. У Закарпатській і Оде
ській областях витрати палива на обігрів завжди менші, ніж у Во
линській, Сумській і Харківській. Цю особливість треба брати до 
уваги при поглибленні спеціалізації і концентрації виробництва 
овочів. Будівництво тепличних комбінатів, фермерські та селян
ські тепличні господарства треба зосереджувати насамперед у тих 
зонах, де витрати на опалення споруд закритого грунту найменші. 
Це значно здешевлюватиме продукцію, вирощену у несезонний пе
ріод.
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Розрізняють такі способи обігріву споруд закритого грунту: со
нячний, біологічний і технічний.

Суть сонячного обігріву полягає в тому, що пряма і розсіяна 
сонячна радіація надходить у споруди крізь прозору поверхню і 
там перетворюється у теплову енергію. Оскільки скло практично не 
пропускає теплових (інфрачервоних) променів, то в спорудах ство
рюється тепловий ефект (перетворення світлової енергії в теплову 
і її нагромадження). Поліетиленова і полівінілхлоридна плівки для 
теплових променів добре проникні, тому споруди під ними швидше 
випромінюють тепло і охолоджуються. У парниках і теплицях най
більш інтенсивно тепло нагромаджується у сонячні дні. Дослідні 
дані свідчать, що навіть у морозні дні температура всередині спо
руди може бути на 15—20 °С вищою, ніж зовні. Вночі, навпаки, 
тепло втрачається внаслідок випромінювання і тепловіддачі через 
поверхню споруди.

Інтенсивність проникання сонячної енергії у споруди залежить 
від пори року, виду, якості та чистоти покривних матеріалів, орієн
тації споруд відносно сторін світу та кута похилу покриття. При 
сонячному обігріві досить велика амплітуда коливань температури 
протягом доби: з ранку до обіду вона різко підвищується, під ве
чір— знижується, а перед ранком — різко знижується. Тому в спо
рудах з сонячним обігрівом слід застосовувати додатковий аварій
ний обігрів. При поєднанні сонячного і аварійного обігрівів можна 
мати товарну продукцію на ЗО—40 днів раніше, ніж у відкритому 
грунті.

Біологічний обігрів застосовується у парниках, теплицях та при 
влаштуванні утепленого грунту.

Органічні речовини, які швидко розігріваються і виділяють ве
лику кількість тепла, називаються біопаливом. До них належать 
гній (усіх видів тварин), побутове сміття, зволожена і загнила со
лома, відходи деревообробної промисловості (кора, тирса), листя, 
нерозкладений торф. Теплотворна здатність окремих видів органіч
ної речовини залежить від інтенсивності процесів бродіння (горін
ня) , вмісту поживних речовин, вологості і повітропроникності.

Найціннішим біопаливом є кінський та овечий гній. Температу
ра його на 7—8-й день після закладання у парники досягає 70— 
75 °С, потім швидко знижується до 55 °С, а через 45—50 днів — до 
ЗО °С. Цей вид біопалива насамперед треба використовувати при 
закладанні ранніх парників.

Гній великої рогатої худоби та свиней містить до 80—88 % во
ди. Він більш щільний і в ньому менше азотистих речовин, що по
довжує період розігрівання його та зменшує виділення тепла. Мак
симальна його температура при розігріванні не перевищує 53 °С, 
а через 7—15 днів знижується до 25—30°.

Побутове сміття за теплотворною здатністю перевищує гній 
великої рогатої худоби. При розігріванні максимальна температура
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його досягає 60—65 °С. При цьому знищується багато шкідливих 
мікроорганізмів, шкідників, яєць глистів та насіння бур’янів. Слід 
зазначити, що при використанні побутових відходів як біопалива 
треба додержувати правил безпеки і особистої гігієни.

Останнім часом, як уже зазначалося, для біологічного обігріву 
теплиць почали використовувати солому. Як біологічне паливо 
можна використовувати і свіжозібране (неперепріле) листя де
рев. Найдоцільніше закладати його в суміші з гноєм.

інтенсивність горіння біопалива залежить від його реакції. При 
нейтральній-або слабколужній реакції вона підвищується. Кисла 
реакція пригнічує бактеріальну діяльність, внаслідок чого органіч
на речовина згоряє повільно і менше виділяється тепла. Тирса і 
слабкорозкладений торф мають кислу реакцію (рН 5,5—5,6), тому 
їх рекомендується використовувати лише як домішки до гною. Крім 
того, процеси денітрифікації, які відбуваються в тирсі, затримують 
і погіршують ріст рослин. Додавання до гною по 15—20 % тирси 
і торфу подовжує період горіння біопа'лива.

Доступ кисню посилює розклад органічної речовини, внаслідок 
чого виділяється багато тепла. Інтенсивність цього процесу зале
жить від вмісту в органічній речовині води та елементів живлення 
для бактерій. Тому найкраще розігрівається гній з вологістю 70— 
75 %. При вищій вологості горіння сповільнюється через нестачу 
кисню, а при нижчій — замість бактерій більш інтенсивно розви
ваються гриби.

По-різному відбуваються мікробіологічні процеси в нещільно
му і щільному гною. При аеробному бродінні виділяється переваж
но вуглекислий газ, що позитивно впливає на повітряне і грунтове 
живлення рослин. Якщо переважають анаеробні процеси, утворю
ються метан, сірководень, фосфористий водень та аміак, що нега
тивно позначається на розвитку рослин.

Заготівлю біопалива починають з осені, його складають у шта
белі, довільної довжини, висотою 1,5—2 м, шириною 6—8 м. Між 
штабелями залишають дороги 6—8 м завширшки для проїзду і ро
боти машин. Виготовляючи суміші, всі компоненти біопалива скла
дають у штабель пошарово у відповідних співвідношеннях. Для 
тривалого зберігання біопаливо добре ущільнюють.

Технічний обігрів різноманітний і більш досконалий, ніж біоло
гічний. Він дає можливість регулювати температуру повітря і грун
ту в спорудах.залежно від потреби рослин. Обігрів здійснюють за 
рахунок використання теплової енергії різних видів палива, елект
роенергії, геотермальних вод тощо. Досить перспективним джере
лом енергії для обігріву закритого грунту є енергія теплоелектро
централей (ТЕЦ) і теплові відходи промислових підприємств. За
лежно від джерела теплової енергії і способу її використання, а та
кож від конструкції та призначення споруд технічний обігрів може 
бути водяним, паровим, електричним, повітряним.
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Найбільш поширений водяний обігрів. Коефіцієнт корисної дії 
його досягає 60—70 %. Широке впровадження водяного обігріву 
зумовлене високими агроексплуатаційними і економічними показни
ками, рівномірним тепловим режимом у всій споруді та нешкідли
вістю під час використання.

Система водяного обігріву складається з теплоцентралі (котель
ня, ТЕЦ, ДРЕС, підприємства — постачальника теплових відходів); 
трубопроводів, по яких вода від джерела теплової енергії надхо
дить в обігрівальну систему теплиць і в зворотному напрямі, та обі
грівальної системи (радіатори, труби, встановлені вздовж стін і за
глиблені в грунт).

У замкнутій обігрівальній системі гаряча вода від джерел теп- 
лоенергії надходить у розміщені в споруді труби і, віддавши певну 
кількість тепла, охолоджена повертається до джерела, де знову пі
дігрівається до відповідної температури. Такий рух води відбуває
ться за принципом термосифонної циркуляції, самопливом або при
мусово за допомогою насоса. Загальна площа системи обігріву теп
лиці залежить від вихідної температури води, вимог культур до 
температурного режиму, строків експлуатації споруд, кліматичних 
умов зони та інших факторів, які беруть до уваги при проектуван
ні культиваційних споруд.

Для рівномірного обігріву споруд подавання- гарячої води з 
магістральних труб регулюють здебільшого кранами або користу
ються правилом паралельних труб. Суть останнього в тому, що 
труба в протилежному кінці загинається у зворотному напрямі, 
внаслідок чого у будь-якому місці паралельних труб температура 
буде однаковою. У сучасних тепличних комбінатах температура 
води, яка по трубопроводах надходить у І^плицю, становить 95— 
130 °С, а тієї, що витікає,— 70 °С. При обігріві грунту використо
вують воду з температурою 40 °С.

Велике значення для вирощування овочів у зимовий період 
має підземний обігрів. При влаштуванні його на різній глибині 
залежно від температури води вкладають Металеві труби в ізоля
ційний матеріал (пісок). Проти корозії їх оцинковують або обма
зують препаратом ЕД-6 із смолою тощо. Якщо температура води 
нижча за 60 °С, можна також використовувати поліетиленові тру
би. У разі використання води з температурою до 45 °С труби у 
грунті розміщують на глибині ЗО—40 см з відстанню між ними 
60—80 см. При вищій температурі їх заглиблюють до 60—70 см з 
відстанню до 100 см.

На півдні у зимових теплицях суцільний обігрів грунту часто 
замінюють контурним. У весняних теплицях при вирощуванні огір
ків і помідорів по трубах пропускають тепле повітря від кондиціо
нера чи воду. Якщо теплиці охолоджуються швидше, кількість обі
грівальних труб (регістрів) збільшують.

При подаванні гарячої води по магістральних трубах витра-
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чається багато теплової енергії. Тому для зменшення витрат теп
лоти їх старанно ізолюють, а також прагнуть розмістити джерело 
теплової енергії і обігрівальну систему так, щоб довжина труб 
була мінімальною.

Особливістю експлуатації весняних споруд на водяному обігрі
ві є обов’язкове щорічне спускання води восени з усієї системи. 
Навесні систему наповнюють спочатку теплою, а потім гарячою 
водою і готують до експлуатації.

При паровому обігріві у труби замість води подають пару під 
тиском 2—4 атм. Такий обігрів значно скорочує потребу в трубах, 
однак він не має поширення через такі агроексплуатаційні недо
ліки.

1. Біля труб, по яких подають пару, досить висока температу
ра. Внаслідок цього рослини треба розміщувати від них на біль
шій відстані, ніж у теплицях з водяним обігрівом, що призводить 
до неповного використання площі споруди.

2. У спорудах неможливо підтримувати рівномірну температу
ру протягом доби (під час подавання пари вона підвищується, а в 
періоди між подаваннями — знижується).

3. Часто спостерігаються перегрівання повітря і грунту, опіки 
рослин у зоні розміщення труб, що значно ускладнює догляд.

4. Оскільки підтримання відповідної вологості грунту і повіт
ря утруднюється, створюються умови для поширення шкідників 
(кліщів) тощо.

Останнім часом пару застосовують для нагрівання води, яку 
використовують в  обігрівальних системах споруд закритого грунту.

Електричний обігрів здійснюється різними нагрівальними еле
ментами. В основі цих елементів є стальний або високоомний дріт, 
що нагрівається електричним струмом. Технічну характеристику 
дроту для електрообігріву наведено в табл. 32. За допомогою елек-
Т а б л и ц я  32. Технічна характеристика дроту, який використовують 
для обігріву споруд закритого грунту

Марка Ізоляція Напруга,
в

Діа
метр,

мм

Допустима
температура
нагрівання,

®с

По-
туж

ність
в

посхп Поліетиленова Д о 250 1,1 95 16
посхв Полівінілхлоридна Те саме 1,1 70 10
посхпв Поліетиленова з полівініл-

хлоридною оболонкою * 1,1 95 16

Дріт стальний 
оцинкований

— 220—380 3,0 400

оосм

трообігріву в спорудах можна підтримувати заданий температур
ний режим. Він надійний у роботі, нешкідливий для рослин і в 
2—3 рази дешевший, ніж біологічний.
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Рис. 17. Електрообігрів парників:
/  — дріт на боках короба; 2 — пісок; 3 — теплоізоляційний матеріал; 4 — дріт 
у піску.

Найбільш простим способом електрообігріву є такий. На дно 
котлована (на глибину 50—60 см) укладають теплоізоляційний 
матеріал (шлак, торф та ін.), на який насипають пісок шаром 15— 
20 см. У пісок укладають 6—8 рядів дроту через 15—20 см 
(рис. 17). Кінці дроту виводять у коробку і з’єднують з електро
шнуром. _ По системі пропускають електрострум напругою 50 В. 
Недоліками цього способу є застосування знижувального транс
форматора, швидка корозія дроту, складність заміни і певна не
безпека при обслуговуванні. Для обігріву доцільніше застосовува
ти оцинкований дріт діаметром 2,5—3 мм, який розміщують в аз
бестоцементних або гончарних трубах діаметром 50—100 мм. Тру
би вкладають через кожні 40—50 см у пісок і підключають до 
електромережі з напругою 220 В. Для обігріву повітря в парниках 
труби розміщують біля коробів, а в теплицях — уздовж грядок на 
відстані 150 см одна від одної. При такому обігріві на 1 га по
трібно близько ЗО км труб. Останнім часцм для електрообігріву 
почали використовувати асфальтобетонні блаки, в яких дріт вкла
дають зигзагоподібно.

Електрообігрів доцільно застосовувати також у поєднанні з 
біологічним та іншими видами технічного обігріву. Його широко 
використовують як аварійний обігрів. При такому комбінованому 
обігріві джерело теплової енергії розраховують не на мінімальну, 
а на середньоденну температуру найхолоднішого періоду викорис
тання споруд.

Температурний режим у спорудах закритого грунту на електро- 
обігріві можна підтримувати за допомогою приладів автоматич
ного регулювання температури, що значно скорочує витрати елек
троенергії. Витрати електроенергії за сезон на раму парників ста
новлять від 50 до 150, а на 1 м2 теплиць — від 40 до 120 кВт-год.

Удень під час робіт електрообігрів виключають, що передбаче
но правилами техніки безпеки. Його виключають і в сонячні дні, 
коли температура в споруді підвищується за рахунок сонячної
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енергії. Затрати на електрообігрів споруд закритого грунту ста
новлять близько ЗО % вартості овочевої продукції.

Повітряний обігрів споруд закритого грунту здійснюється цир
куляцією повітря від джерела теплової енергії за допомогою тру
бопроводів і вентиляторів. Такий вид обігріву застосовують пере
важно у весняних теплицях як основний, а також у зимових і 
плівкових на сонячному обігріві як аварійний. При комбінованому 
обігріві джерело енергії можна розрахувати не на мінімальну, 
а на середньоденну температуру найхолоднішого місяця вирощу
вання овочевих культур.

Для обігріву грунту на глибині 25—ЗО см вкладають перфоро
вані труби або влаштовують повітряні лотки, по яких за допомо
гою вентилятора продувають гаряче повітря. Такий обігрів теп
лиць майже в 2 рази дешевший, ніж водяний.

Розрізняють три види повітряного обігріву: калориферний, теп- 
логенераторний і пряме спалювання газу в теплицях. Калори
ферний обігрів здійснюється за допомогою калориферів АПВС 50- 
30, АПВ 200-190, КФБ, СТД, ОКБ, СФО та ін., а також калори
ферних установок СФОА 16/05, ТУМ 2/1 тощо. Повітря нагріва
ється до температури ЗО—40 °С і швидко поширюється по теплиці.

Теплогенераторний обігрів здійснюється за допомогою тепло- 
генераторів ТГ-2, 5А, ТГ-3,5, ТГ-150, 182-Н, ВТГГ-200 та ін. Піді
гріте в них до 50 °С повітря видувається вентилятором у споруду 
або подається в неї по перфорованих поліетиленових трубах. У де
яких господарствах для обігріву теплиць використовують універ
сальний тепличний газовий обіг’рівач УТГО-2-400 і опалювально- 
вентиляційний агрегат ОВА-150.

Обігрів повітря за допомогою безпосереднього спалювання га
зу в теплицях досить простий. Для цього використовують пальни: 
ки ГК-27-УІ-01, УТГО-2, УТГО-350 М, УТГО-400 і різні газові обі
грівачі. Розігріте до 60—70 °С повітря вентиляторами подається в 
теплиці. Коефіцієнт корисної дії такого обігріву 0,9—0,95.

При обігріві теплиць за допомогою безпосереднього спалюван
ня газу є можливість швидко підвищувати температуру повітря 
всередині споруди, а також збільшувати в ній вміст вуглекислого 
газу. Слід використовувати газ, який не містить шкідливих для 
рослин сполук.

Використання геотермальних вод, тепла теплоелектростанцій і 
теплових відходів промисловості. За даними І. М. Дворова, для 
опалення тепличного комбінату площею 10 га витрачається стіль
ки ж тепла, як і для опалення міста з 60—70 тис. населення. Тому 
велике практичне значення для обігріву споруд закритого грунту 
має використання геотермальних вод та інших нетрадиційних дже
рел тепла.

Великі запаси геотермальних вод (з температурою 60— 
100 °С) на Камчатці, Північному Кавказі, у Закавказзі та інших
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регіонах. Досвід свідчить, що при обігріванні грунту й повітря 
геотермальними водами на ЗО—35 днів прискорюється висаджу
вання огірків і помідорів та значно здешевлюється собівартість 
продукції. Заслуговує на увагу використання геотермальних вод 
у Закарпатті і на півдні України.

Велику перспективу має будівництво тепличних комбінатів бі
ля ТЕЦ, ДРЕС, АЕС і газокомпресорних станцій. Досвід радгос
пу «Готвальдська овочева фабрика» Харківської області свідчить 
про те, що при використанні теплових відходів Зміївської ДРЕС 
у господарстві відпала потреба в будівництві котелень. В резуль
таті цього собівартість овочевої продукції знизилась у 1,8 раза.

Теплові відходи, що виділяються з водою з одного електробло- 
ку АЕС потужністю 300 МВт, можуть забезпечити обігрів теп
лиць площею 50—60 га.

За даними агрофірми «Зоря» Рівненської області, при будів
ництві весняних теплиць поряд з тепличними комбінатами можна 
використовувати теплоцентралі останніх для обігріву плівкових.

§ 2. Створення і регулювання мікроклімату
у спорудах закритого грунту

Урожайність овочевих культур, вирощуваних у закритому грун
ті, залежить не тільки від забезпечення їх елементами мінераль
ного живлення, а й від умов мікроклімату. Сприятливі умови під
вищують інтенсивність фотосинтезу, посилюють засвоєння пожив
них речовин і нагромадження їх у продуктивних органах.

Мікроклімат у спорудах закритого грунту створюють залежно 
від біологічних особливостей культури, сорту, віку і використання 
продукції. Фактори його залежать від географічного положення 
господарства, пори року, особливостей культури, розмірів прозо
рого покриття, догляду за рослинами, спорудами тощо.

Світловий режим. Забезпечення оптимального світлового режи
му у спорудах закритого грунту є основою вирощування високих 
урожаїв овочів у зимово-весняний період. Рослини використову
ють переважно промені з довжиною хвилі 380—710 мкм, які ста
новлять близько 60 % сонячної енергії, що проникає у споруди 
крізь скло. Інтенсивність освітлення залежить від світлової зони, 
пори року, довжини дня, погодних умов, догляду за культурами і 
спорудами.

Сонячне світло у споруди закритого грунту проникає у вигляді 
прямої і розсіяної радіації. У розсіяному світлі більше коротко
хвильових променів,-і воно найбільш цінне для рослин. Протя
гом вегетації рослини неоднаково вимогливі до ФАР. Так, для 
розсади огірків у період з’явлення сходів мінімальна її сума вдень 
має становити 58,8 Дж/'см2, у період росту і цвітіння — 96,6, при
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формуванні врожаю— 117,6 Дж/см2. Для помідорів мінімальна 
сума ФАР становить відповідно 58,8, 126 і 159,6 Дж/см2.

Найменше сонячного світла надходить у споруди в грудні. То
му для вирощування якісної розсади і підвищення врожаю ово
чевих культур (крім вигоночних) застосовують електродосвічуван- 
ня люмінесцентними лампами. їх промені холодні і за своїм скла
дом близькі до сонячних. Для електродосвічування використову
ють опромішовачі типу ОТ-400, ОТ-ІООО з лампами ДРЛФ-400, 
ДРЛФ-1000. На одній половині секції розсадного відділення вста
новлюють 70 опромінювачів з розрахунку 120 Вт/м2.

Вирощування товарної продукції огірків і помідорів з електро- 
досвічуванням сприяє одержанню високих і ранніх урожаїв. Од
нак на це затрачається багато електроенергії (60—80 кВт на 1 кг 
овочів), внаслідок чого собівартість продукції різко підвищуєть
ся. Тому електродосвічування у зимовий період застосовують тіль
ки для вирощування розсади огірків і помідорів. При цьому ви
трати електроенергії незначні — 2—2,5 кВт на рослину. Розсада, 
яку вирощують при додатковому освітленні, не витягується, кра
ще розвивається і міцніша, ніж без посвічування. Рослини, виро
щені з неї, раніше починають плодоносити і, як правило, більш 
продуктивні. Особливо важливо збільшити освітленість у спорудах 
у період з’явлення сходів, оскільки тоді починають закладатися 
генеративні органи. Підвищення інтенсивності освітлення запобі
гає витягуванню сіянців. Тому сіянці огірків і помідорів напри
кінці листопада — на початку січня досвічують цілодобово протя
гом 3 днів. Потім розсаду огірків 10 днів досвічують 10—12, а піс
ля розставлення рослин — 10 годин. Розсаду помідорів у перші 
10 днів досвічують протягом 12 год, у наступні 10 днів — 10, а піз
ніше — 8—9 год. Отже, світловий день подовжується відповідно до 
12—16 год. Досвічування проводять уранці, до сходу сонця, і уве
чері.

Овочеві культури неоднаково вимогливі до інтенсивності освіт
лення. Так, помідори нормально ростуть при освітленості ЗО— 
40 тис. лк, огірки — 20—30, редиска, кріп — 4, цибуля на перо —
1—2 тис. лк. В умовах України достатня кількість світла для по
мідорів надходить з другої половини січня до листопада. У груд
ні і січні вона різко знижується, тому в теплицях у цей період 
вирощують здебільшого маловимогливі до світла культури (вигон- 
кові); цибулю, петрушку, селеру, буряки, а також дорощують са
лат, цибулю-порей, цвітну капусту.

Не всі сонячні промені, що потрапляють на прозоре покриття, 
проникають усередину споруд. Близько 10 % їх поглинається са
мим покриттям і стільки ж — елементами конструкцій. При забруд
ненні покриття проникність світла знижується до 56 % і більше. 
Тому для збільшення природного освітлення шпроси у теплицях 
роблять тонкими з відстанню між ними 60—80 см. Каркас, корита
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для стоку води і труби не повинні займати більш ніж 25 % інвен
тарної площі. Скло повинно постійно бути прозорим і чистим. Ос
таннім часом для промивання скла водою по гребеню теплиці мон
тують систему форсунок, яку вмикають у теплу сонячну погоду.

У спорудах закритого грунту можна підвищувати використан
ня рослинами світлового потоку агротехнічними заходами. Для 
цього на поверхню грунту насипають тонкий шар чистої соснової 
тирси або солом’яної січки (відразу після висаджування рослин). 
Більш ефективно рослини використовують світловий потік при під
вищенні у повітрі концентрації вуглекислого газу (на 15—25 %), 
посиленні калійного живлення та створенні умов для раціональ
ної витрати ними пластичних речовин на дихання (оптимальна 
температура, вологість повітря і грунту).

Улітку в сонячні дні температура в спорудах швидко підвищу
ється і може досягти 50—60 °С. Щоб запобігти цьому, скло білять 
крейдою, застосовують дощування, посилюють вентиляцію. Заті
нення скла крейдою зменшує проникання світла у споруди до 
50 % (без зміни спектрального складу). Однак тривале затінення 
негативно позначається на фотосинтезі рослин, тому періодично 
(при зниженні температури) скло миють.

Температурний режим у спорудах закритого грунту тісно по
в’язаний з освітленням. Вдень при інтенсивному освітленні темпе
ратура різко підвищується, а вночі — знижується. Нижчою вона 
буває і в хмарну погоду. ' . ' '

У закритому грунті вирощують різні за вимогливістю до тепла 
овочеві культури. Для кожної з них є відповідні межі оптималь
ної температури, вище і нижче за які фотосинтетична діяльність 
сповільнюється. Для теплолюбних культур оптимальною темпера
турою є 20—ЗО °С, при більш високій фотосинтез сповільнюється, 
а дихання посилюється, внаслідок чого перевитрачаються продук
ти асиміляції. Рослини спочатку сповільнюють ріст і сильно витя
гуються. Тривале підвищення температури призводить до зворот
них процесів — розкладу протоплазми. Якщо температура вища за 
45 °С, зсідається білок і рослини гинуть. При перегріванні врожай
ність огірків може знижуватися на 60 % і більше. Особливо шкід
ливе перегрівання у сонячні дні, які настають після тривалого 
хмарного періоду.

Щоб запобігти перегріванню культур, як уже зазначалося, за
стосовують вентиляцію, затінення прозорого покриття, дощування. 
Найбільш економічно вигідне у тепличних комбінатах дощування 
покрівлі (типові проекти 810-99, 810-56, 810-88). Витрати води 
при цьому становлять 2—6 г на 1 м2 за 1 с, а температура повітря 
в обідню пору за сонячної погоди знижується при відкритих фра
мугах на 5—10 °С. При цьому скло очищається від бруду, що, в 
свою чергу, на 5—14 % підвищує проникання світла в 'споруди. 
При високій температурі в теплицях у сонячні дні поливають до
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ріжки водою. Це не тільки охолоджує рослини, а й зменшує їх 
транспірацію за рахунок підвищення відносної вологості повітря. 
Дощування рослин здійснюють дисперсними струменями при тем
пературі води 22—25 °С. Часте дощування призводить до вими
вання з листків поживних речовин, а осідання крапель на погано 
змоченій поверхні при прямому освітленні — до сонячних опіків.

У парниках на біологічному обігріві температуру регулюють 
підняттям або зніманням рам. Для підтримання оптимальної тем
ператури на ніч парники накривають рамами, а при різкому похо
лоданні — й матами. У парниках на технічному обігріві темпера
туру регулюють вмиканням або вимиканням обігрівальної систе
ми і вентиляцією.

Негативно позначаються на рості рослин і низькі температури. 
При зниженні температури у рослин послаблюються фотосинтез, 
вбирна здатність, сповільнюється ріст і розвиток їх. Все це йри- 
зводить до зниження врожаю і його якості. Особливо часте зни
ження температури буває у весняних теплицях без обігріву. Тому 
при вирощуванні овочів слід брати до уваги, що амплітуда коли
вання добових температур у теплицях, які не обігріваються, знач
но більша, ніж у відкритому грунті, а в тих, що обігріваються, 
менша. Ці показники враховують при встановленні строків сівби 
і висаджування розсади. У рослинах огірків фізіологічні процеси 
відбуваються нормально тоді, коли різниця між денною і нічною 
температурами повітря у теплиці не перевищує 3—5 °С. При більш 
різкому коливанні її протягом доби рослини уражуються борош
нистою росою. Тому при вирощуванні огірків у зимовий період 
фрамуги в теплицях навіть у сонячні дні відкривають під кутом 
до 10°, а перед заходом сонця щільно закривають, їцоб холодне 
повітря не проникало в споруди. У холодні зими утеплюють бічну 
скляну огорожу поліетиленовою плівкою.

Негативно впливає на розвиток овочевих культур' різниця тем
ператур повітря і грунту. Вдень при сонячному освітленні темпе
ратура повітря у спорудах підвищується швидше, ніж грунту. Вно
чі, а також у похмурі дні температура повітря і грунту вирівню
ється. У прохолодні ночі у теплицях без обігріву температура по
вітря може бути нижчою за температуру грунту. При зниженні 
температури грунту з 18 до 12 °С значно погіршується засвоєння 
рослинами фосфору і частково азоту. У недостатньо прогрітому 
грунті коренева система розвивається слабше і зменшується її 
вбирна здатність. Оптимальна температура грунту для різних 
культур значнр нижча, ніж повітря, і становить 18—25 °С. Над
мірне підвищення температури грунту, особливо при недостатньому 
освітленні, також негативно впливає на вбирну здатність корене
вої системи. Ріст і розвиток рослин спочатку сповільнюється, а по
тім припиняється, вони в’януть і можуть навіть загинути. Анало
гічно сповільнюються ріст і розвиток рослин при температурі,
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нижчій за мінімальну. Тому для одержання високих урожаїв про
тягом періоду вегетації температуру грунту підтримують у межах 
оптимальної.

У процесі вегетації овочеві культури неоднаково вимогливі до 
температурного режиму. Так, у період проростання насіння (рос
лини частково живляться за рахунок його запасів) високі темпе
ратури посилюють ростові процеси. Рослини витягуються, стають 
кволими і світло-зеленими, коренева система розвивається слабо. 
Щоб запобігти цьому, при з’явленні сходів протягом 4—5 днів тем
пературу знижують на 6—10 °С і посилюють інтенсивність освіт
лення. Щоб зменшити витрати пластичних речовин на дихання 
рослин, температуру повітря і грунту у хмарну погоду та вночі 
також знижують (підвищують у сонячну).

У період формування репродуктивних органів і врожаю тем
пературу дещо підвищую'ґь. У цей період оптимальна температу
ра для огірків становить 23—27 °С. При інтенсивному освітленні 
та підвищеній відносній вологості повітря її можна підвищувати 
до ЗО °С. Оптимальна температура повітря у період формування 
репродуктивних органів і врожаю помідорів становить 20—22 °С. 
У сонячну погоду при низькій відносній вологості повітря її можна 
підвищувати до 25—27 °С, а в хмарну і вночі, навпаки, знижувати 
до 15—18 °С. Головчастий салат, редиска і цвітна капуста — від
носно холодостійкі культури. Для них денну температуру повітря 
підтримують у межах 14—18 °С з відхиленням на 3—7 °С в соняч
ну і хмарну погоду та вночі.

Вологість грунту і повітря. Овочеві культури при вирощуванні 
у спорудах закритого грунту досить вимогливі до вологості грунту. 
Для створення одиниці маси сухої речовини вони використовують 
від 317 до 370 вагових частин води. Особливо підвищені вимоги 
до вологи у розсади. Однак у період гартувайня її вологість грун
ту потрібно знизити на 8—10 %. Огірки і помідори краще ростуть 
у першій половині вегетації при помірному зволоженні, а під час 
плодоношення — при достатньому. У період плодоношення огірків 
вологість грунту можна підвищувати до 95 % найменшої волого
ємкості (НВ). Слід зазначити, що вбирна здатність їх кореневої 
системи найкраща при вологості близько 70 %.

У період цвітіння вологість грунту доцільно знизити на 5— 
10 %. Це сприятиме зав’язуванню плодів. При формуванні врожаю 
рослини поливають нечасто (крім огірків), але підвищеними по
ливними нормами. Часте поливання їх невеликими нормами шкід
ливе, оскільки промочується незначний шар, грунт ущільнюється, 
утворюється кірка, а також створюються сприятливі умови для 
розвитку хвороб. Надмірне зволоження призводить до відмирання 
кореневої системи.

Узимку і рано навесні рослини поливають у сонячні дні зран
ку. При цьому за день грунт добре прогрівається і просихає. На
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весні і влітку помідори також поливають уранці, щоб потім добре 
провітрити споруду і підсушити поверхню грунту. їх поливають 
рідко, але великими нормами. Це запобігає ураженню рослин і 
плодів хворобами, особливо бурою плямистістю і верхівковою 
гниллю. Оскільки огірки вимогливі до вологості повітря, то в со
нячну погоду їх поливають і після обіду. Це сприяє кращому на
ливанню плодів.

При вирощуванні овочів і розсади у парниках на біологічному 
обігріві у лютому — березні рослини поливають рідко. Це пов’яза
но з тим, що з органічної маси (гній, сміття) виділяється бага
то водяної пари, за рахунок якої грунт достатньо зволожується. 
При потеплінні, особливо в сонячну погоду, посилюють венти
ляцію парників, внаслідок чого грунт швидко підсихає. Тому в 
літній період кількість поливів збільшують. Кожен наступний 
полив проводять при зниженні вологості грунту до 60—65 %
нв.

Регулюванням водного режиму так само, як і температурного, 
можна впливати на інтенсивність росту і розвитку рослин та їх 
плодоношення. Так, рослини салату, шпинату, редиски при достат
ньому зволоженні і високій температурі повітря швидко утво
рюють стебла, а помідори і перець уражуються верхівковою гнил
лю. При недостатній вологості листки перегріваються, знижується 
тургор, сповільнюється фотосинтез, затримуються ростові процеси, 
прискорюється фаза цвітіння. При низькій відносній вологості по
вітря посилюються транспірація і вбирна здатність кореневої си
стеми. В огірків це спричинює утворення чоловічих квіток, тоді 
як при високій вологості спостерігається масове утворення жіно
чих. Висока відносна вологість повітря сприяє підвищенню тур
гору та інтенсивності фотосинтезу, що, в свою чергу, збільшує 
листкову поверхню.

Щоб підвищити інтенсивність наростання листкової маси і на
ливання плодів, для огірків застосовують так звані припарюван
ня. Для цього у сонячну погоду рослини у міжполивні періоди 
поливають незначною кількістю теплої води (1,5—2 л на 1 м2), 
а також обприскують нею стіни, доріжки й опалювальну систему. 
Відразу після цього на 1—2 год закривають вентиляційну систе
му. Вода швидко випаровується і зволожує повітря, що сприяє 
інтенсивному росту рослин.

Транспірація залежить не тільки від вологості грунту, інсоля
ції, інтенсивності газообміну, а й від відносної вологості повітря. 
Завдяки їй вбираються і переміщуються по рослині поживні ре
човини, посилюється інтенсивність ростових процесів, збільшується 
врожай, поліпшується якість продукції. У спорудах закритого грун
ту залежно від культури відносну вологість повітря підтримують 
у таких межах:
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Культура Відносна
вологість 

повітря. %
Огірки 85—95
Вигоночні культури, цвітна капуста,
салат 70—80
Розсада капусти, баштанні, редиска,
кріп 65—75
Помідори, перець 50—60

У разі виявлення хвороб (білої і сірої гнилі, бурої плямистос
ті) вологість повітря для огірків знижують до 70%. Однак під
тримання такої вологості повітря протягом тривалого періоду при
зводить до поширення павутинного кліща.

Для зниження відносно)' вологості повітря використовують 
гребеневу вентиляцію. При вирощуванні помідорів ефективне та
кож видалення вологого повітря із споруд вентиляторами. У вес
няно-літній період при температурі зовнішнього повітря понад 
15 °С для помідорів крім гребеневої вентиляції слід застосовува
ти й бічну.

Рослини поливають теплою водою (25'—ЗО °С). Вона повинна 
бути чистою і мати реакцію,, близьку до нейтральної. Для поливу 
доцільніше використовувати воду із ставків або річок. Дані про 
вимоги до поливної води наведено в табл. 33.
Т а б л и ц я  33. Вимоги до поливної води

Показник Норма Показник Норма

рН 6—7 Ре3+  • 0 3— 1 0Сухий залишок, мг/л 
Загальна твердість, мг-екв

800-1200  рь2+ Ч
0,1

на 1 л
Вміст, мг-екв/л

7— 10 Си2+ 3,0

с і - 50—150 2 п2+ 5,0

5 0 р 2 і 5 0 Д 3 
Ка20

300—350
150—180

фенолу
мікроорганізмів, шт./см3 
Запах і присмак при темпе
ратурі 20 °С, балів

до 100

до 2

Із способів поливу у спорудах закритого грунту застосовують 
дощування, шланговий, краплинний, підгрунтовий та ін: При виро
щуванні огірків і зеленних культур, які потребують підвищеної 
вологості, ефективніше дощування або шланговий полив. Для по
мідорів, перцю, які вимогливі до зволоження грунту і низької від
носної вологості повітря, доцільніше застосовувати підгрунтовий 
або краплинний полив.

У тепличних комбінатах досить поширений полив дощуванням. 
Зрошувачі встановлюють на висоті 200—220 або ЗО см від поверх-
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Рис. 18. П оліетиленовий зрош увач:
/  —  т р у б а ;  2  —  е к р а н  ( ч о р н а  п л і в к а ) ;  3  —  п р о ф і л ь  г р я д к и ;  4  —  о т в о р и  д л я  
в о д и .

ні грунту. Нижній полив застосовують переважно в другій поло
вині вегетації. Зрошувачі розміщують через 1,6 м. Із збільшенням 
відстані знижується якість поливу. Дощування проводять під тис
ком 1,5—2 атм. Шланговий полив застосовують здебільшого як 
аварійний.

Підгрунтовий полив проводять за допомогою перфорованих аз
бестоцементних або гончарних труб чи жолобів, які закладають на 
глибині 25—ЗО см з відстанню між ними 70—100 см і кутом похи
лу 0,5—1°. Гончарні труби укладають у грунті впритул і по них 
пропускають воду. У Білоруському науково-дослідному інституті 
картоплярства, плодівництва і овочівництва розроблено поліети
ленові зрошувачі з верхнім екраном (рис. 18), які прокладають у 
міжряддях. Поливи такими зрошувачами найбільш економічно ви
гідні. При застосуванні їх знижується вологість повітря, що запо- 
бігає'поширеншо прикореневих гнилей.

Витрата води у культиваційних спорудах залежить від темпе
ратури повітря і грунту, коефіцієнта транспірації, кількості еле
ментів обігрівальної системи, повітрообміну, із зовнішнім середо
вищем тощо. Норми витрати води визначають за формулою

V  =  Нг +  к1г1,

де У — поливна норма, м3/га; к — коефіцієнт транспірації, або ви
трата води рослинами і грунтом за 1 год в сонячну погоду, м3/га; 
г — тривалість сонячного освітлення в міжполивний період, год; 
Ні — витрата води рослинами і грунтом за 1 год в хмарний день, 
м3/га; ті— тривалість хмарного періоду в день між поливами, год.

Коефіцієнт'транспірації безпосередньо залежить від ’випарову
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вання води рослинами. Для огірків він коливається в межах 6 , по
мідорів і зеленних культур — 4 м3/га, а витрата води рослинами 
і грунтом у хмарний день — 1 м3/га.

Залежно від пори року та інтенсивності освітлення в середньо
му на 1 м2 орієнтовно витрачають таку кількість води: взимку —
1,5—2 л, у першій половині весни — 3—4, у другій — 5—7 і вліт
ку 10—14 л. Розсаду, яку вирощують у торфоперегнійних горщеч
ках або посівних скриньках, у сонячнГдні поливають з розрахунку
1,5 л на 1 м2. Щоб забезпечити достатню фільтрацію води грун
том, інтенсивність дощу не повинна перевищувати 1 л на 1 м2 за 
хвилину.

Повітряно-газовий режим. У спорудах закритого грунту овочеві 
культури вирощують ца різних субстратах, тому для нормального 
росту і розвитку їх систематично підтримують відповідний газо
вий режим. Особливо стежать за достатнім вмістом у повітрі вуг
лекислого газу.

Атмосферне повітря містить близько 0,03 % вуглекислого газу. 
При створенні відповідного мікроклімату у культиваційних спору
дах підвищення його вмісту позитивно позначається на інтенсив
ності росту, строках плодоношення і продуктивності рослин. Опти
мальний вміст вуглекислого газу в повітрі для більшості культур 
становить 0,1—0,3, а для огірків — 0,4—0,6%. Підвищення вмісту 
його певною мірою компенсує нестачу світла у зимовий період.

Рослини засвоюють вуглекислий газ переважно з повітря. До 
25 % його вони вбирають з грунту через кореневу систему у газо
подібному або розчиненому стані. Найбільш інтенсивно процеси 
асиміляції, відбуваються при достатньому сонячному освітленні.

Існує багато способів збагачення повітря на вуглекислий газ. 
У теплицях і парниках на біологічному обігріві достатня кількість 
його виділяється (до 250 г/добу) при розкладанні органічної ре
човини. У грунтових теплицях і парниках з технічним обігрівом 
під оранку вносять підвищені дози органічних добрив (2 0 0 — 
300 т/га). Таке удобрення забезпечує вміст СО,2 у повітрі споруд 
близько 0,1 %. Додаткове підживлення рослин вуглекислим газом 
у сонячні дні позитивно впливає на їх продуктивність. Однак у 
теплицях, де вносять багато гною і пропарюють грунт, часта на
громаджується аміак, Що призводить до опіків листя і навіть сте
бел. Подібне спостерігається і в парниках на біологічному обі
гріві. Щоб запобігти цьому, теплиці і парники перед, висаджуван
ням рослин ретельно провітрюють.

Вуглекислий газ можна добувати і з газів котельні за допомо
гою спеціальних пристроїв — скруберів. Гази засмоктуються у 
скрубер, де вони очищаються від шкідливих домішок, і після цьо
го подаються в теплиці. При використанні їх стежать за тим, щоб 
разом з вуглекислим газом у теплиці не потрапляли шкідливі для 
рослин і людини гази, концентрація яких у повітрі не повинна пе
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ревищувати: N1% — 0,1%, СО — 0,0002, 3 0 2— 0,0001, N2 0 5  — 
0,000003 %.

Для підвищення вмісту вуглекислого газу в повітрі часто у теп
лицях зброджують коров’як або курячий послід у бочках або ча
нах. На 1 0 0 0  м3 теплиці в середньому витрачають 3—4 ц коров’я-. 
ку або курячого посліду. Після закінчення бродіння розчином під
живлюють рослини.

При гідропонній культурі овочеві культури систематично під
живлюють вуглекислим газом у рідкому або твердому (сухий лід) 
стані. Рідку вуглекислоту випускають із спеціальних металевих 
балонів. Так, щоб підвищити вміст СО:2 у повітрі з 0,03 % (0,57 г) 
до 0,3 % у теплиці "з розрахунку на 1 м3 використовують протягом
2 год (0,57X10) 5,7 г, а з урахуванням фотосинтезу й інфільтра
ції — 8  г вуглекислоти. Тверду вуглекислоту розбивають на куски 
масою 1 кг і підвішують над рослинами (у квіткових горшках) у 
різних місцях теплиці з розрахунку 6 — 1 0  г на 1 м3 теплиці (на 
Ісожну газацію).

Відповідний повітряно-газовий режим у спорудах закритого 
грунту створюють відразу після з’явлення сходів і підтримують 
протягом періоду вегетації. Однак найбільш ефективна газація під 
час цвітіння і плодоношення культур. Збагачення повітря на вуг
лекислий газ обов’язкове при вирощуванні розсади з електродо- 
свічуванням. Для цього на ділянках, де її вирощують, вносять під
вищені дози органічних .добрив, розкладають суху вуглекислоту 
або встановлюють балони з вуглекислотою тощо. Газацію достат
ньо проводити 2 рази на день у сонячну погоду протягом 2—4 год 
вранці і опівдні. Слід зазначити, що вранці рослини краще за
своюють вуглекислий газ.

Оскільки вуглекислий газ важчий за повітря і опускається у 
пригрунтовий шар, для кращого розподілу і переміщування його
3 повітрям у теплицях доцільно користуватися вентиляторами.

Вентиляція. У спорудах закритого грунту температурний і га
зовий режими та відносну вологість повітря регулюють за допо
могою вентиляції — швидкої заміни повітря. У зимово-весняний 
період вентиляцію здійснюють з метою регулювання газового ре
жиму і вологості повітря, а влітку — температури. Існує багато 
способів вентилювання культиваційних приміщень: теплиць — від
криванням фрамуг, кватирок, вікон, зняттям частини плівки звер
ху і по периметру тощо; парників — підняттям або зніманням 
рам. Всі ці способи сприяють надходженню свіжого повітря у 
споруди, зниженню температури та відносної вологості повітря.

Інтенсивність вентиляції залежить від висоти споруд та різни
ці між зовнішньою і внутрішньою температурами. У високих теп
лицях обмін повітря відбувається інтенсивніше. Посилюється він 
також при більшій різниці між внутрішньою і зовнішньою темпе
ратурами. Одночасно з обміном повітря змінюється відносна воло
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гість. Тому у весняно-літній період для помідорів, які вимагають 
пониженої вологості повітря, в сонячну погоду вентиляцію поси
люють. Для огірків, навпаки, у зимово-весняний період по можли
вості обмежують її.

Вентиляцію теплиць починають, коли температура повітря в 
них вища за оптимальну на 2—4 °С. Насамперед відкривають 
фрамуги, кватирки і двері, а в разі потреби вмикають бічну вен
тиляцію. Слід мати на увазі, що при інтенсивній вентиляції у 
спорудах нормалізується вологість, а це особливо важливо при 
вирощуванні помідорів. Регулюючи інтенсивність руху повітря, 
можна змінювати у спорудах концентрацію вуглекислого газу, кис
ню і водяної пари у бажаному напрямі.

З настанням теплої погоди, коли для зниження температури 
природної вентиляції не досить, поливають водою засклену по
верхню, а всередині теплиць — коридори і стіни. Перспективне за
стосування кондиціонерів, за допомогою яких у холодний період 
можна обігрівати, а при підвищенні температури охолоджувати 
споруди.

Вентиляцію парників починають з потеплінням. Для цього пар
никові рами піднімають на відповідну висоту за допомогою під
ставок з вирізами (18X8X4 см). Підставки доцільніше встанов
лювати на стику рам, щоб запобігти їх деформації.

§ 3. Грунти і субстрати

У спорудах закритого грунту використовують грунти з високим 
вмістом поживних речовин, значною повітропроникністю і вбирною 
здатністю. Вони повинні бути чистими від Збудників хвороб, шкід
ників і бур’янів, легкими за механічним складом, родючими і збе
рігати водостійку структуру протягом вегетаційного періоду. Вміст 
органічної речовини у них має бути не меншим за 20%. Дослідні 
дані свідчать, що кращими грунтами для теплиць є ті, в яких твер>- 
да, рідка і газоподібна фази перебувають у такому співвідношен
ні: для огірків— 15—20, 50—55 і 25—30 %; помідорів — ЗО—35, 
40 і 25—ЗО %■ Такого співвідношення можна домогтися лише при 
штучному виготовленні грунтів. Для цього використовують дерно
ву землю, перегній, торф, компости, солому, тирсу, мінеральні доб
рива тощо.

Дернова земля є основним компонентом для виготовлення грун- 
тосуміші. Заготовляють її в першій половині літа. Нарізану дер
нину дискують і вносять органічні (до 2 0 0  т/га гною) та мінераль
ні добрива. На 1 м3 землі використовують по 4 кг суперфосфату 
(5 кг фосфоритного борошна), а при підвищеній кислотності— ще 
й 3—4 кг вапна. Землю згортають у довільної довжини бурти 
висотою 1,5— 2  і шириною 2 —3 м. Щоб дощова вода, сеча і про
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дукти каналізації, якими систематично їх поливають, н£ стікали, 
посередині буртів роблять заглиблення. Для кращого розкладання 
дернини протягом літа землю 2—3 рази перемішують. Процес 
повного розкладання дернини триває 1—2 роки. Не можна заго
товляти дернову землю лише на важких заболочених і засолених 
грунтах. Дернову землю можна замінити польовою, змішавши її 
з торфом, торфокомпостами або перегноєм. У такому разі польову 
землю заготовляють на полях, де вирощували перед цим бобові 
трави.

Перегній беруть з парників і теплиць на біологічному обігріві. 
Протягом вегетаційного періоду біопаливо розкладається. Восени 
його вибирають і складають у бурти. Перегній характеризується 
високим вмістом поживних речовин (И — 1 ,2 —1,7 %; Р2Об— 1 ,3— 
2,4; КгО— 1—1,7; Са — 2,1% ), добрими фізичними властивостя
ми, підвищеною вологоємкістю. Оскільки у чистому вигляді кон
центрація поживних речовин у перегної висока, використовують 
його у суміші з іншими компонентами. Перегній можна виготов
ляти з гною та інших органічних компонентів. Для цього їх по
передньо буртують.

Торф у спорудах закритого грунту використовують у чистому 
і закомпостованому вигляді. У ньому найменше шкідливої мікро
флори, він мйє високу вбирну здатність і буферність. Торф, що не 
містить закисних солей заліза, використовують без підготовки. 
Якщо в ньому є шкідливі речовини, його компостують.

У процесі підготовки торф нейтралізують. Підвищену кислот
ність має переважно верховий і перехідний торф. Однак вбирна 
здатність та інші фізичні властивості цих видів торфу кращі, ніж 
низинного. Для посилення мікробіологічних процесів до торфу до
дають гній, гноївку, фекалії і бактеріальні добрива. Із низинних 
торфів у закритому грунті можна використовувати такі, ступінь 
розкладання яких не перевищує 40, а зольність — 15 %.

Готуючи для використання, торф розробляють фрезами, дода
ють до нього фосфорно-калійні добрива, вапно та бактеріальні 
препарати у дозах, визначених агрохімічними лабораторіями. Су
міш перемішують дисковими боронами і згортають у бурти. На 
початку літа бурти перемішують і зволожують гноївкою, продук
тами каналізації або водою. Через рік торф придатний для вико
ристання.

У теплицях овочеві культури вирощують здебільшого на верхо
вому слабкорозкладеному (сфагновому) торфі, який порівняно з 
низинним має деякі переваги. У нього велика пористість, що 
сприяє оптимальному співвідношенню твердої, рідкої і газоподіб
ної фракцій. Вологоємкість його становить 1000—1200 %, а слабко- 
розкладеного ( 5 % ) — до 3000 %. Навіть при повному насиченні 
водою торф містить повітря до 40 % загального об’єму. Сфагно
вий торф характеризується низькою зольністю (3—5 %).
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Для теллиць доцільніше використовувати сфагновий торф із 
зольністю 3—4% і ступенем розкладання до 20 %• Заготовляють 
його восени, до настання приморозків, подрібнюють і згортають 
у бурти. Перед закладанням у теплиці торф зволожують до 70 % 
повної його вологоємкості і нейтралізують (табл. 34), доводячи
Т а б л и ц я  34. Дози вапна Т а б л и ц я  35. Дози внесення мінеральних 
цля нейтралізації надмірної добрив при виготовленні субстрату з соломи, 
кислотності торфу, кг/т г на 100 кг

рН  со* 
л ьо в е

Т орф

Д обриво

В ар іан т

абсолю т* 
но сухи й

вологий
<65 %) перш ий д р у ги й т р е т ій

5,8—4,8 10-30 3,5—10,5 Аміачна селітра 350 825 950
4,8—3,6 30-60 10,5—21 Калійна селітра 300 200 590
3,6—2,6 60-100 21,0—35 Суперфосфат подвійний 600 528 700

Магній сірчанокислий 200 — 450
Залізо сірчанокисле — — 34
Вапно 500 627 400

рН до 5,8—6,2, додають потрібну кількість мінеральних і мікро
добрив. Готовий торф закладають у теплицю шаром 20—35 см. 
Таку товщину підтримують протягом періоду вегетації (досипа
ють). Витрата торфу на 1 га теплиць становить 3000 м3. На такому 
субстраті овочеві культури вирощують беззмінно протягом 8 —■ 
10 років. Рослини систематично підживлюють. Для поліпшення 
фізичних властивостей до субстрату через 2 —3 роки додають сві
жий торф у такій кількості, щоб шар субстрату не перевищував 
30—40 см.

Компости. Для виготовлення торфокомпостів беруть 50 % ни
зинного торфу, ЗО % гною, 1 0  %’ фекалій або суміші коров’яку з 
курячим послідом, 7 % городньої землі і 3 % фосфоритного борош
на. При укладанні в бурти компоненти розміщують пошарово. Для 
зниження кислотності до торфокомпостів додають вапно з розра
хунку 4—5 кг на 1 м3. За період компостування масу 2 рази пере
мішують і поливають гноївкою, продуктами каналізації або во
дою. Через 6 —7 місяців компост придатний для використання.

Компостуючи побутові відходи, з них видаляють неорганічні 
домішки і додають коров’як із свинячим гноєм (у співвідношен
ні 3 : 1) та суперфосфат з розрахунку 5 кг на 1 м3 суміші. Суміш 
згортають у бурти і вкривають землею шаром Г0—15 см. Протя
гом року компост 2  рази перемішують і додають річковий пісок.

Солома. Вирощування овочів на соломі ефективне тоді, коли не
має підгрунтового підігріву (обігрівальна система вийшла з ладу) 
або грунт сильно заражений нематодою. У першому випадку со
лому вкладають у спеціально підготовлені канави, борозни, у дру
гому— настилають суцільним шаром. Для цього використовують
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пшеничну, житню або ячмінну солому з посівів, які не обробляли 
гербіцидами. За 12—15 днів до висаджування розсади у канави 
(борозни) шириною 50—52 см і глибиною 10—12 см щільно вкла
дають солому (доцільніше тюковану) 60—70 см завтовшки (7— 
1 2  кг на 1 м2) і протягом 1 0  днів у 2—3 прийоми поливають теп
лою (40—60 °С) водою (до повного насичення). На 2—3-й день 
до зволоженої соломи додають мінеральні добрива (табл. 35). 
Через 3—5 днів внаслідок мікробіологічної діяльності температу
ра її підвищується до 50—60 °С . При зниженні її до ЗО—35 °С 
(на 1 0 —1 2 -й день) на солому насипають грунтосуміш шаром 1 0 — 
15 см. Розсаду висаджують тоді, коли температура суміші знизить
ся до 25—28 °С.

При вирощуванні на субстраті з соломи рослини протягом 
вегетації частіше поливають і підживлюють. При підживленні вно
сять розчинені мінеральні добрива в концентрації 0,1—0,15 %. За 
даними 10Б, вирощування огірків на такому субстраті у зимових 
теплицях без підгрунтового обігріву забезпечує підвищення вро
жаю на 12—31 % порівняно з вирощуванням на грунтах.

Тирса. Як субстрат для вирощування овочів використовують 
тирсу хвойних порід. У теплицях її насипають шаром 25 см і з 
розрахунку на 1 м3 вносять 300 г деревного попелу, 250 г аміачної 
селітри, 200 г суперфосфату і 150 г калімагнезії. Суміш перемі
шують і зволожують. На наступний рік субстрат дезинфікують і 
додають свіжу тирсу шаром 1 0  см з відповідною кількістю попелу 
і мінеральних добрив. Овочі на тирсі вирощують беззмінно про
тягом б— 8  років. Систематичне підживлення мінеральними добри
вами (доцільніше у розчиненому вигляді) набагато підвищує вро
жайність культур. Дози добрив для підживлення встановлюють 
згідно з даними агрохімічного аналізу.

При виготовленні субстратів беруть до уваги вимогливість ово
чевих культур до елементів живлення і особливості розвитку їх 
кореневої системи. Орієнтовний склад грунтосумішей наведено в 
табл. 36.

Грунтосуміш виготовляють наприкінці літа. На 1 м2 теплиці 
її заготовляють 0,25, а на 1 парникову раму — 0,35 м3. Щороку 
для теплиць і парників на біопаливі заготовляють 1 0 0  % грунто- 
суміші, а для грунтових теплиць — 20—30 %. Промерзання грун- 
тосуміші взимку позитивно впливає на фізичні властивості, змен
шує кількість шкідників у ній і частково знезаражує її від збуд
ників хвороб. Щоб грунтосуміші, призначені для використання у 
зимовий період або рано навесні, не перемерзали, їх вкривають 
гноєм чи іншими ізоляційними матеріалами.

Для весняних плівкових теплиць використовують природний 
грунт. Його властивості систематично поліпшують внесенням під
вищених доз добрив і торфу. Під оранку восени у грунт під огірки 
вносять по 200—250 т/га гною, торфу та потрібну кількість міне
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ральних добрив, а в разі потреби — і вапно. Під помідори замість 
гною вносять 80—100 т/га перегною. Якщо помідори вирощують 
після огірків, органічні добрива не вносять. Торф можна замінити 
солом’яною січкою, тирсою тощо.

Беззмінне використання і заміна грунту. При експлуатації куль
тиваційних споруд підготовці і використанню грунтів приділяєть
ся особлива увага. Це пов’язано з тим, що заготівля і заміна їх е
Т а б л и ц я  36. Орієнтовний склад грунтосумішей для теплиць і парників

К о м п о н е н т и С п і в в і д н о ш е н н я  к о м п о н е н т і в ,  %

Для теплиць
Торф низинний
Торф верховий
Тирса хвойних порід
Торф низинний +  зем ля дернова
Торф низинний 4 -  земля дернова +  перегній
Зем ля дернова 4- перегній
Т орф низинний або перехідний +  зем ля дерно
ва +  тирсовий гній  
Торф верховий +  гній ВРХ

100
100
100
60—90 : 10—40 
50—6 0 :2 0 —3 0 :1 0 —20 - 
60—80 :20—40

40—50:20—40 : 20—30 
80—90 : 1 0 -2 0

Д л я  парників
Зем ля дернова +  перегній 50— 70 : 30—50
Зем ля дернова торф +  перегній 34 : 33 : 33
Зем ля парникова +  перегній 50— 70 : 30— 50
Зем ля дернова суглинкова +  перегній +  пісок 60 : 30 : 10

досить трудомістким процесом і потребує значних матеріальних і 
трудових затрат. У великих тепличних господарствах практично 
неможливо щороку замінювати грунтосуміші, тому їх виготовля
ють на початку введення тепличних комбінатів в експлуатацію.

Для поліпшення агрофізичних і агрохімічних властивостей до 
тепличних грунтів щороку додають розпушувальні матеріали (вер
ховий або перехідний торф, тирсу, солом’яну січку тощо) з розра
хунку 20—40 % об’єму. На 100 кг січки або тирси додатково вно
сять 3—5 кг кальцієвої селітри, 2 кг калійної селітри і 1,8—2 кг 
подвійного суперфосфату.

Внаслідок багаторічного використання, систематичної стерилі
зації і неправильної експлуатації в деяких господарствах теплич
ні грунти надмірно ущільнюються, заражуються збудниками хво-; 
роб і шкідниками та засолюються. Такі грунти необхідно заміню
вати свіжими. Частіше доводиться замінювати грунтосуміші в сте
лажних теплицях, що пов’язано з особливостями їх експлуатації.

При заміні грунтосуміш у грунтових теплицях вибирають на 
глибину 20—25 см, а в стелажах повністю. Вибрану грунтосуміш 
вивозять за межі господарства у відповідно підготовлені місця і
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знезаражують. У парниках на біологічному обігріві грунтосуміш'і 
замінюють щороку. У парниках на технічному обігріві грунтосу- 
міш замінюють раз у 3—5 років. При цьому щороку перед виро
щуванням розсади або овочевих культур її удобрюють перегноєм 
і мінеральними добривами.

Розсолювання тепличних грунтосумішей. При неправильному 
використанні мінеральних добрив тепличні грунти через кілька 
років засолюються. Особливо це спостерігається при використанні 
простого суперфосфату. Засоленню тепличних субстратів може 
сприяти внесення високих доз як органічних, так і мінеральних 
добрив. При внесенні великих доз мінеральних добрив підвищу
ється осмотичний тиск розчину субстрату^ що утруднює нормаль
не забезпечення рослин водою, порушуються процеси фотосинтезу 
і газообміну. Причиною засолення грунтосуміші може бути також 
поливна вода з підвищеним вмістом легкорозчинних солей (по
над 1 г на 1 л).

Для розсолення ефективне промивання тепличних грунтів во
дою. Як правило, промивання проводять після пропарювання. За
лежно від ступеня засолення субстрату, пропускної здатності дре
нажної системи, рівня залягання грунтових вод витрата води для 
розсолення грунтосуміші становить 100—300 л на 1 м2. Для про
мивання слід використовувати лише елабкомінералізовану воду.

Запобігає засоленню тепличних грунтів систематичне внесення 
розпушувальних матеріалів (підвищується вбирна здатність), лег
корозчинних і повільнодіючих мінеральних добрив.

§ 4. Гідропонний спосіб вирощування
овочевих культур

Суть гідропонного способу полягає в тому, що культури виро
щують ке на грунті, а на різних мінеральних і органічних суб
стратах, якими заповнюють водонепроникні піддони, стелажі. Суб
страти регулярно зволожують розчином мінеральних солей у від
повідній концентрації.

Піддони виготовляють різних розмірів 220—250 мм завглибш
ки. Посередині роблять дренажні заглиблення, по яких подається 
і стікає розчин. Щоб заглиблення не забивалися субстратом, звер
ху їх закривають бетонними напівкруглими плитами, шифером з 
перфораціями тощо. Піддони і стелажі встановлюють під невели
ким кутом (0,003—0,005°) до резервуара.

В Україні найбільш поширені ангарні гідропонні теплиці (пло
щею 1000 м2) і блокові (10 000 м2). У гідропонних теплицях є ре
зервуари для приготування і зберігання поживного розчину, насос
ні установки для подавання його у піддони і стелажі, дренаж, 
труби тощо. Резервуари виготовляють із залізобетону і розміщу
ють нижче від піддонів, під стелажами або в міжтепличниках.
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Розчин у піддони і стелажі з резервуара подається насосом під 
тиском 0,3 атм, а після підживлення рослин він стікає з них са
мопливом. При гідропонному вирощуванні овочів підвищується 
культура виробництва, виключаються найбільш трудомісткі про
цеси (заготівля, завезення і заміна грунтів), відпадає потреба у 
підживленні, поливах і підсипанні рослин та розпушуванні між
рядь. Автоматизоване подавання рослинам оптимальної кількості 
живильного розчину знижує затрати праці на одиницю продукції.

Однак треба зазначити, що вирощування овочевих культур гі
дропонним способом вимагає великих затрат на спеціальне облад
нання й автоматизацію, а також підготовку висококваліфікованих 
кадрів. У таких теплицях треба систематично стежити за роботою 
апаратів, приготуванням, подаванням і заміною живильних роз
чинів, запобігаючи засоленню субстратів і занесенню кореневої 
інфекції. Субстрати періодично розсолюють, промивають, стери
лізують і видаляють з них кореневі рештки. Рослини постійно під
живлюють вуглекислим газом.

Субстрати. Для вирощування рослин без грунту, як уже зазна
чалося, використовують різні мінеральні та органічні субстрати: 
пісок, гравій, щебінь, керамзит, вермикуліт перліт, вулканічний 
шлак, скломатеріали (вату, гранули), гродан, вілен Є2, губчасті, 
гумові та різні полімерні матеріали (табл. 37).

Т а б л и ц я  37. Субстрати для гідропонних теплиць та їх фізичні властивості

Субстрат
Розмір
часток,

мм

Об’ємна
маса,
т/м3

Волого
ємкість, 

% об’єму

Водоза-
трнмна

здатність, 
% об’єму

Пори
стість, 

% об’єму

Щ І Л Ь 
НІСТЬ,
г/см*

Трива
лість ви
користан
ня, років

Вермикуліт 1 - 3 0 ,1 9 86 64 \  91 2 ,10 3
Вілен Є2 — 0,37 75 80 95 0 ,0 1— 2
Гравій 3 - 5 1,60 43 9 43 2,80 10
Керамзит 1— 3 0,61 53 ЗО 77 2 ,7 0 7
Г родан — 0 087 75 82 97 — 2
М і н п л а с т 1— 3 0 ,3 7 38 — 71 1,40 7
П е р л і т 1— 3 0 ,2 5 • 52 51 88 2 ,1 0 10
П і с о к 0 ,3 — 2 1,55 -  37— 40 20 40 2,Є0 10
П о л і е т и л е н

г р а н у л ь о в а 

н и й 3— 5 0 ,4 8 50 3 49 0 ,9 5 7
Щ е б і н ь 5— 25 1,60 40 10 43 2,80 10

Гідропонні субстрати повинні бути відносно інертними, хіміч
но чистими, добре змочуватись, забезпечувати доступ розчину до 
кореневої системи і мати слабкокислу або нейтральну реакцію. 
Щоб видалити всі мулисті домішки, мінеральні субстрати перед 
використанням старанно промивають, а після завантаження у під
дони зафосфачують 2—3 % витяжкою суперфосфату (протягом
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доби). Велику увагу приділяють виготовленню субстратів з іоно
обмінних матеріалів. Такі субстрати можна на кілька сезонів зба
гачувати іонами поживних речовин, необхідних для росту і плодо
ношення.

Кращими з мінеральних субстратів є гранітний щебінь з розмі
ром частинок 5—15 мм і гравій — 3—12 мм. Чим більші частин
ки субстрату, тим менша його водоутримуюча здатність. Вміст у 
субстратах карбонатних включень негативно позначається на роз
витку рослин. Це пов’язано з тим, що у живильний розчин виді
ляється кальцій, який підлуговує середовище, зв’язує фосфорну 
кислоту і послаблює засвоєння рослинами магнію.

В Україні в гідропонних теплицях почали використовувати суб
страт Вілен Є2 (мінеральну вату) у вигляді плит довжиною 
100 см, шириною 50 см і товщиною 8 см. Він стерильний, без за
паху, стійкий проти розкладання мікроорганізмами, активного жи
вильного розчину, сухої пари (при пропарюванні), витримує тем
пературу до 150 °С, не містить токсичних речовин, рН близьке до 
нейтрального. В одній заводській упаковці 8 плит. На 1 га тепли
ці потрібно 300 м3 мінерального субстрату. Плити вкладаються на 
пісок рядами (де будуть висаджувати розсаду).

Живильний розчин. Концентрація поживних речовин у живиль
ному розчині має бути оптимальною протягом вегетаційного пе
ріоду. До складу живильного розчину входять усі елементи міне
рального живлення. Він має бути фізіологічно зрівноваженим, тоб
то різко не змінювати свій склад і реакцію (рН). У ньому не по
винно бути надмірної кількості іонів, особливо СІ, К, ИІЦ, ЦН3. 
Найбільш доцільно користуватися не стабільним, а диференційо
ваним живильним розчином залежно від культури і фази її роз
витку (табл. 38).

До складу живильного розчину входять і мікроелементи 
(табл. 39).

Спочатку виготовляють концентрований маточний розчин мікро
добрив. Для цього у 0,8 л гарячої води розчиняють борну кислоту. 
Після цього додають краплями 5—10 мл концентрованої сірчаної 
кислоти, потім послідовно розчиняють сірчанокислі цинк, марга
нець, мідь та інші мікродобрива, доводячи об’єм розчину до 1 л. 
Виготовлений розчин має бути без осаду.

Оскільки мінеральні та органічні субстрати не мають вбирної 
здатності і буферності, доводиться систематично стежити за кон
центрацією живильного розчину. Реакцію розчину (рН) через день 
регулюють за допомогою сірчаної або ортофосфорної кислоти. 
У живильних розчинах для огірків кислотність треба підтримувати 
в межах рН 6,2—6,5, для помідорів — 5,8—6,2 (залежно від фази 
росту і розвитку). До плодоношення рослин вона повинна бути 
нижчою, а під час плодоношення — дещо вищою. Протягом тижня 
за період інтенсивного росту рослин огірків і помідорів концен-
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Т а б л и ц я  38. Склад живильних розчинів для гідропонних теплиць залежно 
від фаз розвитку культур, г на 1000 л води

Фаза

Добриво, елемент живлення ПІСЛЯ інтенсив- цвітіння Плодоношення

р о з - виса- ний веге- і утво-
сада джуван-

ня
тативний

ріст
рення
П Л О Д І В

масо
ве кінець

Д л я о г і р к і в
і

рецепт 10Б
А м і а ч н а  с е л і т р а 334 250 200 150
К а л і й н а  с е л і т р а 166 500 500 550
К а л і й  х л о р и с т и й 100 50— і 00 5 0 - 1 0 0 £ 0 - 1 0 0
К а л і й  с і р ч а н о к и с л и й 400 100 200 400
С у п е р ф о с ф а т 900 900 1000 1300
М а г н і й  с і р ч а н о к и с л и й 300 300 400 500

рецепт радгоспу «Київська овочева фабрика»  у зимово-весняний період
А м і а ч н а  с е л і т р а 200 > 2 0 0 2 2 8 2 2 8 2 8 5 2 8 5

К а л і й н а  с е л і т р а 360 4 6 8 5 0 4 7 2 0 7 2 0 7 2 0

К а л і й  с і р ч а н о к и с л и й — — 5 7 — 4 4 —

С у п е р ф о с ф а т 2 7 2 1 6 0 1 6 0 2 4 0 3 2 0 8 0

М а г н і й  с і р ч а н о к и с л и й 300 3 5 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0

О р т о ф о с ф о р н а  к и с л о т а 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0

в осінній період
А м і а ч н а  с е л і т р а 2 0 0 2 2 8 2 8 5 2 2 8 1 7 1 5 7

К а л і й н а  с е л і т р а 3 6 0 5 7 6 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 9 0

К а л і й  с і р ч а н о к и с л и й — — 4 4 8 8 8 8 8 8

С у п е р ф о с ф а т 2 7 2 1 6 0 2 4 0 2 4 0 3 2 0 1 6 0

М а г н і й  с і р ч а н о к и с л и й 3 0 0 3 0 0 4 0 0 \ 4 0 0 4 0 0 3 0 0

О р т о ф о с ф о р н а  к и с л о т а 1 7 0 1 7 0 1 7 0  4 1 7 0 1 7 0 1 7 0

Д л я  п о м і д о р і в

у зимово -весняний період
А м і а ч н а  с е л і т р а 2 0 0 1 1 4 2 2 8 2 2 8 2 8 5 1 7 1

К а л і й н а  с е л і т р а 3 6 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0

К а л і й  с і р ч а н о к и с л и й — — — 4 5 9 0 —

С у п е р ф о с ф а т 2 7 2 2 4 0 2 4 0 3 6 0 2 4 0 1 2 0

М а г н і й  с і р ч а н о к и с л и й 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 0 0

О р т о ф о с ф о р н а  к и с л о т а 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0

в осінньо-зимовий період
А м і а ч н а  с е л і т р а 2 0 0 2 2 8 2 2 8 2 2 8 1 7 1 5 7

К а л і й н а  с е л і т р а 3 6 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0

К а л і й  с і р ч а н о к и с л и й — — 4 4 8 8 8 8 8 8

С у п е р ф о с ф а т 2 7 2 2 4 0 2 4 0 2 4 0 3 6 0 2 4 0

М а г н і й  с і р ч а н о к и с л и й 3 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0

О р т о ф о с ф о р н а  к и с л о т а 1 7 0 1 7 0  ' 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0
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трація мінеральних речовин у розчині може зменшуватися до 15— 
25 %. Тому через кожні 5—7 днів використання перевіряють кон
центрацію розчину і за даними хімічного аналізу доводять її до 
рівня оптимальної за співвідношенням елементів живлення. При 
повній заміні розчину (через ЗО—40 днів) субстрат промивають 
підкисленою водою (рН 5,6).

Т а б л и ц я  39. Дози мікродобрив для живильних розчинів, 
г на 100 л води

Мікродобриво

Рецепт

10Б 1 радгоспу «Київська 
овочева фабрика»

З а л і з о  с і р ч а н о к и с л е  о к и с н е 10 в
Б о р н а  к и с л о т а 0 ,7 2  ' 1 ,5
М а р г а н е ц ь  с і р ч а н о к и с л и й 0 ,4 5 1
Ц и н к  с і р ч а н о к и с л и й 0 ,0 6 0,1
М і д ь  с і р ч а н о к и с л а 0 ,0 2 0 ,2
К о б а л ь т  а з о т н о к и с л и й 0 .0 2 0,1
М о л і б д е н о в о к и с л и й  амон ій 0 ,0 2 0,1

У сонячну погоду рослини за добу використовують розчину в 
середньому 3—5, а в похмуру — 1—2 л на 1 м2. У жаркі дні, особ
ливо на півдні, в результаті підвищеної транспірації у рослинах 
нагромаджується надлишок мінеральних сполук, внаслідок чого 
сповільнюється ріст плодів огірків і вони набувають виродливої 
форми. Щоб запобігти цьому, в сонячну погоду перед заміною роз
чину рослини протягом 2—3 днів підживлюють розчином половин
ної концентрації. Для розсолення субстрату в сонячну погоду слід 
почергово через день подавати живильний розчин оптимальної кон
центрації і воду. У другій половині вегетації перед заміною роз
чину рослини 2—3 дні підживлюють підкисленою водою для част
кового розсолювання субстрату і запобігання нагромадженню в 
них надмірної кількості нітратів.

Кількість підживлень протягом доби залежить від розміру час
тинок субстрату, пори року й погоди. Так, взимку розчин у суб
страт подають підігрітим до 25 °С— 1—2, а влітку — 3—ТО разів.

Результатами досліджень встановлено, що рослини огірків кра
ще ростуть і плодоносять при концентрації живильного розчину
1,6—1,8, а помідорів— 1,8—2,2 г/л. Навесні і влітку концентрація 
живильного розчину має бути нижчбю, а восени і взимку — вищою.

Щоб запобігти розвитку водоростей, при заповненні піддонів 
рівень розчину має бути нижчим за поверхню субстрату на 2 см. 
Процеси заповнення субстрату живильним розчином і зливання 
його в резервуар регулюються автоматично. За заданою програ
мою вмикається магнітний пускач електродвигуна, і насос подає
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розчин у першу секцію піддонів. Після заповнення її спрацьовує 
поплавковий регулятор, і починається подавання розчину на другу 
секцію, потім на третю, четверту і т. д. В такому ж порядку роз
чин зливається у резервуар. Поплавковий регулятор останньої сек
ції вимикає електродвигун до наступного подавання. Подавання 
розчину та зливання його в резервуар триває 30—40 хв. При більш 
тривалому перебуванні його в субстраті рослини пригнічуються 
через нестачу кисню, що різко знижує їх продуктивність.

Аеропоніка — це вирощування овочевих культур без субстрату. 
Коренева система рослин розвивається у закритих стелажах або 
заглиблених котлованах, заповнених повітрям. Живильний розчин 
у розпиленому вигляді подається до кореневої системи через 12— 
45 хв залежно від пори року, доби і сонячного освітлення. Розпи
люють його протягом 10—15 сек зверху вниз, що запобігає загни
ванню кореневої шийки. На 1 м2 в середньому витрачається 2— 
З л розчину. В разі потреби крім кореневої системи обприскують 
і листя рослин. Вирощування помідорів способом аеропоніки за
безпечує врожай плодів за 10 днів збирання 16—18 кг з 1 м2.

Аеропоніка виключає найбільш трудомісткі процеси, пов’язані 
із заготівлею і використанням субстратів, а також запобігає по
шкодженню овочевих культур галовою нематодою.

Дезинфекція грунтів і субстратів. Для знезаражування грунту 
і субстрату в культиваційних спорудах застосовують два способи 
дезинфекції: термічний і хімічний. У тепличних комбінатах най
більш поширений термічний — пропарювання грунту за допомогою 
пари.

Перед пропарюванням грунт ретельно розпушують на глибину 
ЗО см і на нього кладуть термостійку поліхлорвінІлову або полі
пропіленову армовану плівку. Краї плівки іЧ̂  всій довжині приси
пають грунтом і притискують наповненими піском брезентовими 
валиками діаметром 12—14 см, масою 5—6 кг. Доцільно також 
зверху плівки (і валиків) натягнути капронову сітку і закріпити 
за допомогою металевих Т-подібних якірців. Відстань між якір
цями — 50—75 см. Тиск пари під плівкою повинен досягати 45— 
60 Па. Для прискорення пропарювання вмикають підгрунтовий 
обігрів. Щоб забезпечити якісне пропарювання, вологість грунто- 
суміші повинна становити 55—60 % НВ.

Закінчують пропарювання, коли температура грунту на гли
бині ЗО см досягне 80—90 °С, що здебільшого настає через 10— 
12 год після подавання пари. З метою повного знищення шкідли
вої мікрофлори температуру грунтосуміші треба підтримувати на 
рівні 90 °С не менше 2 год. У невеликих тепличних господарствах 
для пропарювання можна використовувати і перфоровані труби, 
розміщуючи їх безпосередньо в грунті. Після пропарювання плівку 
з площі не знімають протягом 2—10 год (центральні проходи об
робляють парою і 10 % розчином формаліну з розрахунку 0,5 л
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на 1 м2). Рослини висаджують на 4—5-й день після пропарювання 
грунту.

При застосуванні пропарювання потрібно враховувати, що при 
тривалій дії пари гинуть і нітрифікуючі, азотфіксуючі, целюлозо- 
руйнуючі та інші корисні бактерії (у грунті в сотні разів змен
шується кількість корисних мікроорганізмів). Поряд з цим кіль
кість амоніфікуючих бактерій значно зростає. Таке явище може 
призвести до того, що вміст аміачного азоту в грунтосумїші може 
досягнути токсичної для рослин концентрації. Крім того, після 
пропарювання зменшуються капілярність і вологоємкість грунтів. 
У зв’язку з цим після пропарювання грунти слід старанно проми
вати водою, застосовувати азотобактерин, а за результатами хі
мічного аналізу — і потрібну кількість мінеральних добрив.

Для хімічного знезараження грунту використовують карбатіон, 
тіазон, немагон, формалін та інші препарати. Після внесення пре
парату грунт перекопують (фрезують), поливають водою і вкри
вають на 5—7 діб плівкою. Температура повітря під час дезин- 
фекції повинна бути не нижчою за 15 °С, а грунту— 10 °С. Після 
обробки грунту карбатіоном, тіазоном і немагоном рослини виса
джують через 25—ЗО днів.

Для хімічного знезараження грунту в теплицях також засто
совують 50 % препарат ТМТД. Вносять його під фрезування або 
культивацію за 7—10 днів до висаджування розсади. ^

Субстрати у гідропонних теплицях дезинфікують 1—2 % роз
чином карбатіону протягом 6—10 год, 5 % розчином формаліну 
або 3—5 % витяжкою хлорного вапна. Після цього субстрат ре
тельно (3—4 рази) промивають теплрю водою і добре провітрю
ють теплиці. Цоколь теплиць і поверхню щебеню обприскують 
1 % розчином сірчанокислої міді, на 10 л якого додають по 10 г 
рогору. Хімічну дезинфекцію субстрату можна замінити пропарю
ванням. Для цього протягом 2—3 год температуру підтримують 
на рівні 100 °С, а при зниженні її до 40 °С субстрат добре проми
вають.

Дезинфекцію споруд закритого грунту проводять у протигазах 
і при цьому виконують усі правила, передбачені технікою безпеки 
при роботі з отруйними речовинами.

На сезон біля входу в теплиці встановлюють ящики з тирсою 
чи піском, які щодня змочують дезинфікуючими розчинами. Після 
роботи на заражених ділянках дезинфікують інвентар, взуття 
тощо.
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§ 5. Підготовка споруд закритого грунту
до експлуатації

Вирощування розсади і овочів у спорудах закритого грунту 
залежить від своєчасного і якісного проведення підготовчих робіт. 
У літньо-осінній період ремонтують котельні, перевіряють надій
ність трубопроводів, кранів, поглиблюють котловани для парників, 
заготовляють біопаливо, насіння, добрива тощо.

Підготовка парників. Рами ремонтують, склять, обмазують за
мазкою і дезинфікують.

Для парників на біологічному обігріві заготовляють біопаливо 
і зберігають ущільненим у штабелях. За 8—12 днів до набивання 
парників його перебивають (щоб забезпечити доступ повітря). 
Якщо біопаливо погано розігрівається, всередину штабеля кладуть 
гарячий гній, розігріте каміння, поливають гарячою водою тощо. 
Котловани очищають від снігу та льоду, встановлюють на них 
короби, укладають на дно та вздовж стін їх холодний соломистий 
гній, а на нього гарячий, злегка ущільнюють по краях і сильніше 
посередині.

Перед закладанням наземних парників ділянку очищають від 
снігу і укладають гній або побутові відходи суцільним шаром 
40—60 см. Потім зверху встановлюють короби і заповнюють їх 
гноєм так, щоб до країв залишилося 5—7 см. У міру заповнення 
парники накривають рамами і 1—2 матами. На одну раму ранніх 
парників в середньому витрачають 0,7 т, середніх — 0,4—0,5, на
земних — 1 т біопалива.

Через З—5 днів, коли гній у парнику розігріється і осяде, його 
ущільнюють по краях і в разі потреби додають гарячого. Щоб 
запобігти росту грибів, поверхню гною присилають вапном або по
пелом (0,5 кг на і раму). Потім насипають'грунтосуміш шаром 
12—16 см. Для профілактики чорної.ніжки у грунтосуміш додають 
по 50 г ТМТД на кожну раму.

Грунтосуміш заготовляють восени з розрахунку 0,2—0,3 м3 на 
1 раму. Для ранніх парників її вкривають гноєм (щоб не про
мерзла).

У парниках на технічному обігріві перевіряють справність обі
грівальних елементів, вносять гній і мінеральні добрива, переко
пують і вирівнюють поверхню грунтосуміші. У парниках на соняч
ному обігріві восени вносять добрива і перекопують грунтосуміш. 
Навесні, за 10—15 днів до використання, парники накривають 
рамами.

Підготовка теплиць. Всі основні будівельні і ремонтні роботи 
проводять улітку або восени. Перед експлуатацією перевіряють 
систему опалення. Після усунення недоліків проводять пробне опа
лення і перевіряють рівномірність обігрівання споруди. Водночас 
ремонтують пошкоджені частини конструкцій і внутрішнє облад
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нання (непридатне замінюють новим). Старанно оглядають уста
новки для подавання води, систему зрошування, крани, електро
проводи і прилади для досвічування розсади тощо. Під час ре
монту замінюють непридатні шланги, побите скло та поновлюють 
замазку.

За рік експлуатації теплиць скляне покриття дуже забруд
нюється, тому перед висаджуванням розсади його очищають від 
бруду. Для цього використовують такі розчини: в 1 л води (кра
ще дощової або дистильованої) розчиняють 6—8 г кальцинованої 
соди і 8—10 г милонафту, 10—16 г пемоксолю, 20 г каустичної 
соди, по ЗО мл ортофосфорної і щавлевої, кислот, по 20 мл соля
ної і сірчаної та 10 мл азотної кислоти, 100 мл соляної технічної 
кислоти і 5—10 г фтористого натрію. Для миття скла застосову
ють також суперфосфат (на 1 л води 20 г).

Канави-риштаки поливних магістралей очищають від сміття. 
Щоб запобігти тепловтратам, трубопроводи ізолюють. Проводять 
дезинфекцію, вносять органічні і мінеральні добрива. При потребі 
додають грунтосуміш або замінюють її. Ремонтують машини, зна
ряддя та інвентар і готують тару.

Підготовку плівкових теплиць до сезону починають з розігрі
вання грунту. Для цього за 10—15 днів до експлуатації їх вкри
вають плівкою. Сніг згрібають і вивозять. Зразу після покриття 
теплиць включають обігрівальні системи. Фізичні властивості грун
ту поліпшують внесенням розпушувальних матеріалів (слабкороз- 
кладений торф з розрахунку 100 т/га, тирса — до 20 % об’єму та 
ін.). Добрива вносять відповідно до вимог основної вирощуваної 
культури.

§ 6. Догляд за спорудами 
і обладнанням закритого грунту

Експлуатація споруд закритого грунту в умовах підвищеної 
вологості, великої різниці між зовнішньою та внутрішньою темпе
ратурами призводить до псування і деформації конструкцій та 
перекриття. Тому з метою подовження тривалості та надійності 
експлуатації потрібно систематично доглядати за парниками і теп
лицями. Після зняття мат скло старанно промивають. Пил і сміття 
змивають при поливі рослин. Парникові рами після використання 
складають у штабелі, підклавши під них дерев’яні щити або брус
ки для захисту штабеля знизу від вологи. Зверху штабель накри
вають плівкою.

Зіпсовані частини рам замінюють новими (при потребі просо
чують суриком). Узимку зберігають у сараях, а на півдні — на 
міжквартальних дорогах. Восени після звільнення парники очи
щають від рослинних решток. З тих, які використовувались на біо-
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логічному обігріві, вибирають грунт і перегній. Котловани треба 
очистити до настання постійних приморозків.

Доглядаючи за теплицями, треба систематично стежити за ста
ном фундаменту і стін. Там, де відпала штукатурка, її відновлю
ють і періодично стіни білять вапном. На залізних конструкціях 
зачищають місця, де з’явилася корозія, і фарбують їх у білий або 
світло-сірий колір. У несучих конструкціях ліквідують дефекти на 
стиках і зварювальних швах. Перевіряють справність кранів, на
дійність покриття тощо. Розбите скло замінюють новим, щілини 
замазують замазкою. Періодично водою змивають бруд у заскле
них теплицях (всередині і зовні).

При експлуатації плівкових споруд систематично стежать, щоб 
плівка не рвалася і на ній не утворювались кармани. Заповнення 
їх водою призводить до витягування і розриву покриття. Переві
ряють надійність кріплення плівки до каркаса і з’єднання її з грун
том. На місцях незначних розривів плівку з’єднують за допомогою 
спеціальної стрічки, зшивають або заклеюють поліізобутиленовим 
клеєм.

У весняних теплицях і парниках на водяному обігріві ще до 
приморозків звільняють від води незахищені від морозу труби.

Коли мине потреба у покритті утепленого грунту, всю придат
ну для повторного використання плівку змотують на бобіни або 
рамки і зберігають до наступного сезону. Дерев’яні та залізні кар
каси очищають від бруду, просушують, ремонтують, при потребі 
фарбують і складають під навіси.

Щоб запобігти корозії всередині труб, опалювальну систему 
після закінчення опалювального сезону 2 рази промивають водою. 
Після другого промивання її заповнюють гарячою водою, яку піс
ля охолодження залишають у ній до наступного сезону. Перед по
чатком роботи воду із системи зливають і заливають свіжу.

Під час експлуатації систематично стежать за нормальним на
гріванням усієї опалювальної системи. Періодично перевіряють 
труби всередині теплиці та труби підземного обігріву. Відстійники 
теплових магістралей очищають від бруду і сміття. Запобігають 
прониканню в систему обігріву повітря і застою в ній води, а та
кож витратам з неї води для побутових потреб. Останнє призво
дить не тільки до перевитрат тепла, а й до передчасного виходу 
з ладу котлів.

§ 7. Механізація і автоматизація
овочівництва закритого грунту

Овочівництво закритого грунту— найбільш трудомістка галузь 
сільського господарства.

Конструктивні особливості сучасних теплиць, їх енергоозброє
ність, технологія вирощування культур, а також механізація і ав
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томатизація виробничих процесів тісно пов’язані між собою. Так, 
конструкції теплиць розраховані на використання в них тракто
рів і самохідних шасі. У спорудах повністю механізовані такі про
цеси, як перевезення вантажів, органічних і'мінеральних добрив, 
вирівнювання площ, оранка і фрезерування грунту, розпушування 
міжрядь. Сучасні комбінати обладнані високомеханізованими пунк
тами, в яких виготовляють суміші для підживлення і обробки рос
лин проти хвороб і шкідників. Впровадження механізації і авто
матизації підвищує продуктивність праці на поливі у 20, а на під
живленні— у 16 разів і більше, а також сприяє переведенню га
лузі на індустріальну основу.

Для механізації робіт у спорудах закритого грунту використо
вують машини загального і спеціального призначення. Останні за 
конструкцією, параметрами і продуктивністю відповідають розмі
рам теплиць, специфіці та обсягу робіт у них. У зв’язку з різно
манітністю робіт у культиваційних спорудах всі засоби механіза
ції залежно від технологічних процесів поділяють на 4 групи.

1. Машини загального призначення, які використовують зде
більшого за межами споруд для заготівлі та перевезення грунту, 
торфу, компостів, біопалива, очищення площ від снігу, парників 
від землі та перегною, набивання парників біопаливом тощо.

2. Машини загальноспеціального призначення мають здебіль
шого малі розміри і пристосовані для виконання робіт у тепли
цях: заміни грунтосуміші, підготовки грунту, дезинфекції, сівби 
та ін.

3. Машини спеціального призначення використовують як для 
підготовчих робіт (виготовлення торфоперегнійних горщечків), так 
і під час догляду за рослинами і збирання врожаю.

4. Машини для транспортування вирощеної продукції (електро
кари, авторефрижератори).

Для очищення парників від землі і перегною використовують 
транспортний агрегат, який складається з горизонтального й по
хилого стрічкових транспортерів, екскаватора. Е-153А з подовже
ною на 3 м стрілою і вужчим ковшем. При стрічковому розміщен
ні парників землю і перегній видаляють навантажувачем ПШ-04. 
Перегній і землю вивозять самохідними шасі Т-16М і автосамо
скидами. Екскаватор Е-153А можна також використовувати для 
набивання парників.

Для заготівлі дернової землі і торфу застосовують плуги ПН-
4-35, ПБН-75 та ін. Дернину розробляють дисковими боронами 
БДН-3,0, БДНТ-3,5. Мінеральні добрива і вапно розкидають роз
кидачами РТТ-4,2А, РМУ-8,5 та ін. Загортають добрива дисковим 
лущильником ЛДГ-10 з,наступним боронуванням.

Для виготовлення грунтосуміші застосовують стаціонарний 
змішувач СТМ-8/20. Заготовлену землю чи торф згортають у купи 
бульдозером Д-606, Д-492А або навантажувачем ПФП-1,2.
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З кагатів грунтосуміш, 
торф, компосте ванта
жать у транспортні засо
би екскаваторами
ЕО-262Г; Е-1514, ПЕ-0,8 
або навантажувачем- 
бульдозером ПБ-35. Вер
ховий торф заготовляють 
також за допомогою на- 
вантажувача-добувача 
ПДТ-1,5.

При виготовленні грун- 
тосуміші компоненти за
возять і складають поша
рово самоскидами, а мі
неральні добрива і вапно 
вносять розкидачами 
РМУ-8,5, 1-РМГ-4 та ін. 

Рідкими добривами компосте поливають за допомогою РЖУ-3,6, 
РЖТ-4. Компосте перемішують екскаватором ПЕ-0,8, Е-1514, на
вантажувачем ПФ-0,75, ПФП-1,2, екскаваторами ЕО-2621А, Е-1514 
або навантажувачем-змішувачем СПУ-40М і формують у штабелі 
бульдозерами Д-492, Д-582, Д-606 та ін. У теплиці грунтосуміш 
завозять самоскидами, шасі Т-16М, Т-16МТ і розрівнюють за до
помогою бульдозерної навіски БН-1,4У.

Для риття котлованів застосовують машини ТКУ-0,9А, БН- 
100А та екскаватор Е-153А. Котловани очищають від снігу і льо
ду транспортерним агрегатом АСП-300, а також машиною ОКП-
1,5 з трактором Т-16М з розширювачем к&уї УКСШ-2220.

У кузов шасі біопаливо завантажують навантажувачем,4 відво
зять до парників і засипають у котлован. За допомогою екскава
тора Е-153А можна також набивати парники біопаливом. Біопа
ливо з парників восени вибирають навантажувачем-елеватором 
ПЕ-0,8. Парникові рами встановлюють і знімають за допомогою 
пристрою з універсальною навіскою БНШ-1 з трактором Т-16М і 
розширювачем колії УКСШ-2220.

Мати виготовляють матов’язальною машиною МВМ-250. Для 
подрібнення і просіювання дернової землі, торфу та інших компо
нентів використовують транспортер-просіювач ТП-5-30. Торфопе
регнійні горщечки виготовляють верстатами ИГ-9М, ИГТ-10, ма
шиною ПАМ-6-22 та ін. Для перекопування грунту в теплицях ви
користовують роторний копач КР-1,5 (рис. 19). Мінеральні та ор
ганічні добрива вносять за допомогою машини РОУ-1,8. Машиною 
МПТ-1,2 перекопують і фрезерують грунт. Передпосівний обробі
ток грунту здійснюють електрофрезами ФС-07 (рис. 20), ФТ-1,5, 
ФТ-1,8. При підготовці грунту під розсаду в розсадниках, а також
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у блокових теплицях часто використовують тракторну садову фре
зу ФП-2. Нарізують борозни і засипають солом’яні тюки грунтом 
машиною МБЗС-1,0. Міжряддя розпушують за допомогою елек- 
тромотики ЕМ-12А.

Насіння у горщечки висівають сівалками СПО-22 і СОП-43. 
У розсадниках і теплицях застосовують сівалку СТ-1,5 (рис. 21). 
Використовують також пневматичну сівалку точного висіву (ГДР).

Рис. 23- Платформа-стрем’янка 
ПСП-1,4.
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При сівбі такою сівалкою затрати праці знижуються в 8,5—10 ра
зів порівняно з ручною.

Для знищення шкідників і хвороб використовують обприскува
чі ОТ-1,8 і ОЗГ-120А (рис. 22). Цими ж обприскувачами прово
дять позакореневе підживлення рослин, дезинфекцію теплиць і 
парникових рам та обробку скляної покрівлі споруд. Для оброб
ки рослин пестицидами використовують також обприскувач АТОС- 
0,5. Для кращого запилення квіток помідорів застосовують елек
тровібратор ОЦП-65.

.Уражай плодів збирають за допомогою платформ-стрем’янок 
ПСП-1,4 (рис. 23), які встановлюють на регістри. У коридорах 
продукцію перевозять електрокарами або тракторами Т-25А з вил- 
коподібними навантажувачами. Протягом вегетації для вивезення 
з теплиць рослинних залишків і сміття застосовують спеціальні 
контейнери.

Більшість технологічних процесів у тепличних комбінатах кон
тролюються автоматично. Так, оптимальна температура повітря 
підтримується зміною режиму роботи системи опалення, а гранич
на — вмиканням і вимиканням системи вентиляції. Автоматично 
регулюється і температура води поливної та в системі підгрунто
вого обігріву. За заданою програмою вмикається система зрошен
ня і подачі вуглекислого газу.

У гідропонних теплицях автоматизовано подачу живильних роз
чинів. Розчини мінеральних добрив і пестицидів виготовляють у 
розчинних вузлах. Подають їх за допомогою системи зрошення, 
а в ангарних теплицях — і пересувної станції НСП-960.

-------------------------------------------------------------------------N------------------------------------N
Розділ IX. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ
У ВІДКРИТОМУ І ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ * *

Глава 1. ОВОЧЕВІ к у л ь т у р и  ГРУПИ КАПУСТ

Усі овочеві культури групи капуст належать до родини капус
тяних. Серед^них у виробництві найбільш поширена білоголова
*каиуСТа (В. сарііаіа 2іг£. уаг, аІЬа), менше — цвітна (В. саиііїїо- 
га 2ігд.), червоноголова (В. сарііаіа 2ігд. уаг. гиЬга) і савойська 
(В. заЬашіаг 2іг§). Найменші площі займають капуста брюссель
ська (В. ^ешіїега 2 іх£.), кольрабі (В. саиіогара Раз§л), броколі 
(В. оіегасеа уаг. ііаііса Ріегск.) і пекінська (В. рекіпепзіз Рирг.). 
Усі в и д и  капуст, за винятком пекінської, походять із Середземно
мор’я. Батьківщиною пекінської капусти є Центральний і Захід
ний Китай. Предками капуст є дика кущоподібна форма капусти. 
Після перезапилення її з іншими дикими видами і штучного добо-
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ру та вирощування одержано багато форм і різновидностей сучас
них капуст.

Народногосподарське значення і біологічні властивості капусти.
Ареал капусти великий — від Крайньої Півночі до півдня. В Ук
раїні в структурі посівних площ овочевих культур вона займає по
над 20 %. Цінність капусти визначається тим, що вона добре збе
рігається і її можна використовувати у свіжому вигляді протя
гом осінньо-зимового періоду. Широко використовують її для кон
сервування, квашення і в кулінарії для виготовлення різних страв. 
Основною складовою частиною сухої речовини є цукри, які сприя
ють заквашуванню (табл. 40). Таке різнобічне використання ка-

Т а б л и ц я  40. Хімічний склад капусти, % сирої речовини

Вид Вода
Суха

речови
на

Білок Вугле
води Жир Клітко

вина Зола

Білоголова 92,10 7 ,9 0 1 ,40 4 ,3 0 0 ,2 8 1 ,50 0 ,7  2
Цвітна 8 9 ,5 0 10,50 2 ,6 0 5 ,4 2 0 ,3 0 1,21 0 ,8 7
Савойська 50  50 9 ,5 0 2 ,4 0 4 ,3 6 0 ,2 9 1 ,13 0 ,8 4
Брюссельська 8 4 ,0 0 16,00 6 ,2 5 4 ,6 0 0 ,3 0 1,35 1,30
Червоноголова 9 0 ,4 0 9 ,6 0 1 ,50 4 ,5 0 0 ,2 8 1,11 0,71
Кольрабі 9 1 ,1 5 8 ,8 5 1,95 4 ,4 5 0 ,2 6 1,26 0 ,9 0
Броколі 8 9 ,0 0 11,00 4 ,2 0 4 ,1 0 0 ,2 6 1,12 0 ,8 0

пусти зумовлене її високими смаковими і лікувальними власти
востями.

Капуста містить вуглеводи, білки, мінеральні солі, вітаміни (С, 
Вь В2, В6, РР, К, Е). У свіжому соку її є тартронова кислота, яка 
запобігає ожирінню. Капусту рекомендують використовувати при 
захворюванні органів травлення, лікуванні опікій, виразок, екземи 
і ран, що гнояться. Для лікування краще використовувати сиру 
капусту або свіжий сік з неї, оскільки при варінні втрачається ба
гато корисних речовин і лікувальний ефект знижується. Жування 
капусти або полоскання її соком ротової порожнини сприяє зміц
ненню ясен. Кислу капусту або розсіл з неї часто використову
ють при геморої.

Особливо багато сухої речовини і білка в брюссельській і цвіт
ній капусті. Брюссельська капуста характеризується і високою ка
лорійністю. Хімічний склад капусти непостійний і змінюється за
лежно від умов вирощування. Так, у капусті, вирощеній у райо
нах Полісся, вміст цукрів, білка, вітамінів і клітковини менший, 
ніж у південних. Часті роливи і однобічне азотне живлення також 
сприяють зменшенню їх вмісту. Підвищені дози органічних доб
рив, навпаки, збільшують вміст сухої речовини і цукрів.

Усі види капуст є дворічними рослинами, за винятком цвіт
ної, броколі і пекінської. У перший рік вони формують велику го

201



ловку (бруньку), в якій відкладаються поживні речовини, а на 
другий — утворюють розгалужене квітконосне стебло, квітки і на
сіння. У цвітної, броколі і пекінської капусти продуктивні органи, 
стебло, квітки і насіння утворюються на першому році життя.

Квітки капусти здебільшого середні за розміром. Пелюстки 
жовті, часто гофровані, зібрані у багатоквіткову китицю. Запилен
ня перехресне і відбувається за допомогою комах (бджіл).

Плід — двогніздий стручок довжиною 8—10 см. Насіння дріб
не, кулясте, діаметром 2,0—2,5 мм. У різних видів капусти воно 
настільки подібне, що визначити його видовий склад за зовнішні
ми ознаками практично неможливо. Достигле насіння темно-корич
неве з синюватим відтінком, блискуче. Маса 1000 насінин — 2,2— 
4,8 г. Схожість насіння зберігається за сприятливих умов протя
гом 4—5 років.

Рослини капусти мають досить велику добре розгалужену ко
реневу систему. При безрозсадній культурі утворюється стрижне
вий корінь, а при розсадній — мичкуватий. Тому вирощування 
капусти безрозсадним способом у південних районах сприяє глибо
кому прониканню кореневої системи у грунт та підвищенню її по
сухостійкості. При підгортанні вологою землею на підсім’ядоль- 
ному коліні та основі стебла рослин швидко утворюються додатко
ві корені.

При проростанні насіння на поверхні грунту з’являються 2 сі
м’ядольні листочки на короткій ніжці (підсім’ядольному коліні). 
У всіх видів капусти сім’ядольні листочки майже однакові за роз
міром і мають зворотносерцеподібну форму. Сім’ядольне і підсі- 
м’ядольне коліна у білоголової, савойської, пекінської та брюс
сельської капусти зелені, у червоноголової, цвітної, кольрабі — 
червоно-фіолетові. Цю ознаку покладено в обмову визначення ви
дового складу капусти по сходах.

Листки у капусти, за винятком брюссельської, в перший рік 
розміщуються на стеблі скупчено, утворюючи розетку, і вкриті 
восковим нальотом. У біло- і червоноголової капусти вони ціло
краї, рідше лопатоподібні, у червоноголової — повністю або по 
жилках забарвлені у фіолетовий колір. У савойської листки гоф
ровані, а у брюссельської — ліроподібні з видовженими черешка
ми. Краї листків кольрабі нерівнозубчасті. У цвітної капусти і 
броколі листки видовжєно-еліптичної, іноді ланцетної, яйцеподіб
ної і напівовальної форми.

У білоголової, червоноголової, савойської капусти внаслідок 
швидкого наростання нових листків і сповільненого росту качана 
утворюються головки масою 2—10 кг і більше. Головки бувають 
різної форми (конічні, овальні, округлі, плескаті, округло-плеска
ті тощо) та щільності. Головки цвітної капусти і броколі склада
ються з численних укорочених соковитих квітконосних пагонів із 
зачатками бутонів.
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6$І.'іЩД-И .капусти належать до холодостійких культур. Насіння 
їх починає проростати при теїіпературї 4—5 °С. При , 11 °С .сходи 
з’являються на 12-й, а при 20 °С — на 3—4-й день після сівби. 
Рослини починають рости при 5 °С. Оптимальна, температура для 
р.осту їх 15—18 °С. При більш високій (понад 25 °С) температурі 
ріст сповільнюється, тканини грубіють, а квітки насінних рослин 
втрачають здатність до запилення. У цвітної капусти головки дріб
нішають і швидко розсипаються. Добре загартована розсада ви
тримує короткочасне зниження температури до-мінус 5—7 °С, не- 
загартована — пошкоджується при мінус 1 °С. ДаЙЖЩЦ, холодо
стійка цвітна і пекінська, а найбільш — червоноголова і брюссель
ська капуста. Останні витримують зниження температури до мі
нус''9— 1 0 Х .'' '    ‘   ........ 'г’...........

культура. При слабкому освітленні, 
особливо в розсадний .період,- росЛини витягуються, ,внаслідок,дого 
знижується їхня продуктивність. При довгому дні у рослин швид
ше проходять всі фази розвитку.

" Капуста вимоглива до вологості грунту і повітрш 3 урожаєм 
1000 ц/га вона виїїОсттдь з* грунту 5,5 тис. м3/га води. Найкраще 
вона росте при вологості грунту 60—80%', Н'В та’ відносній воло
гості повітря 75—90 %. Тому капусту розміщують здебільшого на 
заплавних грунтах "і торфовищах. При нестачі вологи утворюються 
невеликі листки і головки капусти. Надмірна вологість ..грунту не
гативно позначається на рості рослин: листки набувають фіолето
вого забарвлення, ріст рослин сповільнюється, вони уражуються 
судинним бактеріозом, що різко знижує їхню продуктивність.

До родючості грунтів капуста Досить вимоглива. З урожаєм 
100 ц/га вона виносить з грунту до 4 Г кг/га азоту, 14 кг/га фосфо
ру, 49 кг/га калію. Найбільш придатні для капусти родючі грун
ти зависоким вмістом органічної речовини і рН 6,2—7,5. На кис
лих грунтах капуста уражується килою, а цвітна — і гниллю 
сердечка.

§ 1. Білоголова капуста

Білоголова капуста (рис. 24) найбільш урожайна серед овоче
вих культур. При належній агротехніці врожайність її досягає 
600—800 ц/га і більше. За тривалістю вегетаційного періоду (від 
сходів до технічної стиглості) капусту поділяють на ранньостиг
лу, середньостиглу, середньопізню і пізньостиглу. Тривалість ве
гетаційного періоду залежить від погодних умов року, удобрення 
та догляду за рослинами і при розсадній культурі ранніх сортів 
становить 103—130 днів, середніх — 131—145, середньопізніх — 
146—160 і пізніх— 161 —185 днів.

Сорти. В Україні поширені такі сорти: ранньостиглі — Димер- 
ська 7, Іюньська, Дитмаршер фрюєр, Дербентська місцева поліп
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шена, Скоростигла; середньостиглі — Слава 
1305; середньопізні — Брауншвейзька, В’юга,
Подарок, Чумиш (фінал), Єленовська, Сто
лична, Можарська місцева; пізньостиглі —
Амагер 611, Білосніжна, «Піка, Харківська зи
мова, Лангедейкер децема, Українська осінь.

Місце в сівозміні. Капусту вирощують в 
овочевих, овочекормових і польових сівозмі
нах. Ранню капусту розміщують на південних 
схилах або на вирівняних площах. Південні 
схили порівняно швидко звільняються від сні
гу і добре прогріваються, що дає можливість 
раніше висаджувати на них розсаду. Середні 
і пізні сорти вирощують на площах з пониженим рельєфом (у за
плавах річок) і на грунтах з підвищеною родючістю—-наносних, 
чорноземних, а також на окультурених торфовищах. Кращими по- 
пеоедниками для капусти є «багаторічні .трави, картїШИ'Гютїркй," 
цибуля, .помідори, озима пшениця і бобові. Не слід вирощувати 
капусту після капусти, редьки та інших культур з родини хресто
цвітих раніше ніж через 3—4 роки.

Обробіток грунту і удобрення. Під ранню капусту підготовку 
грунту починають відразу після збирїнВД' попередника, застосо
вуючи осінній напівпаровий обробіток. Під зяблеву оранку вносять 
органічні добрива з розрахунку 40—60 т/га.

Навесні на легких грунтах, а також у центральних і південних 
районах проводять закриття вологи важкими боронами, а на пе
резволожених — культивацію на глибину 6—8 см з одночасним 
боронуванням. Культивація сприяє кращому провітрюванню і про
гріванню верхнього шару грунту. Через 3—У днів площу готують 
до висаджування ранньої капусти. Найбільш ефективно розпушу
вати грунт фрезеруванням.

Під ранню капусту вносять Повне мінеральне добриво 
(Нбо-і2оРбо-іооКбо-і5о) залежно від типу і родючості грунту, фос
форно-калійні добрива в південних і центральних районах вносять 
восени під зяблеву оранку або культивацію, а азотні — навесні. 
У районах достатнього зволоження всі види мінеральних добрив 
доцільніше вносити навесні під культивацію.

Під середні і пізньостиглі сорти капусти після попередників, 
які рано звільнили площу, проводять також напівпаровий осінній 
обробіток грунту. При збиранні попередника пізно восени з метою 
подрібнення рослинних залишків і знищення значної кількості 
шкідників проводять дискування і глибоку зяблеву оранку. Зяб
лева оранка плугом з передплужниками сприяє кращому загор
танню пожнивних решток і шкідливої мікрофлори на глибину 
25—30 см.

Рис. 24. Капуста біло
голова.
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Рано навесні на легких грунтах, де під зяблеву оранку вноси
ли органічні добрива, закривають вологу, а на важких і перезво
ложених проводять культивацію на глибину 6—8 см з одночасним 
боронуванням. До висаджування розсади грунт підтримують у чис
тому від бур’янів і розпушеному стані.

Грунти, які запливають, а також ті, на яких не вносили восени 
органічних добрив, культивують в 1 або 2 сліди, вносять органіч
ні добрива (40—60 т/га) і переорюють на глибину 18—20 см. До 
висаджування розсади грунт підтримують у чистому від бур’янів 
і розпушеному стані| Під_ капусту залежно від родючості грунту 
вносять повне мінеральне''дбб’риво: у західному Лісостепу і 
Поліссі — Міоо- і8оР по- і8оКі 10- 180", У лівобережному Лісостепу — 
М ю о-ізоР& о—90К45- 60, у Степу — N90—135Р б о —80К35—5 0 . За даішми Ї0Б, 
у західних областях після внесення повного мінерального добрива 
(^ 24оР:24оКа4о) на суходільних грунтах урожайність капусти сорту 
Амагер 611 становила 751 ц/га. На торфовищах вносять по 20— 
ЗО т/га ГНОЮ І повне мінеральне добриво (Н30-боРі50-18оКі80̂ 24о), 
а також1 мікродобрива з розрахунку 25—30 кг/га мідного купоро
су або 4—5 ц/га колчеданних недогарків. Ефективне також внесен
ня під капусту цинкових і молібденових, а на карбонатних грун
тах і марганцевих добрив. Кислі грунти вапнують.

Перед садінням розсади проводять культивацію на глибину
10—16 см залежно від типу грунту та умов вирощування (на бо
гарних мілкіше, на зрошуваних глибше). Під передпосівну культи
вацію вносять гербіциди трєфлан (1,3—2,5 кг/га), нітрофор (2,5— 
4 кг/га), дактал (10—12 кг/га), рамрод (5,5—6,5 кг/га) або ди- 
фешламід (5—6 кг/га діючої речовини). На легких грунтах дози 
препарату дещо зменшують, а на важких — збільшують. Най
більш ефективно загортати гербіциди в грунт на глибину 2—6 см. 
Такі препарати, як т-рефлан і нітрофор, швидко випаровуються, 
тому їх вносять з одночасним загортанням. Розсаду висаджують 
.не раніше ніж через 7—10 днів після внесення трефлану.

Вирощування розсади. Розсаду ранньої і 50 % розсади серед
ньої капусти вирощують у парниках і плівкових розсадних тепли
цях. Решту ..розсади середньої і розсаду пізньої капусти вирощу
ють у_ розсадниках. Перед сівбою перевіряють схожість насіння, 
протруюють його ф.ентіурамом (300 г на 1 ц) або ТМТД (500— 
600 г на 1 ц) проти збудників хвороб. Ефективне також намочу
вання його в розчинах мікроелементів: 0,01—0,03 % борної кисло
ти, 0,02 % сірчанокислої міді, 0,05—0,1 % сірчанокислого марган- 

,цю, 0,003 % сірчанокислого цинку.
Насіння ранньої капусти висівають з 10—15 січня до 5—15 лю

того залежно від зони, а середньої — наприкінці лютого — в пер
шій половині березня. На одну парникову раму висівають 10—15, 
а на. і м2 теплиці — 8—10 г насіння. Для механізованої сівби ви
користовують парникову сівалку ПРСМ-7, а в теплицях — СПО-
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22 і СОП-43. Після сівби температуру в спорудах підвищують до 
18—20 °С, а при з’явленні сходів знижують до 6—8 °С. Це запо
бігає витягуванню рослин. Через 4—5 днів температуру підви
щують у сонячні дні до 16—18 °С, а в похмурі — до 12—16°С. Вно
чі температуру знижують до 8—10 °С.

Сіянці поливають теплою водою в першій половині дня. У фазі 
сім’ядоль рослини пікірують у торфоперегнійні горщечки розміром 
6X6 см. За 2—3 год до пікірування сіянці добре поливають. Після 
пікірування поверхню горщечків засипають тонким шаром пере
гною. До перегною додають 5 % попелу або вапна для мульчуван
ня та профілактики чорної ніжки. У сонячну погоду парники з 
пікірованими сіянцями на 2—3 дні притінюють матами. Під час 
вирощування розсади температуру повітря в сонячні дні підтри
мують у межах 14—18 °С, в хмарні.— 12—16 °С, вночі 6—10 °С, 
грунту— 12—15 °С, а відносну вологість повітря — 60—70 %. При 
вищій температурі рослини витягуються.

Розсаду підживлюють розчинами мінеральних добрив. Перше 
підживлення (20 г аміачної селітри, 40 г, суперфосфату, 10 г сір
чанокислого калію на 10 л води) проводять через 7—10 днів після 
пікірування, друге (30 г аміачної селітри, 60 г суперфосфату і 20 г 
сірчанокислого калію) — через 10—12 днів після першого. На 1 м2 
витрачають 10 л живильного розчину. Щоб запобігти опікам лис
тя, перед підживленням і після нього рослини поливають водою.

За 10—15 днів до висаджування рослин у поле припиняють по
ливи і розсаду загартовують. Зниження температури повітря при 
гартуванні навіть до мінус 2—З °С нешкідливе для рослин. Перед 
вибиранням розсаду добре поливають. Розсаду ранньої капусти. 
висаджують у 50—6(Рденному віці при утворенні 5—6 справжніх, 
листків, V _

50 % розсади середніх, рередньопізніх і',пізніх сортів капусти _ 
виррщують у хол одних розсіл дні: к а х відкритого грунту. Для цього 
вибирають ділянку з невеликим південним або південно-західним 
схилом, захищену з півночі і сходу від вітрів і добре освітлювану 
сонцем протягом дня.

Підготовку грунту починають восени. Під ранню зяблеву оран
ку вносять по 60—80 т/га гною або ЗО—40 т/га перегною. З міне
ральних добрив використовують 3—4 ц/га аміачної селітри, 4—
5 ц/га суперфосфату і 2,5—3 ц/га калійної солі.

Насіння висівають у третій декаді березня — на початку квітня 
на півдні, пізньостиглих “сортів — у першій"3 половині квітня, а в 
Криму — наприкінці квітня—- на початку травня. Спосіб сівби ши
рокорядний (45 см), широкосмуговий або стрічковий (8—11 рядків 
з відстанню між ними 15 см і між стрічками 50—70 см). Норма 
висіву насіння становить 18—20 кг/га, глибина загортання — 1—■
2,5 см, залежно від вологості грунту. В жарку погоду перед сів
бою грунт поливають. До і після сівби проводять коткування.
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У господарствах, де капусту вирощують на великих площах, 
насіння в розсадник краще висівати у 2—3 строки, через кожні
З—5 днів. Розсада при цьому не переростає, що подовжує період 
садіння.

З появою сходів, а також у період росту розсаду 2—3 рази об
пилюють вофатоксом (метафосом) (0,2—0,3 %), карбофосом, ди
лером (0,15—0,20%), фоксимом (0,05—0,07 %) тощо проти хрес- 
тоцвітої блішки. У міру потреби розсаду поливають, а в рядках 
і стрічках виполюють бур’яни. Проводять розпушування міжрядь: 
перше (шарування) при з’явленні сходів, наступні — після дощу 
або поливу. При з’явленні першого справжнього листка посіви 
проривають, залишаючи рослини на відстані 2—3 см одна від 
одної. Після проривання при потребі їх підживлюють сірчанокис
лим амонієм (120—150 кг/га) або гноївкою, розбавленою водою. 
Після підживлення розпушують міжряддя. Проти дводольних бу
р’янів у період 2—3 справжніх листків розсаду обприскують гер
біцидом семероном (0,35—0,5 кг/га діючої речовини).

розсаду висаджують у поле в 45—55-денному віці при утворен
ні 5—(Гсправжніх листків. Перед вибиранням рослин грунт звечо
ра добре зволожують. При вибиранні бракують рослини, уражені 
килою, чорною ніжкою, личинкою капустяної мухи тощо. Перед 
висаджуванням корінці вмочують у розчин землі з коров’яком, до 
якого додають препарат ТМТД (150—200 г на відро розчину). 
Розсаду вибирають безпосередньо перед висаджуванням. Для ма
шинного висаджування висота розсади (від кореневої шийки до 
кінця листків) має становити 12—15 см. 3 1 м 2 розсадника одер
жують 200—250 добре розвинених рослин розсади.

Строки і способи висаджування розсади. Ранню капусту у від
критий грунт висаджують одночасно з сівбокГраннїх зернових, як 
тільки мине .загроза тривалого зниження температури до Мінус
2—-З °С.'У південних районах і в Закарпатті її висаджують у дру
гій половині березня, а в центральних і західних— у першій поло
вині квітня. Слідом за ранньою висаджують розсаду середньої ка
пусти. Дуже велике значення мають строки садіння пізньої капус- 
тй.ДТрй ІІДто ранньому висаджуванні наприкінці вегетації головки 
розтріскуються,. що знижує товарні якості продукції. Запіз
нення з висаджуванням призводить до формування малих і не
щільних головок, що є причиною недобору врожаю. Кращим^стро- 
ком висаджування розсади пізньої капусти в центральних і захід
них районах є остання декада травня і перша червня. При додер
жанні таких строків, за даними І0Б, урожайність капусти стано
вить 839—751 ц/га. Запізнення з висаджуванням на 7 днів знизило 
врожайність на 88, а на 28 днів — на 448 ц/га. У південних облас
тях пізню капусту висаджують у другій половині червня, а в Кри
му — у першій п’ятиденні липня.

Висаджують капусту за схемою: ранню — 60X30—40 (55,5—
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41,7 тис. рослин на 1 га)* 70X30—35 (47,6—40,8 тис.); середню — 
60X50—60 (33,3—28 тис.), 70X40—50 (35,8—28,6 тис.) і пізню — 
60X60 (28 тис.) або 70X50—70 см (28,6—20,4 тис.).,У  деяких 
господарствах ранню капусту висаджують стрічковим способом за 
схемою 90 +  50X 20—ЗО см. Такий спосіб садіння подовжує період 
розпушування грунту в широких міжряддях, а також полегшує 
збирання врожаю в результаті використання платформ.

При вирощуванні капусти за інтенсивною технологією по на
правляючих щілинах розсаду висаджують за такими схемами: ран
ню — 70X30—35 см (47,6—40,8 тис./га), 90X25—ЗО (44,4— 
37,0 тис.); середню і пізню — 70X 50—70 (28,6—20,4 тис.) і 90Х 
Х35—45 см (31,7—24,6 тис./га).

Висаджувати розсаду треба на 1—2 см глибше, ніж вона росла 
в розсаднику, так, щоб корінці не загиналися і були щільно при
тиснуті до грунту, а точка росту не присипалась землею.

Для кращого приживання розсаду висаджують у другій поло
вині дня або після дощу чи поливу. За ніч у рослин відновлюється 
тургор, і на другий день вони менше в’януть і швидше прижива
ються. Якщо в період садіння стоїть суха погода, рослини виса
джують з одночасним поливанням. На зрошуваних землях, особли
во в Степу, одночасно із садінням або відразу після нього капусту 
поливають невеликою поливною нормою — 250—300 м3/га.

Найбільш економічно вигідно розсаду капусти висаджувати роз
садосадильними машинами СКН-6А. Одночасно з висаджуванням 
рослини поливають. В разі потреби разом з водою вносять і міне
ральні добрива. Під час садіння розсадосадильними машинами 
стежать, щоб рослини механічно не пошкоджувались і не приси
пались землею. На малих площах, а також у дощову погоду, коли 
машинне садіння неможливе, розсаду 'Висаджують вручну в бо
розни або лунки. 4

Догляд за рослинами. Відразу після машинного садіння пере
віряють його якість. Засипані рослини звільняють від землі, а там, 
де грунт навколо рослин недостатньо ущільнений, притискують до 
них вологу землю. Одночасно підсаджують розсаду на місцях про
пусків. Через 5—6 днів після садіння перевіряють приживання 
розсади і в місцях її випадання підсаджують нові рослини.

Протягом вегетації плантації капусти підтримують у чистому 
від бур’янів стані, міжряддя систематично розпушують, а перед 
змиканням рядків рослини підгортають. При з’явленні дводольних 
бур’янів на 9—15-й день після висаджування, коли рослини добре 
приживуться, площу обробляють семероном (0,4—0,5 кг/га діючої 
речовини).

Перше розпушування міжрядь проводять після висаджування 
розсади (на 6—9-й день) на глибину 4—6 см, наступні — в міру 
потреби на глибину 10—12 см, але не менш як 2 рази для ранньо
стиглих і 3—4 для середньо- і пізньостиглих сортів. Розпушувати
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міжряддя краще після дощу чи поливів культиваторами КРН-4,2, 
КОЇМ,2, КРСШ-2,8 та ін. Для розпушування міжрядь доцільно 
застосувати фрезерні культиватори: у міжряддях знищується до 
!)() °/о бур’янів (при застосуванні звичайних близько 50% ). На 
торфовищах при фрезерному розпушуванні у міжряддях утворю
ється шар мульчі, яка сприяє зберіганню вологи у грунті і запобі
гає проростанню бур’янів.

При вирощуванні капусти за інтенсивною технологією по на
прямних щілинах перші 2—3 розпушування (через 8—10 днів) 
проводять роторними робочими органами, наступні (5—б разів) — 
плоскорізними лапами з прополювальними дисками. Протягом ве
гетаційного періоду міжряддя розпушують 7—9 разів. Захисна зо
на біля рослин при розпушуванні міжрядь не повинна перевищу
вати 3—5 см. Для цього плоскорізальні лапи встановлюються 
посередині міжрядь, а плоскорізи з прополювальними дисками 
відходять під рослини капусти.

При першому розпушуванні міжрядь ранню капусту піджив
люють аміачною селітрою (100—150 кг/га). Ефективне також під
живлення її аміачною водою і розчином” Гноївки. При поливі до
щуванням підживлення проводять концентрацією розчину при 
першому підживленні 1, при другому — 1,5—2 %•

У районах достатнього зволоження та при зрошенні до зми
кання рядків рослини капусти ранньостиглих сортів підгортають 
раз, а середньо- і пізньостиглих — двічі. Підгортання проводять 
після дощу або поливу. У дослідах ЮБ підгортання капусти 
зменшувало забур’яненість на 83—88 %, а затрати праці на ви
полювання бур’янів — у 2 рази. Бур’яни в рядках виполюють.

Капуста досить_вимоглива до вологості грунту, тому протягом 
вегетації її требаПшстематично поливати. За даними ЮБ, опти
мальні умови для її росту створюються при вологості грунту 75— 
80. % НВ. Строки і норми поливів залежать від зони, стану рослин 
і способів зрошення. У південних районах за вегетаційний період 
ранню капусту поливають 4—7 разів нормою поливу 300— 
400 м3/га, а середню і пізню — відповідно 8—10 разів і 400— 
500 м3/га. У Лісостепу кількість полинів зменшують до 4—6 з по
ливною нормою 300—400 м3/га. У західних областях капусту до
цільно поливати 1—4 рази лише в посушливі роки з поливною 
нормою 200—300 м3/га. У першій половині вегетації, коли у рос
лин ще недостатньо розвинена’листкова поверхня, витрата води 
на одиницю площі буде меншою, ніж у другій половині. За дани
ми Інституту зрошуваного землеробства Української академії 
аграрних наук (133), урожайність пізньої капусти при 8—9-разо- 
вому зрошенні з нормою поливу 311—367 м3/га становила 848, 
а при 4-разовому з нормою 630—'710 м3/га — 467 ц/га.

Безрозсадний спосіб вирощування капусти. Середньо- і пізньо
стиглі сорти капусти вирощують і безрозсадним способом. При
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цьому затрати ручної праці на чистих від бур’янів грунтах змен
шуються на 20—25 %. При безрозсадному вирощуванні у капусти 
розвивається велика коренева система, яка глибоко проникає у 
грунт. Це сприяє тому, що рослини краще переносять короткочас
ні посухи. Тому такий спосіб найбільш економічно вигідний у пів
денних районах республіки.

Капусту безрозсадним способом вирощують на родючих і чис
тих від бур’янів грунтах. Для передпосівного обробітку грунту 
комплектують агрегат з культиватора УСМК-5.4Б або КОР-4,2, 
обприскувача ПОУ для внесення гербіцидів, середніх борін 
БЗСС-1,0. Культиватор обладнують лапами-бритвами і грунт роз
пушують на глибину 3—4 см. Перед сівбою площу коткують.

Кращим строком сівби капусти при безрозсадному вирощуван
ні в центральних і західних районах є друга половина квітня, а в 
південних — перша половина травня. Сівбу проводять овочевими 
сівалками СОН-2,8, СКОН-4,2 та іншими на глибину 2—3 см за
лежно від механічного складу і вологості грунту. Норма висіву 
насіння — 1,5—2 кг/га. Для рівномірного висівання насіння перед 
сівбою змішують з 8—10 кг гранульованого суперфосфату.) Відра
зу після сівби площу коткують кільчастими котками. При висіван
ні дражованого насіння норму висіву зменшують до 1—1,2 кг/га. 
Сходи- на таких посівах з’являються рівномірніше, що значно 
зменшує затрати праці на проривання посівів.

Дуже важливо при з’явленні сходів своєчасно обробити посіви 
пестицидами проти хрестоцвітої блішки. Запізнення з цим захо
дом "на І—2 дні може призвести до загибелі рослин. При з’явлен
ні сходів грунт у міжряддях розпушують. Після з’явлення другого 
справжнього листка рядки букетують (букет 10—12 см, виріз 
40—50 см). У період утворення четвертого, листка букети про
ріджують, залишаючи в кожному по одній найкраще розвиненій 
рослині. При з’явленні бур’янів посіви обробляють семероном 
(0,4—0,6 кг/га діючої речовини) у фазі 3—5 листків. Наступний 
догляд за рослинами такий самий, як і при вирощуванні способом 
розсади.

Боротьба з хворобами і шкідниками. Капуста найбільше тер
пить від кили. Щоб запобігти її занесенню з розсадою, перед ви
саджуванням ретельно оглядають кореневу систему рослин. Гриб 
розвивається тільки в кислому середовищі, тому кислі .грунти по
трібно вапнувати. Вапняні добрива вносять під попередник з роз
рахунку 3—5 т/га залежно від кислотності грунту, а в парниках — 
0,3—0,7 кг на раму. Під час вегетації всі вражені килою рослини 
видаляють з поля і знищують.

Розсада капусти часто уражується чорною ніжкою, а дорослі 
рослини — фомозом, альтернаріозом, пероноспорозом, судинним і 
слизистим бактеріозом. Для боротьби з цими хворобами викори
стовують бордоську рідину (0,5—1,0 %), полікарбацин, купрозан
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(0/1 —0,5 %), хлорокис міді (0,3—0,5 %). Розсаду обробляють роз- 
•шіг.'ши меншої концентрації, а рослини в полі — більшої. Перший 
ра ї рослини обприскують при перших ознаках хвороби, наступні 
обприскування проводять з інтервалом 7—12 днів. Обробку рослин 
пестицидами закінчують за 20 днів до збирання врожаю.

З шкідників на посівах капусти найбільш поширені хресто- 
іінігі блішки, капустяна попелиця, совка, міль, капустяний і ріпа
ковий білан. Для боротьби з ними здійснюють профілактичні і 
.агротехнічні заходи: чергування культур у сівозміні, своєчасне 
ишіцсіиія бур’янів і післязбиральних решток, глибоку зяблеву 

оранку та розпушування міжрядь під час заляльковування гу- 
(Ч'іг.ііів. Проти хрестоцвітої блішки сходи обпилюють 2,5 % дустом 
метафосу або 1 2 %  ГХЦГ (15—20 кг/га), цементним пилом (ЗО— 
•■!() кг/га), обприскують децисом (0,04—0,05 %), дилором (0,15— 
(),20% ), фозалоном (0,35—0,40 %) тощо. Проти капустяної мухи 
ко|в попу систему розсади обробляють розчином коров’яка з гли
ною (землею), до якого додають 12 % дусту ГХЦГ або ТМТД 
(150 200 г па 10 л води). У поливну воду можна додавати фоза- 
лоп (0,2 7о). У період льоту мух і відкладання яєць розсаду і рос- 
мчип обпилюють 2,5% дустом метафосу (10—15 кг/га) або ГХЦГ 
(15 20 кг/га). Для боротьби з личинками мухи рослини оброб- 
„ізіоів біниклатом (0,15% ), дилором (0,2% ), фозалоном (0,3— 
0,1 %) .з розрахунку 250 300 мл рідини па одну рослину. Для бо-
рнііои а к .■ і в \з: і я і іою попелицею, біланом, совкою, міллю рослини 
обео.ілміоі в ; і в. іє.ліком, амбушем (0,10—0,12%), децисом (0,04— 
0,05%),  карбофосом (0,15—0,20% ), рипкордом (0,02—0,03 %) та 
іншими препаратами.

З біологічних методів боротьби проти капустяної мухи засто
совують жука алеохару (випускають 10—30 тис. шт./га в 2 прийо
ми: па початку і в період масової яйцекладки). Проти капустяної 
совки і білана в період масового з’явлення гусениць застосовують 
0,5 % сптобактерин-3. Ефективно також випускати до 4 разів на 
плантації катіусти яйцеїда трихограму (60—80 тис. шт./га за 
піріиплпвнх іюгодіпіх умов і 100—150 тис. шт./га — за несприят
ливих) .

Збирання врожаю. Ранню капусту збирають вибірково за 3— 
4 прийоми в міру достигання головок, коли вони стануть щільни
ми і досягнуть маси 0,4—-0,5 кг. Середньо- і пізньостиглі сорти 
збирають за один прийом у період технічної стиглості. При запіз
ненні із збиранням головки пізньої капусти підмерзають і погано 
зберігаються. Збирають капусту вручну і машинами. При ручному 
збиранні головки підрубують, складають у купи, доочищають і 
навантажують у транспортні засоби. Затрати праці при врожай
ності 400 ц/га становлять до 200 год на гектар.

Для збирання ранньої капусти на великих площах використо
вують широкозахватні платформи ПОУ-2, ПШ-25, АУС-1. Це дає
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можливість підвищити продуктивність праці на збиранні у 2—
2,5 раза.

З однієї площі можна збирати два врожаї ранньої капусти. 
Для цього при збиранні на рослинах залишають по можливості 
більше листків. Відразу після збирання врожаю рослини піджив
люють мінеральними добривами: по 1 ц/га аміачної селітри та' 
суперфосфату і 0,5 ц/га калійної солі. У пазухах листків на рос
линах залишають по 2—3 найкраще розвинені бруньки, а решту 
пасинкують. До осені на них виростають головки масою 0,5—— 
0,7 кг і більше.

Збирання врожаю середньої і пізньої капусти досить трудо
містке, оскільки маса головок досягає 8—-10 кг і більше. Для по
легшення цього процесу в деяких господарствах застосовують на- 
чіпний транспортер ТН-12. Продуктивність праці при цьому під
вищується в 2—2,5 раза порівняно з ручним збиранням.

Останнім часом на збиранні капусти почали використовувати 
капустозбиральний комбайн МСК-1, а також капустозбиральні 
машини МКП-2 і УКМ-2. При використанні на збиранні капусти 
комбайна МСК-1 затрати праці зменшуються на 80—100 людино- 
годин на гектар.

Після збирання капусту привозять на сортувальний пункт для 
доробки, де її сортують на стандартну і нестандартну. Відсорто
вані головки реалізують або закладають на зберігання. Для до
очищення капусти використовують лінію УДК-30.

Середня врожайність ранньостиглих сортів капусти становить 
150—200, а середньо- і пізньостиглих — 500—600 ц/га. Високі вро
жаї (800—1000 ц/га) збирають на заплавних землях. Так, у кол
госпі «Прогрес» Гощанського району Рівненської області щороку 
збирають понад 1000 ц/га пізньої капусти сорту Амагер 611.

Після збирання капусти на площі залишається багато зеленої 
маси. її використовують для виготовлення силосу або згодовують 
тваринам. Урожайність/ПІслязбиральних решток ранньої капусти 
становить 80—120, а середньої і пізньої — 200—300 ц/га.

Для тривалого зберігання придатні пізньостиглі сорти капусти. 
Збирають їх у суху погоду, відбираючи найщільніші головки з
2—3 покривними листками, без пошкоджень та хвороб. До місця 
призначення капусту перевозять у твердій тарі. Заслуговує на 
увагу перевезення і зберігання капусти в контейнерах К-450 і 
К-450М. Завантажують їх на автомашини за допомогою автокра
нів, навантажувачів тощо. Якщо тари немає, на невеликі відстані 
капусту можна перевозити навалом. При цьому при завантаженні 
і розвантаженні треба запобігати механічному пошкодженню по
кривних листків і головок.

Якщо капусту не можна вивезти з поля відразу після збиран
ня, її складають у тимчасові штабелі, розміри яких залежать від 
температури повітря. Щоб головки не зігрівалися, при збиранні у
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ін*|»есиї штабелі роблять невеликими (ширина 2, висота 1—1,5 м, 
довжина довільна). При більш пізньому збиранні їх роблять до 
.'і А м завширшки, 2—2,5 м заввишки і довільної довжини.

Особливості вирощування ранньої капусти під плівкою і в пар
никах. Під плівкою і в парниках вирощують найбільш скоростиг
лі сорти. Насіння висівають 10—20 січня і розсаду вирощують 
івк, як і для відкритого грунту. На постійне місце розсаду капус- 
іи висаджують у першій половині березня дворядковими стрічка
ми з відстанню між рядками 40 см і між рослинами в рядку 
.10 см, а в парниках — трирядковими. Під рамою у шаховому по
рядку розміщують 10 рослин. До приживання рослин парники на 
мів накривають рамами і матами. У разі потреби парники вен
тилюють, а з настанням теплої погоди рами знімають. Температу
ра повітря під плівкою чи рамою вдень не повинна перевищувати 
18 20 °С. Перед приморозками парники на ніч вкривають, а під
плівкою рослини поливають. Останнє сприяє утворенню на плівці 
конденсату пари, який запобігає різкому зниженню температури. 
Залежно від стану рослини 1—2 рази підживлюють розчином 
оргаїїоміперальиих добрив: вперше — через 10—15 днів після ви
саджування; вдруге — на початку формування головок. З органіч
них добрив використовують гноївку або курячий послід (розбав
ляють водою у співвідношенні 1 : 10). З мінеральних добрив для 
іісрвтіїї відживлення у 10 л води розчиняють 10—12 г аміачної 
есліфп, суперфосфату -20 25 і сірчанокислого калію— 10—
15 і, для другого —- відповідно 18—20, ЗО-—40 і 15—20 г. Таку 
кілі,кісті, розчину витрачають на 1,5—2 м2 утепленого грунту або 
на 1 парникову раму. Після підживлення рослини поливають, 
щоб змити з них залишки розчинів. У міру потреби проводять 
поливи, у міжряддях розпушують грунт, виполюють бур’яни та під
гортають рослини. Урожай збирають на 15—20 днів раніше, ніж у 
відкритому грунті. Середня врожайність становить 6—8 кг з 1 м2.

§ 1. Цвітна капуста і броколі

За поширенням цвітна капуста займає друге місце після біло
голової Продуктивною частиною її є головка (суцвіття), яка 
складається з численних укорочених соковитих квітконосних паго
нів (рис. 25). Цвітна капуста і броколі — цінні дієтичні продукти, 
їх використовують для приготування страв, а також консервують.

Порівняно з білоголовою цвітна капуста і броколі вимогливіші 
до умов навколишнього середовища. Вони більш вологолюбш. 
Для формування врожаю їм потрібна температура 16—18 °С. При 
температурі понад 25 °С і низькій відносній вологості повітря го
ловки формуються малі і швидко розсипаються. Щоб запобігти 
цьому, влітку цвітну капусту вирощують у кулісах і частіше по
ливають.
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Цвітна капуста і броколі досить вимог
ливі до родючості грунту. Найбільш при
датні для них легкосуглинкові.грунти з ви
соким вмістом поживних речовин, нейт
ральною або слабкокислою реакцією. На 
недостатньо удобрених грунтах утворюють
ся невелика розетка листя і малі головки.

У цвітної капусти і броколі тривалий 
період плодоношення. В одного і того само
го сорту є скоро- і пізньостиглі форми, то
му врожай їх збирають у кілька строків 
(протягом 10—15 днів).

В Україні районовано такі сорти цвіт
ної капусти: Гарантія, МОВІР 74; броко
лі — Вітамінна, Тонус.

Вирощування цвітної капусти і броколі у відкритому грунті. 
У сівозміні їх розміщують після удобрених попередників. Найви
щі врожаї мають на заплавних грунтах. Для першого строку ви
рощування краще використовувати південні або південно-західні 
схили, захищені від панівних холодних вітрів. Цвітну капусту і 
броколі 3—5-го строків вирощують здебільшого повторного 
культурою. Підготовка грунту під неї така сама, "Як і під біло

Рис. 25. К апуста цвітна.

голову.
Оскільки цвітна капуста і броколі дуже вимогливі до елемен

тів живлення, під них вносять по 60—80 т/га гною або 40— 
50 т/га перегною і повне мінеральне добриво (ЦізоРігоКгіо). Добре 
реагують вони на внесення борних і молібденових добрив. При 
менших дозах азотних добрив, особливо при першому строці ви
саджування, у рослин сповільнюється приріст листкового апарату, 
внаслідок чого утворюються малі головки, які швидко зеленіють 
і розсипаються.

Щоб мати врожай цвітної капусти і броколі протягом літа і 
осені, розсаду крім закритого грунту вирощують також у розсад
никах. Насіння у розсадниках висівають у кілька строків: у квіт
ні, травні, червні, а для дорощування — в липні. При весняному 
вирощуванні органічні і фосфорно-калійні добрива вносять восени, 
а азотні — навесні, У західних районах, де випадає багато опадів, 
мінеральні добрива вносять рано навесні. Для літніх строків сів
би органічні (перегній) і мінеральні добрива можна вносити й 
рано навесні або під передпосівну культивацію, особливо коли 
капусту вирощують повторною культурою.

Розсаду цвітної капусти і броколі для першого і наступних 
строків вирощують майже так само, як і ранньостиглих сортів 
білоголової. Для першого строку вирощування рослини пікірують 
у насипні горщечки діаметром 10 см. Для другого строку розсаду 
можна вирощувати в торфоперегнійних і насипних горщечках діа*
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метром 6—8 см. Для висаджування в наступні строки викори
стовують безгорщечкову розсаду.

Догляд за розсадою такий, як і за розсадою ранньостиглих 
сортів. При висаджуванні цвітної капусти і броколі в перший і 
другий строки велике значення має якість гартування рослин. 
Гартування розсади починають за 12—14 днів до висаджування 
її у відкритий грунт. Спочатку посилюють вентиляцію, а через 3— 
4 дні після цього знімають на день парникові рами і частину плів
ки з теплиць. За 7—8 днів до висаджування з парників знімають 
рами і на ніч, а з теплиць — плівку або бічну огорожу. Зниження 
температури повітря в цей період навіть до мінус 2 °С нешкідливе 
для розсади. Висаджування незагартованої розсади призводить 
до подовження періоду її приживання, листки швидко жовкнуть 
і відмирають, а нові дуже повільно утворюються. Внаслідок цього 
утворюються малі нетоварні головки (20—50 г), які швидко роз
сипаються.

Розсада цвітної капусти і броколі з парників і теплиць при
датна до висаджування у відкритий грунт через 40—60, а з роз
садників— 35—50 днів (у фазі 5 листків) залежно від строку ви
саджування. Треба запобігати переростанню рослин, оскільки та
ка розсада погано приживається і втрачається багато листків 
після висаджування.

Розсаду цвітної капусти і броколі першого строку висаджують 
у відкритий грунт в ті самі строки, що й ранньої, розсадосадиль
ними машинами за схемою 60X30—40 (55,5—-41,7 тис./га) або 
70X30—35 (47,6—40,8 тис./га). Капусту наступних строків ви
саджують через кожні 15—25 днів. Підготовка розсади до ви
саджування і догляд за рослинами такі, як і ранньої капусти. 
В разі потреби рослини підживлюють азотними добривами з роз
рахунку 60 кг/га діючої речовини. У період утворення головки 
цвітної капусти у сонячну погоду затінюють, щоб запобігти по
зеленінню. Для цього над ними надламують або зв’язують 2— 
З верхні листки.

Цвітну капусту і броколі другого і наступних строків на легких 
грунтах можна вирощувати і безрозсадним способом. При цьому 
влітку, особливо в центральних і південних районах, рослини фор
мують стрижневу кореневу систему, яка проникає на глибину
1,5 м і краще забезпечує їх вологою. Це сприяє кращому розвит
ку рослин і утворенню вищого врожаю головок.

Ефективне також вирощування (при пізніших строках сівби) 
цвітної капусти і броколі на мінералізованих торфовищах. Норма 
висіву насіння першого класу становить 1 —1,5 кг/га, глибина за
гортання— 0,5—2 см. Підготовка насіння і техніка сівби такі са
мі, як і білоголової капусти.

Збирають цвітну капусту і броколі в міру достигання головок 
у кілька строків. Для цього використовують широкозахватні плат
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форми. Головки зрізують з 3 по
кривними листками, які захища
ють їх від псування і позеленін
ня при перевезенні. Середня вро
жайність цвітної капусти стано
вить 120—200, броколі— 150— 
200 ц/га. Товарні головки цвітної 
капусти повинні бути щільними, 
білими або з кремовим відтінком, 
без пророслих у них листків. Діа
метр головок має бути не менш 
як 8 см.

З однієї площі можна збира
ти два врожаї цвітної капусти і 
броколі. Для цього відразу після 
збирання врожаю рослини під
живлюють мінеральними добри
вами: 1,5—2 ц/га аміачної селітри, 

1 — 1,5 суперфосфату і 0,5 ц/га калійної солі. На рослинах у пазу
хах листків залишають по 2 —3 найкраще розвинені бруньки, 
а решту пасинкують. Урожайність цвітної капусти, вирощеної з 
пасинків (рис. 26), становить 40—60, броколі — 40—80 ц/га.

Вирощування цвітної капусти у спорудах закритого грунту. 
Цвітну капусту можна вирощувати у парниках, плівкових тепли
цях ї малогабаритних плівкових укриттях. Розсаду висаджують 
на постійне місце у 50—60-денному віці. Вирощуючи розсаду у 
грудні, застосовують електродосвічування. Під однією парниковою 
рамою розміщують 10—12, а на 1 м2 теплиць чи тунельних укрит
тів— 8—10 рослин. Цвітну капусту у теплицях часто розміщують 
трирядковими стрічками (70X35X35 см), а в парниках — ЗО— 
35X30—35 см. Догляд за рослинами такий самий, як і за ран
ньою капустою.

При достиганні головки затінюють, надламуючи над ними 2— 
З листки. Урожайність з 1 рами становить 7—8, а з 1 м2 теплиці 
чи малогабаритних плівкових укриттів — 5—6 кг.

Дорощування цвітної капусти. За допомогою дорощування 
можна продовжити період надходження цвітної капусти до люто
го. Для цього насіння її висівають 10—20 липня, щоб до осені 
рослини утворили велику листкову поверхню і нагромадили до
статню кількість поживних речовин. Для дорощування викори
стовують також рослини від більш ранніх строків сівби чи ви
саджування розсади, які не утворили товарної головки. Перед на
станням приморозків рослини з добре розвиненою листковою ро
зеткою і головками діаметром 2—7 см викопують з корінням і 
перевозять до місць дорощування. Перед прикопуванням рослини 
сортують за розміром головок і вибраковують пошкоджені і хворі.
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Відібрані рослини прикопують до нижніх листків у вологий грунт 
парників рядками по ЗО—50 шт. під кожну раму. Сухий грунт по
ливають. Парники накривають матами або щитами і забезпечують 
посилену вентиляцію до настання холодної погоди. При зниженні 
температури до мінус 2—З °С їх укривають матами, гноєм або 
листям шаром 20—25 см. При дорощуванні в міру потреби у рос
лин обламують відмерлі листки. Вологість повітря підтримують 
на рівні 85—90 %.

Цвітну капусту дорощують також у плівкових теплицях з ка
лориферним обігрівом. У них рослини прикопують і вкривають 
темною плівкою, папером або іншими світлонепроникними мате
ріалами. Дорощування можна проводити і в овочесховищах, тран
шеях та інших пристосованих приміщеннях.

При дорощуванні пластичні речовини з листків, корінців і ка
чана переміщуються в головку. В результаті цього вона розро
стається, діаметр її досягає 13—15 см, а маса — 250—350 г. 
Тривалість періоду дорощування залежить від температури: при 
ІЗ °С він триває 20 днів, при 5 °С — 50, а при 1 °С — 120 днів. 
Вихід товарних головок становить 8—9 кг/м2.

§ 3. Червоноголова, савойська, брюссельська,
пекінська капуста та кольрабі

У виробництві червоноголова капуста займає незначні площі. 
За морфологічними ознаками і розміром рослин близька до біло
голової і відрізняється від неї лише щільнішою головкою і фіо
летовим або червоно-фіолетовим забарвленням. Червоноголова 
капуста досить холодостійка, рослини переносять короткочасне 
зниження температури до мінус 9—10 °С. Використовують її для 
приготування салатів, гарнірів тощо. -

В Україні районовані такі сорти червоноголової капусти: Гако, 
Міхиевська.

Червоноголову капусту вирощують розсадним і безрозсадним 
способами. Технологія вирощування така сама, як І середньостиг
лих та середньопізніх сортів білоголової. Розміщують її на родю
чих грунтах. Розсаду висаджують за схемою 70X30—35 (47,6—
40,8 тис. рослин на 1 га), 60X35—40 см_ (47,6—41,7 тис. рослин 
на 1 га). Урожай_збирають влітку вибірково, а восени — масово. 
При збираннГголовки'зрїзують з 2—3 обгортковими листками, які 
захищають їх від забруднення і псування. Після збирання вро
жаю на площі залишається до 100—150 ц/га зеленої маси, яку 
використовують для годівлі тварин.

Савойська капуста (рис. 27) від білоголової відрізняється- тим, 
що має гофровану поверхню листя. Головка нещільна, світло-жов
та або жовто-зелена, ніжної консистенції. Має високі смакові 
якості та підвищений вміст білка. Використовують савойську
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капусту для приготування різ
них страв. Для тривалого збе
рігання у свіжому вигляді і 
квашення вона непридатна.

В Україні районовано сорт 
савойсь'КОЇ'ТЕаиустнг Вертю 1340.

Вирощують савойську ка
пусту розсадним і безрозсад
ним способами. Технологія ви-

Рис. 27. Капуста савойська.
рощування така сама, як і се- 
редньостиглих сортів білого
лової, а схеми висаджування,

як червоноголрвдХ.....Ця капуста досить чутлива до осінніх примо
розків, тому збирають її до настання їх. У літній "період капусту 
збирають вибірково, восени — масово. При збиранні головки зрі
зують з 2—3 обгортковими листками, які запобігають забруднен
ню Г псуванню- їх при перевезенні. Після збирання врожаю' на 
площі залишається понад 100 ц/га зеленої маси, яку згодовують 
тваринам.

У перший рік життя рослини брюссельської капусти утворюють 
слабкооблистнене стебло 40—80 см заввишки. У пазухах листків 
з бруньок відростають укорочені пагони, на яких зав’язуються 
дрібні (діаметром 2,5—7 см) голо'вки (рис. 28). На одній рослині 
їх утворюється до 90 і більше. Брюссельська капуста має високі 
смакові якості, і її використовують для дієтичного харчування, 
а також для консервування і заморожування.

Найбільш поширені такі сорти: Геркулес 1342, Горнет.,
Брюссельська капуста характеризується підвищеною холодо

стійкістю: роСЛини переносять“ кбротЖочасні приморозки до мі
нус 9—10 °С. Вона досить вимоглива ДО вологості і родючості 
грунту, тому її розміщують здебільшого на припарникових ділян
ках шадя“удобр'ених попередників. Внесення добрив і компостів 
подовжує її вегетаційний період. Технологія вирощування .її,.така 
сама, як і білоголової. Розсаду 50—60-денного віку висаджують 
за Схемою""70X50 — 70 см (28,6—20,4 тис. рослин на І ’Та). За 
20—ЗО днів дб_“збирання_ гі1рйЩ'йпують центральну бруньку (вер
хівку).

Збирають брюссельську капусту пізно восени, оскільки вона 
4 легко переносить приморозки і формує щільні головки. її також 

можна дорощувати у парниках Гтеплицях.
Після збирання врожаю на площі залишається ще до 300 ц/га 

зеленої маси, яку згодовують тваринам.
їстівною частиною кольрабі є надземне потовщене кулясте стеб

ло (рис. 29). КольрабПмістить до 80 мг% вітаміну С. Викори
стовують її в їжу в сирому, смаженому, вареному і тушеному ви
гляді. Завдяки високим смаковим якостям кольрабі використову-
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ють і для дієтичного харчування. Із стеблоплодів готують супи, 
пюре, їх маринують і консервують.

В Україні районований сорт кольрабі Віденська біла 1350. По
ширений також сорт Віденська синя.

Для збирання ранніх урожаїв розсаду кольрабі, вирощують у 
теплицях і парниках. У відкритий грунт її висаджують уф азі 5— 
(і справжніх листків (у 40—50-денному віці) одночасно з ранньою 
капустою за схемою 60 X ЗО—40 см (55,5—41,7 тис. рослин, на 
1 га), 70X30—35 см (47,6—40,8 тис. на 1 га). Підготовка грунту 
така сама, як і під ранню капусту.

Кольрабі, як і цвітна капуста, дуже вимоглива до родючості 
грунту. її можна вирощувати також безрозсадним способом. У від
критий грунт насіння висівають у 2—3 строки: перший раз рано 
навесні, а наступні — через 15—30 днів. Для зимового викори
стання кольрабі вирощують, повторною культурою, висіваючи на
сіння в поле в середині липня — на початку серпня (залежно від 
зони). СІвбу проводять широкорядним способом з шириною між
рядь 60—70 см. Норма висіву . насіння у відкритому грунті 600— 
900 г, а при розсадній культурі 300 г на 1 га. При з’явленні сходів 
ведуть боротьбу з хрестоцвітою блішкою і проріджують рядки, 
залишаючи рослини на відстані 20—25 см одна від одної.

Догляд за рослинами такий самий, як і за ранньою капустою. 
Урожай збирають вибірково, коли стеблоплоди досягають 6—8 см 
в діаметрі і маси 150—200 г. З повторних посівів урожай зби
рають перед настанням приморозків (у жовтні).

Пекінська капуста — одна з найбільш скоростиглих культур.
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В Україні поширений^сорт Хібінська 5. У їжу використовують ро
зетку листків. Товарну продукцію мають через 20—30 днів після 
з’явлення сходів. Використовують її для приготування салатів і 
різних страв. Пекінську капусту вирощують здебільшого у спору
дах закритого грунту як салатну культуру.

§ 4. Особливості насінництва
дворічних видів капусти

В Україні насінництво капусти зосереджене переважно в цент
ральній частині. Такі капусти, як біло- і червоноголова, савой
ська, брюссельська і кольрабі, належать до дворічних культур. 
У перший рік вирощують маточні рослини, а на другий — насін
ники. Цвітна і пекінська капуста — однорічні культури. Протягом 
року вони утворюють продуктивні органи, цвітуть і дають насіння.

Насінництво капусти з дворічним циклом розвитку (біло- і 
червоноголова, савойська, брюссельська, кольрабі). Технологія 
вирощування маточних рослин така сама, як і на товарних посі
вах, однак строки висаджування розсади значно розрізняються. 
Так, розсаду пізньостиглих сортів (45—50-денного віку) висаджу
ють у другій декаді червня, середньостиглих (40—45-денного ві
к у )— У першій декаді липня і ранніх (ЗО—40-денного віку)— 
у другій половині липня. У південних районах розсаду висаджують 
на 10—15 днів пізніше. При вирощуванні маточних рослин без
розсадним способом насіння висівають на 10—20 днів пізніше, ніж 
у розсадниках. Це пов’язано з тим, що маточні рослини повицні 
сформувати невеликі, але характерні для сорту головки, щоб мож
на було восени провести апробацію насінницьких посівів. Повна 
технічна стиглість головок капусти для проведення апробації не 
потрібна. Кольрабі висівають наприкінці червня — на початку 
липня. Під насінну капусту дозу азотних добрив зменшують до 
60—90 кг/га діючої речовини. Це прискорює формування головок 
і поліпшує лежкість їх при зберіганні. Розсаду висаджують за 
схемою 70X30—35 см. При вирощуванні безрозсадним способом 
посіви букетують у фазі 1—2 справжніх листків (букет 30—35 см, 
виріз 20.—25 см). У фазі 3—4 справжніх листків букети прори
вають, залишаючи в кожному по 2 найкраще розвинені рослини 
(бажано по краях букета). У період вирощування ведуть бороть
бу з шкідниками і хворобами, а також проводять 1—2 прополки 
від домішок інших сортів чи гібридів та недорозвинених рослин. 
Рослини, пошкоджені килою і судинним бактеріозом, видаляють 
і знищують. Перед збиранням урожаю проводять апробацію.

Збирають капусту до настання приморозків, оскільки підмерзлі 
головки погано зберігаються. На насінники відбирають сформова
ні рослини, типові для даного сорту за будовою розетки, розмі
ром, формою; забарвленням і щільністю головки, неуражені ки
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лою, судинним бактеріозом та іншими хворобами. У брюссель
ської капусти відбирають рослини з великою кількістю густо роз
міщених на стеблі великих і щільних головок.

Маточні рослини збирають з корінням, коли температура по
вітря знизиться до 5—6 °С. На головці залишають 2—3 покрив
них листки, які захищають її від механічного пошкодження та за
гнивання. Капусту відвозять до овочесховища і складають біля 
нього в тимчасові бурти корінцями досередини. На зимове збері
гання закладають на 20—25 % рослин більше від загальної потре
би (страховий фонд). Проти грибних хвороб капусту обпилюють 
крейдою.

Маточні рослини зберігають в овочесховищах з активною вен
тиляцією або в траншеях. В овочесховищах їх укладають у бурти 
або на стелажі шаром в 1—2 головки, коли температура знизить
ся до 4 °С. При активній вентиляції бурти роблять висотою до 
З м. Рослини кольрабі зберігають в овочесховищах у штабелях 
пересипаними піском, а в траншеях — землею. Стеблоплоди вкла
дають висотою до 1 м корінцями досередини. У траншеях капусту 
складають рядами і перешаровують землею або піском. Одночас
но встановлюють вентиляційні труби. Зверху траншеї засипають 
землею. При зниженні Температури траншеї додатково вкривають 
землею і соломою або гноєм. Не можна робити траншеї на грун
тах з близьким заляганням підгрунтових вод. Найкраще зберіга
ти капусту при температурі 1—2 °С і відносній вологості повітря 
9(1—95%. Протягом періоду зберігання головки 2—3 рази очи
щають від загнилих листків і час від часу обробляють підлогу 
приміщення гашеним вапном. Для зберігання ранньої капусти за
стосовують снігування.

Навесні, за 3—4 тижні до висаджування у поле, маточні рос
лини вибирають і вирізують качани, не пошкоджуючи верхівкової 
бруньки. Головки без качанів реалізують. У сортів із щільною 
головкою качани починають вирізувати за 2 місяці до висаджу
вання в поле. Вирізані качани складають для пророщування і 
освітлення у штабелі корінцями досередини і перешаровують 
перегноєм або землею. У брюссельської капусти з нижнього ярусу 
(на 2/з стебла) головки обламують і використовують для продо
вольчих потреб.

Для висаджування маточники старанно відбирають, вибрако
вуючи нетипові, хворі і механічно пошкоджені. Потім відібрані 
маточники обробляють розчином глини (землі) з коров’яком, до 
якого додають 200—250 г препарату ТМТД на 10 л. Цей захід 
захищає кореневу систему від висихання і ураження капустяною 
мухою, а надземну — від сонячних опіків і хрестоцвітої блішки, 
що зменшує випадання висаджених маточників і на 7—42 % під
вищує врожайність насіння.

При вирощуванні у господарстві кількох сортів або видів ка
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пусти слід додержуватися просторової ізоляції не менш як 2 км 
на відкритій місцевості і 600 м за умов природного захисту.

Насінники закладають на чистих від бур’янів і родючих грун
тах. Під зяблеву оранку вносять органічні добрива з розрахунку 
ЗО—50 т/га. Повне мінеральне добриво (Цво-здРво-іооКш-ібо) зо
крема в умовах Полісся вносять навесні під передпосівну культи
вацію. Весняний обробіток грунту такий самий, як і під ранню 
капусту. Для боротьби з бур’янами застосовують гербіциди у та
ких дозах, як і на товарних посівах.

Маточні рослини, висаджують рано навесні машинами кон
струкції об’єднання «Сортнасіннєовоч», а також під плуг або 
переобладнаними розсадосадильними машинами. їх висаджують на
5—10 см глибше, ніж вони росли у перший рік, і старанно ущіль
нюють грунт. Це запобігає утворенню бічних неплодоносних па
гонів.

Ранньостиглі сорти капусти висаджують за схемою 70X50— 
60 см, середньо- і пізньостиглі — 70X70, кольрабі — 70X35— 
40 см. Досить ефективне ущільнене стрічкове садіння за схемою 
(100 + 50) Х50 см, (90 + 50) Х50 см. При таких схемах на 1 га 
розміщують до 27—28,6 тис. рослин, що значно підвищує врожай 
насіння. При вирощуванні насінників капусти за інтенсивною тех
нологією по направляючих щілинах міжряддя розширюють до 
90 см, а в рядку рослини розміщують через 40—50 см (27— 
.22,2 тис./га). Догляд за рослинами полягає у 3—4-разовому роз
пушуванні міжрядь до змикання рядків, підживленні і підтриму
ванні посівів у чистому від бур’янів стані. Перше підживлення 
проводять на початку відростання листя аміачною селітрою (0,5— 
1 ц/га) або органічними добривами, друге — перед початком цві
тіння— суперфосфатом (1 —1,5 ц/га) і калійною сіллю (1 ц/га).' 
У південних районах насінники поливають, особливо в період 
утворення стебел, цвітіння і наливання насіння. Систематично ве
дуть боротьбу з шкідниками і хворобами. До цвітіння проти шкід
ників насінники 1—2 рази обприскують 0,4 % розчином фозалбну 
або 0,2—0,3 % рогору тощо. Обприскувати рослини під час цвітін
ня не слід, бо це призводить до загибелі бджіл. Проти хвороб 
(альтернаріозу, пероноспорозу) насінники після цвітіння оброб
ляють 1 % розчином бордоської рідини, 0,40—0,50 % полікарба- 
цином, 0,20—0,24 % ридомілом та іншими пестицидами.

У разі потреби рослини підв’язують до кілків або шпалери: 
вперше — на початку цвітіння, вдруге — на початку утворення 
стручків. Під час цвітіння (через 5—6 днів після обробки пестици
дами) на маточники вивозять вулики з бджолами з розрахунку 
4 шт. на 1 га. Періодично проводять прополки, видаляючи ураже
ні хворобами рослини. У період дозрівання насінники захищають 
від птахів.

Насіння капусти дозріває через 105—120 днів після висаджу
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вання маточних рослин. Стручки дозрівають неодночасно і швидко 
розтріскуються, тому збирати насінники треба вибірково у кілька 
прийомів (при пожовтінні більшості нижніх стручків і у фазі вос
кової стиглості насіння). Після просушування насіння обмоло
чують, очищають і доводять до посівних кондицій. Висушене до 
вологості 9 % насіння затарюють у мішки.

§ 5. Насінництво цвітної капусти

В Україні насіння цвітної капусти можна вирощувати у закри
тому і відкритому грунті. У закритому грунті насінники розмі
щують у весняних плівкових теплицях, парниках, а також під ма
логабаритним плівковим накриттям. Коли настає тепла погода, 
плівкове накриття знімають. У дощове літо доцільніше знімати 
бічну огорожу теплиць. На постійне місце розсаду висаджують у 
другій половині березня за схемою 60X30—35 см. Після висаджу
вання розсади температуру повітря вдень підтримують на рівні 
18—20 °С, вночі — 12—14 °С. Залежно від стану рослинц 2—3 рази 
підживлюють розчином органомінеральних добрив: перший раз — 
через 10—15 днів після висаджування, вдруге — на початку фор
мування головок, втретє — перед початком утворення стебел. Після 
підживлення рослини поливають, щоб змити залишки розчину з 
листків.

Протягом вегетації в міру потреби насадження поливають у 
ранкові години, розпушують міжряддя, підгортають рослини, під
в’язують до кілків або шпалери, виполюють бур’яни, регулярно 
видаляють пошкоджені хворобами і відмерлі листки, постійно 
забезпечують вентиляцію теплиць, парників. На початку масового 
цвітіння рослини підживлюють фосфорно-калійними добривами 
(у 10 л води розчиняють 80—100 г суперфосфату і ЗО—40 г хло
ристого калію). До розчину додають 3—5 г бури. Після піджив
лення рослини підсипають грунтосумішшю шаром 2—3 см, до якої 
додають 1—2 % попелу або гашеного вапна.

На насінинках проводять не менше 3 сортових і видових про
полок рослин. Усі недорозвинені та пошкоджені килою і слизис
тим бактеріозом рослини, а також ті, що формують пізно врожай 
і утворюють дрібні та нещільні головки, видаляють з корінням і 
виносять за межі споруди. Систематично видаляють і пасинки.

Технічна стиглість головок настає у другій половині травня. 
В цей час проводять апробацію. З маточників залишають кращі 
рослини з великими щільними головками, типовим для сорту 
забарвленням. Насінний кущ формують здебільшого з 4—5 ниж
ніх пагонів першого порядку, які першими утворюють стебла. 
Центральну частину головки видаляють на початку її розсипання 
і використовують на продовольчі потреби. Місця, де частина го
ловки вирізана, знезаражують сметаноподібним розчином ТМТД
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або вапном з додаванням дусту ГХЦГ. Щоб запобігти перенесен
ню інфекції, ножі потрібно також систематично дезинфікувати у 
розчині формаліну тощо.

У відкритому грунті на високородючих грунтах розсаду ви
саджують не пізніше 5 квітня. Запізнення з висаджуванням при
зводить до недостигання насіння. Способи висаджування розсади 
і догляд за насадженнями такі самі, як і в закритому грунті. Щоб 
мати здорові насінники, рослини перед утворенням головок під
живлюють позакоренево розчином борної кислоти і молібденово- 
кислим амонієм (по 2 г на 10 л води).

Збирають насіння і доводять його до кондицій так само, як 
і насіння білоголової капусти.

Насінництво капусти броколі ведеться так само, як і цвітної.

Глава 2. СТОЛОВІ КОРЕНЕПЛОДИ

До столових коренеплодів належать овочеві культури, які 
утворюють соковиті потовщені корені і нагромаджують у них по
живні речовини. ЦІ культури об’єднують у такі ботанічні родини: 
селерові — морква червона (Оаисиз сагоіа Ь.), петрушка (Реіго- 
зеїіпит НоШп.), пастернак (Разііпаса Б.) і селера (Аріигп Б.); 
лободові — буряки (Веіа Б.,); капустяні — редиска (КарЬагшз за- 
іісиз Б. зиЬзр. габісиїиз Регз.) і редька (Д. заііуиз Б. зиЬзр. Ьи- 
Ьегпиз АІЬ.).

Коренеплоди походять з районів помірного клімату — узбереж
жя Середземного моря і Середньої Азії. Більшість з них введено 
в культуру за 3000 років до н. е. Дикі види моркви і тепер трап
ляються в Центральній і Східній Європі, на Кавказі, в Централь
ній Азії, Афганістані. Дикі форми петрушки ростуть здебільшого 
у гірських районах, селери — на заболочених Місцях, буряків — 
у помірних широтах Європи, на Кавказі, Уралі, в Індії на засоле
них грунтах приморських районів. Коренеплоди з родини капустя -̂ 
них походять з приморських районів Європи і Азії.

Народногосподарське значення і біологічні особливості корене
плодів. Ареал коренеплодів дуже великий: від Крайньої Півночі 
до півдня. В структурі посівних площ України вони займають 
близько 15 %. Серед коренеплодів найбільш поширені морква 
(6,5 %) і буряки (6 %).

Коренеплоди добре зберігаються, і їх можна використовувати 
у свіжому вигляді протягом року (крім редиски). Оскільки у ре
диски короткий період вегетації, її вирощують у відкритому і за -, 

"критому грунті протягом року./У деяких коренеплідних (петруш
ки, селери, буряків) для продовольчих потреб використовують і 
листя.

Коренеплоди використовують у кулінарії, харчовій промисло
вості і медицині. За даними наукових досліджень, річна потреба
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в них на душу населення становить 24,1 кг, з них 15,5 кг моркви. 
Таке широке використання коренеплодів пояснюється їх високими 
смаковими, харчовими і лікувальними властивостями. Цінність 
коренеплодів ще й у тому, що вони містять багато поживних ре
човин (табл. 41).
Т а б л и ц я  4 1 ;  Х і м і ч н и й  с к л а д  к о р е н е п л о д і в ,  %  м а с и  с и р о ї  р е ч о в и н и

Культура В и д  п р о д у к ц і ї Вода
Суха
речо
вина

Білок
В у г 

л е в о 
д и

Жир
Кл і т - 
нови

на
Зола

Морква коренеплоди 87,27 12,73 1,00 8,32 0 ,2 8 1,15 1,03
Буряки » 86 ,60 13,40 1,60 9 ,6 0 0,11 0 ,7 8 0 ,6 6
Петрушка » 82,80 17,20 2 ,7 0 10,10 0 ,4 0 1,30 1,70

» листя 8 3 ,70 16,80 3 ,5 0 8 ,20 0 ,6 0 1,70 2 ,6 0
Пастернак коренеплоди 77 ,90 2 2 ,10 1,80 16,40 0 ,4 0 2 ,4 0 1,10
Селера 85 ,00 15,00 1,90 10,00 0 ,4 0 1,00 1,00

» листя 8 6 ,30 13,70 2 ,4 0 6 ,00 0 ,5 0 1,20 3 ,0 0
Редиска коренеплоди 93 ,64 6 ,3 6 1,03 3 ,20 0 ,1 0 0 ,7 8 0 ,5 8
Редька 8 6 ,92 13,03 1,92 8 ,40 0,11 1,00 0 ,8 2

Хімічний склад коренеплодів і листя змінюється залежно від 
сорту, віку рослин, грунтово-кліматичних і метеорологічних умов, 
удобрення і технології вирощування. У процесі зберігання в коре
неплодах зменшується вміст поживних речовин, особливо цукрів і 
вітамінів.

. Коренеплоди моркви багаті на цукри (до 10%) і каротин. 
Щороку в Україні її вирощують на площі понад 23 тис. га. Морк
ву споживають у сирому, вареному і тушеному вигляді, сушать, 
з неї виготовляють соки, салати, консервують тощо. З неї добу
вають вітамін А та ефірні масла Коренеплоди моркви характери
зуються найбільшим вмістом каротину (провітаміну А). Вміст ка
ротину залежить від забарвлення коренеплодів: у сортів з черво
но-оранжевим забарвленням він досягає 168, а з жовтим — 35 мг 
на 1 кг. Коренеплоди моркви містять також вітаміни С, В), В2, 
В6, В12 , РР, Е, ІЗ, Р і К, багато солей кальцію, фосфору, заліза, 
а також жири та ефірну олію, яка зумовлює їх специфічний за
пах. Особливо багато ефірної олії у насінні (до 5 г на 1 кг сухої 
речовини)

Морква має також лікувальні властивості. її сік є незамінним 
компонентом у раціоні дітей. Його вживають при простудних за
хворюваннях, недокрів’ї, курячій сліпоті. Кашка з протертої варе
ної моркви сприяє загоюванню опіків, свіжих і гнійних ран.

В Україні буряки вирощують на площі 23,3 тис. га. Коренепло
ди їх містять багато цукру (до 10%), солей фосфору, калію, 
кальцію, органічних кислот та вітамінів. їх широко використовують, 
у кулінарії. Крім коренеплодів як їжу використовують і молоде
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листя буряків. Найбільш цінні сорти буряків з червоно-фіолето
вим забарвленням коренеплодів.

При споживанні страв з буряків поліпшується робота травно
го каналу, печінки, активізується діяльність серцево-судинної си
стеми, зменшується вміст холестерину в крові. Сік з буряків ви
користовується як лікувальний засіб при ревматизмі і простудних 
захворюваннях.

Петрушку, селеру,’ пастернак використовують у кулінарії та 
консервній промисловості як приправу. Коренеплоди пастернаку і 
селери споживають і в сушеному вигляді. У петрушки і селери 
крім коренеплодів використовують листя. Коренеплоди цих куль
тур містять багато солей кальцію, фосфору, ефірної олії, кислот і 
вітамінів. Особливо багато вітаміну С в листі петрушки (до 2,5 г 
на 1 кг). Насіння петрушки містить до 70 г ефірної олії на 1 кг 
сухої речовини.

Петрушку і селеру часто використовують як сечогінний (при 
запаленні нирок) і потогінний засоби. Вживання селери позитивно 
впливає на органи внутрішньої секреції, нервову систему і діяль
ність нирок. Вона є одним з дійових засобів проти подагри і утво
рення каменів у нирках.

Коренеплоди редиски і редьки мають ніжну консистенцію з гір
куватим присмаком. Використовують їх свіжими. Специфічний за
пах і смак їх залежить від вмісту ефірної олії (15 г на 1 кг сухої 
речовини). Коренеплоди у свіжому вигляді містять фізіологічно 
лужні солі, які не кристалізуються і очищають організм від отруй
них продуктів обміну. Вони багаті на вітамін С та ефірну олію. 
Чорна редька за вмістом кальцію, магнію і калію займає перше 
місце серед овочевих культур. Сік редьки ефективний при ліку
ванні печінки, хронічних бронхітів, ревматизму і серцево-судин
них захворювань.
, Усі коренеплоди, за винятком редиски і літньої редьки,— дво- 

річні'жультурй. У перший рік життя вони формують коренеплоди, 
а на другий — цвітуть і утворюють насіння. Редиска і літня редь
ка у перший рік формують продуктивні органи (коренеплоди), 
стебло, цвітуть і утворюють насіння.

Коренеплоди— холодостійкі культури. Насіння їх пр_оростає 
при температурі 4—6 °С, а сходи витримують короткочасні при
морозки до мінус 3—5 °С. Найбільш "холодостійкі рослини з роди
ни , селерових — пастернак, петрушка і морква. Коренеплоди їх у 
центральних районах України зимують у відкритому грунті. Після 
перезимівлі вони швидко відростають, дерев’яніють ї утворюють 
квітконосне стебло. Найбільше терплять від низьких температур 
редиска і буряки.

Процеси, пов’язані з диференціацією бруньок, у дворічних ко
ренеплодів відбуваються при понижених температурах (0—8°С). 
Більшість з них завершуються при нагромадженні достатньої кіль
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кості поживних речовин (під час зберігання). Наступного року 
при висаджуванні коренеплодів утворюються розетка листя, квіт
коносне стебло і насіння. Однак серед коренеплодів трапляються 
і короткостадійні форми, у яких при тривалому зниженні темпе
ратури процеси диференціації бруньок відбуваються навіть у фазі 
сходів. У такому разі в перший рік життя товарні продуктивні 
органи не утворюються, а формуються стебло і квітки. Особливо 
масово таке явище спостерігається при підзимній або ранньовес
няній сівбі буряків (рідше — моркви, селери), коли після проро
стання насіння спостерігається тривале зниження температури. 
Явище утворення в перший рік квітконосних стебел на буряках, 
моркві, селері і зимовій редьці називається цвітухою. У одноріч
них коренеплодів (редиски, літньої редьки) диференціація бруньок 
відбувається при підвищеній температурі і в більш короткий пе
ріод. Починається вона при проростанні насіння і закінчується під 
час формування коренеплодів. Зрідка у коренеплодів спостерігає
ться і зворотне явище, коли на другий рік життя вони не утворю
ють квітконосних стебел, а продовжують рости і нагромаджувати 
поживні речовини. Таке явище називають упертістю. Воно часто 
спостерігається при зберіганні коренеплодів за умов підвищеної 
температури і низької вологості повітря, а також при закладанні 
на зберігання підв’ялих коренеплодів. За даними В. М. Маркова, 
при зберіганні буряків при температурі 4 °С, 13 °С і 15 °С кіль
кість коренеплодів, на яких не утворилися квітконосні стебла, від
повідно становила 0,19 і 100 %.

Оптимальна температура для проростання насіння коренепло
дів 20—25°С (редиски— 15—18°С). Морква і буряки краще пере
носять високі температури, ніж інші коренеплоди, і при достат
ньому зволоженні грунту дають високі врожаї. Менш жаростійкі 
редька й редиска, коренеплоди яких при високих температурах 
швидко дерев’яніють і втрачають смакові якості.

Коренеплоди належать до рослин довгого дня. При затіненні 
та загущенні знижується їх урожайність. Найбільш вимогливі рос
лини до світла при з’явленні сходів, коли запаси поживних ре
човий у насінні вичерпані, а дальший ріст триває за рахунок про
цесів асиміляції. Погане, освітлення . в цей період призводить до 
витягування і виснаження сходів, тому своєчасне проріджування 
їх і боротьба з бур’янами є основною передумовою високого вро
жаю. При скороченні освітлення до 12 год на моркві утворюється 
менше листків, а на другий рік вона на 60 днів пізніше зацвітає. 
При недостатньому освітленні погіршується обмін речовин, листки 
стають блідо-зеленими і швидше відмирають, внаслідок чого на
громадження поживних речовин сповільнюється.

Коренеплоди містять від 78 до 94 % води, тому вони досить 
вимогливі до вологості грунту. Навіть у рослин моркви і буряків, 
у яких розвинена коренева система (до 2 м і більше), при не-
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достатньому зволоженні коренеплоди дерев’яніють і часто мають 
специфічний неприємний присмак. Найбільш підвищені вимоги до 
вологи грунту коренеплоди мають при бубнявінні насіння та в 
період інтенсивного росту. Нестача вологи в цей період призводить 
до зниження польової схожості, насіння і зменшує приріст корене
плодів. Негативно позначається на рості коренеплодів і нерівно
мірне зволоження грунту в період вегетації. Нестача вологи в 
окремі періоди призводить до припинення росту, а інтенсивне зво
ложення після посухи посилює ріст, внаслідок чого коренеплоди 
розтріскуються. Особливо часто це спостерігається у моркви та 
редиски. За дослідними даними, розтріскування коренеплодів' 
моркви у роки нерівномірного зволоження досягає 25 % і більше. 
Це звичайно різко знижує товарність продукції.

Урожай коренеплодів формується в грунті. Тому посіви їх слід 
розміщувати на легких структурних грунтах з високим вмістом 
поживних речовин і глибоким орним шаром. На таких грунтах 
коренеплоди мають правильну і типову для даного сорту форму. 
На важких грунтах формуються коренеплоди виродливої форми. 
Погано ростуть вони також на грунтах з близьким заляганням 
підгрунтових вод. Непридатні для вирощування коренеплодів, 
особливо буряків, редиски і редьки, кислі грунти.

За виносом поживних речовин коренеплоди займають одне з 
перших місць серед овочевих культур. З органічних добрив під 
них використовують перегній. Безпосередньо під них вносити гній 
не рекомендується, оскільки це збільшує розгалуженість корене
плодів, особливо моркви, знижує стійкість до грибних і бакте
ріальних хвороб та погіршує зберігання їх.

§ 1. Морква

Морква (рис. ЗО) — високоврожайна овочева культура. За умов 
правильної агротехніки врожайність становить 500—700 ц/га. За 
тривалістю вегетаційного періоду розрізняють ранньо-, середньо- 
і пізньостиглу моркву. Повна технічна стиглість коренеплодів у 
ранньостиглих сортів настає через 80—ЮО^днів, середньостиг
лих— 101 — 120 і пізньостиглих — через 121 —140 днів. /

Сорти. В Україні районовано такі сорти моркви: Нантська 4, 
Нантська харківська, Бірючекутська 415, Вітамінна 6, Шантене 
сквирська, Артек, Рогнеда, Волзька ЗО.

Технологія вирощуванн’я. Місце в сівозміні. Моркву вирощу
ють в овочевих і польових сівозмінах. Оскільки на початку веге
тації вона росте дуже повільно і формує в грунті продуктивні 
органи, під посіви її відводять нещільні, родючі і чисті від бур’я
нів грунти. Важкі грунти та ті, що запливають, непридатні для її 
вирощування. Погано росте морква і на кислих грунтах (при 
рН 5 і нижче). Сходи на таких грунтах, як правило, зріджуються,
228



коренеплоди ростуть погано 
і мають низьку якість. Вап
нування кислих грунтів знач
но підвищує врожай і якість 
коренеплодів.

.У'сівозміні моркву роз
міщують у просапному полі 
після огірків, капусти, кар
топлі, помідорів, бобових, 
а також озимої пшениці, під 
яку вносили гній. На торфо
вищах її вирощують при за
ляганні грунтових вод на 
глибині 60—120 см. Щоб за
побігти ураженню корене-' 
плодів шкідниками і хворо
бами, моркву висівають на 
тому самому місці не рані
ше як через 3—4 роки.

Обробіток грунту і удоб
рення. Морква, як і всі дріб
нонасінні культури, вимог
лива до підготовки грунту.
При поганій підготовці зни
жується польова схожість 
насіння, збільшується розга
луженість коренеплодів. Тому відразу після збирання попередника 
проводять осінній напівпаровий обробіток грунту. Якщо у цей пе
ріод стоїть суха погода, у степовій зоні застосовують вологозаряд- 
кові поливи нормою 500—700 м3 води-на 1 га. Останню культива
цію зябу проводять чизель-культиватором на глибину 16—18 см 
без боронування і коткування, що зменшує запливання грунту. При 
засміченні площі злаковими бур’янами під першу культивацію зя
бу вносять гербіцид ТХАН з розрахунку 20—25 кг/га діючої речо
вини (пізно восени його вносити не слід, бо при низькій темпера
турі бур’яни не проростають і гербіцид неефективний). Після піз
ніх культур проводять зяблеву оранку плугами з передплужника
ми. У зимовий період обов’язкове снігозатримання.

Рано навесні на легких грунтах, а також у центральних і пів
денних районах проводять закриття вологи. Запізнення з ним при
зводить до втрат значної кількості вологи, а також погіршує обро
біток і розробку грунту, що, в свою чергу, негативно позначається 
на якості сівби. На важких і перезволожених грунтах замість бо
ронування проводять"-культивацію на глибину 6—8 см з одночас
ним боронуванням. Це сприяє кращому прогріванню і просушу
ванню їх І дає можливість швидше проводити сівбу. Через 2—
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4 дні вносять мінеральні добрива і готують поле до сівби. Під 
передпосівну культивацію вносять гербіциди прометрин, пропазин 
або лінурон (1,5—2 кг/га діючої речовини), причому на легких 
грунтах дози зменшують, а на важких — збільшують. Внесення 
зазначених препаратів забезпечує чистоту посівів протягом 3— 
4 місяців. Проти одно- і дводольних бур’янів ефективне одночасне 
внесення прометрину (1,5 кг/га) і ТХАН (8 кг/га) або лінурону і 
ТХАН в таких самих дозах. Перед сівбою застосовують котку
вання.

На грунтах Полісся і правобережного Лісостепу вносять пов
не мінеральне добриво (Мео-9оР9о-і2оК9о-і2о), на зрошуваних зем
лях Степу І лівобережного Лісостепу — Й9О-12()РбО-9оКбО-90, а на 
богарних — N45—60Р45- 6 0К45- 60. На торфових грунтах азотні добри
ва вносять з розрахунку ЗО—45 кг/га діючої речовини, фосфор
них— 120—160 і калійних — 180—240 кг/га; а також мідні, рідше 
цинкові і кобальтові мікродобрива. У південних і  центральних 
районах^фосфорно-калійні добрива доцільніше вносити восени, 
а азотні — навесні під передпосівну культивацію. В умовах Поліс
ся і західних областей України добрива вносять навесні під перед
посівну культивацію.

Ефективне внесення мінеральних добрив під час сівби по 
10 кг/га кожного елемента живлення. Це забезпечує рослини по
живними речовинами на початку росту і підвищує врожай корене
плодів.

Підготовка насіння. Допосівна підготовка насіння моркви поля
гає у калібруванні, збагаченні мікроелементами, дражуванні, про
гріванні, протруєнні тощо. Найбільш ефективне калібрування — 
відбір крупнішого і повнішого насіння з високими посівними якос
тями. Його проводять на спеціальних решетах або за щільністю 
насіння у 3—5 % розчині аміачної селітри чи кухонної солі. За 
даними Інституту землеробства і тваринництва західних районів 
України, при висіванні каліброваного на решетах з діаметром 
понад 1,5 мм насіння схожість підвищується на 15—19 %, а вро
жайність коренеплодів — на 62—108 ц/га. Насіння з діаметром 
менш як 1 мм практично не утворює сходів. Щоб прискорити про
ростання, насіння намочують (0,8—1л  води на 1 кг насіння). При 
вирощуванні моркви на торфових грунтах найбільш ефективне на
мочування її насіння в розчині мідного купоросу (5 г на 10 л во
ди). Це не тільки підвищує врожай коренеплодів, а й поліпшує їх 
якість. Для підвищення енергії проростання і схожості насіння у 
виробництві часто застосовують прогрівання.

Сівба. Урожайність моркви значною мірою визначається строка
ми сівби. Оскільки насіння її у період проростання вбирає ба
гато вологи, моркву сіють якомога раніше, на початку польових 
робіт. У цей період у грунті є великі запаси вологи, а тимчасове 
зниження температури нешкідливе для її проростків. Запізнення
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з сівбою на 12 днів призводить до зниження польової схожості на
сіння на 12,5 %. Тому при запізненні з сівбою відповідно збіль
шують норму висіву. За даними Інституту землеробства і тварин
ництва західних районів‘України, при висіванні моркви одночасно 
з виходом у поле урожайність її становить 675 ц/га, 25 квітня — 
578, а 25 травня — 496 ц/га.

У виробництві застосовують також підзимні й літні посіви 
моркви. Підзищш сівбу проводять перед замерзанням грунту, щоб 
насіння восени не проросло. Цей спосіб практикують для того, 
щоб мати ранню пучкову продукцію. Літню сівбу моркви прово
дять наприкінці травня — на початку червня, щоб мати товарний 
урожай, придатний для тривалого (зберігання. Такі посіви засто
совують і в насінницьких господарствах для вирощування здоро
вого садивного матеріалу. Слід зазначити, що при літній сівбі 
повні сходи мають лише за умов зрошення та при висіванні після 
випадання дощу.

Сіють моркву сівалками СОН-2,8А, СКОСШ-2,8, СКОН-4,2, 
СО-4,2 широкорядним способом з шириною міжрядь 45 см. На 
чистих від бур’янів грунтах ефективні широкосмугові посіви (ши
рина міжрядь— 45, смуги — 6—8 см або відповідно 60—70 і 10— 
12 см). Для такої сівби використовують сошники зернової сівалки 
СУБ-48, переобладнані за конструкцією ЮБ, ИДІМЕСГ. Сошники 
монтують на сівалках СОН-2,8А, СО-4,2, СКОН-4,2. Широкосму
говий спосіб сівби забезпечує більш рівномірне розміщення насін
ня у грунті, кращу конфігурацію площі живлення рослин, а також 
дає можливість збільшити їх кількість на гектарі до 1 —1,5 млн 
(при широкорядному — 0,6—0,8 млн). На торфовищах моркву 
можна висівати і суцільним способом — льоносівалками, роблячи 
проходи для коліс трактора шириною 60—70 см.

При застосуванні широкосмугової сівби в радгоспах «Бересто
вий» Донецької області і «Львівська овочева фабрика» Львів
ської області щороку збирають по 700—850 ц/га моркви.

Норма висіву насіння залежить від строку і способу сівби, 
крупності і схожості насіння. При ранньовесняній сівбі широко
рядним способом і каліброваним насінням першого класу вона 
становить 4—5 кг/га, при широкосмуговому — 5—6 і суцільному — 
7—8 кг/га. При запізненні з сівбою на 10—15 днів норму висіву 
насіння збільшуібть на 20—ЗО % залежно від погодних умов. Гли
бина загортання насіння— 1,0—2 см, при літній сівбі — 2—3 см. 
Після сівби проводять коткування. При швидкому пересиханні 
верхнього шару грунту, а також на торфовищах посіви коткують 
важкими котками.

Догляд за посівами. Сходи моркви з’являються через 12—18 
днів після сівби. За цей період на поверхні грунту утворюється 
кірка і з’являється багато бур’янів. Найбільш шкідлива грунтова 
кірка на в’язких грунтах. Для руйнування кірки і знищення сходів
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бур’янів посіви на 7—8-й день боронують легкими боронами 
ЗБП-0.6А упоперек напряму рядків. Якщо кірка міцна, а пророст
ки'уже під" поверхнею грунту, боронувати їх не слід, бо це при
зведе до зрідження сходів. У такому разі доцільніше застосову
вати мотику МВН-2.8М або ребристі чи кільчасті котки. Загущені 
посіви моркви боронують у фазі 1—2 справжніх листків з метою 
прорідження їх. При цьому слід мати на увазі, що післясходовим 
боронуванням знищується до 18 % проростків моркви.

В разі потреби посіви моркви обробляють гербіцидами у фазі
2—3 справжніх^листків. Для цього використовують прометрин або 
лінурон у тих самих дозах, що й до сівби. Площі моркви на пуч
кову продукцію обробляти гербіцидами забороняється.

Догляд за посівами полягає у систематичному розпушуванні 
міжрядь. Перше розпушування проводять лапами-бритвами на гли
бину 4—6 см відразу після позначення рядків, наступні — через 9 -ж: днів після ^попередніх на більшу глибину стрілчастими 
або полільними" лапами. Пе'рше і друге розпушування міжрядь 
доцільно проводити фрезерним культиватором ФПУ-4,2. Після 
такого обробітку у міжряддях залишається шар 4—6 см пухкого 
грунту (мульчі), який запобігає випаровуванню вологи і проро
станню бур’янів. Запізнення з розпушуванням погіршує аерацію 
грунту і призводить до забур’янення посівів. Бур’яни швидко пере
ростають рослини моркви і пригнічують їх, що набагато знижує 
врожай. За вегетацію міжряддя розпушують 4—5 разів, причому 
перше і останнє розпушування неглибокі р —8 см), а друге і чет
верте— глибокі (10—12 см). Розпушування краще проводити 
після дощів чи подивів. На зрошуваних землях протягом вегетації 
моркву 3—6 разів., поливають. Норма витрати води у першій по
ловині вегетації становить 200—300, а в другій — 400—600 м3/га.

На товарних посівах проривати моркву на пучкову продукцію 
не рекомендується. Це пов’язано з тим, що з посівів вибираються 
кращі рослини, а також пошкоджується коренева система інших 
рослин, внаслідок чого останні значно відстають у рості. На таких 
посівах товарний урожай коренеплодів при осінньому збиранні бу
де в 1,5—2 рази менший.

Збирання врожаю— найбільш трудомісткий процес у технології 
виробництва моркви. При ручному збиранні затрати праці дося
гають 40—50 % і більше від загальних.

Моркву починають збирати пізно восени і закінчують до на
стання приморозків. Підмерзлі коренеплоди погано зберігаються. 
Для збирання застосовують підкопувані ОПК.Ш-1,4; СНУ-ЗС; 
СНШ-3 та ін. Продуктивність їх — 0,6—0,8 га/год. Для підкопу
вання коренеплодів з наступною сепарацією грунту використову
ють переобладнані картоплекопачі КНТ і КВН-2М або картопле
збиральні комбайни «Дружба», Є-668/7 з пристроєм ПУМ-2. ЦІ 
машини добре працюють на легких і середньосуглинкових грунтах.
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Продуктивність їх — 0,5—0,6 га/год. При використанні картопле
копачів за день до збирання скошують гичку на висоті 1 см від 
головки косарками КИР-1.5Б або машиною УБД-3. Для викопу
вання коренеплодів з одночасним укладанням їх у валки засто
совують морквозбиральну машину УК-1,4 або цибулезбиральну— 
ЛКГ-1,4.

На легких грунтах збирають моркву морквозбиральними ма
шинами ЕМ-11 і ММТ-1. Продуктивність їх — 0,21 га/год. Також 
використовують переобладнаний бурякозбиральний комбайн 
КСТ-ЗА. Щоб запобігти пошкодженню коренеплодів під час обрі
зування гички, дисковий ніж встановлюють між планками напрям
ної вилки. Продуктивність його — 0,3—0,35 га/год. Тепер почали 
використовувати бурякозбиральний комбайн РКС-6. Для збиран
ня на важких грунтах виготовлено до нього пристрій ПУМ-6. Про
дуктивність комбайна — 1,35— 1,94 га/год. Площа, відведена для 
машинного збирання, повинна бути чистою від бур’янів.

У день збирання коренеплоди доочищають і сортують вручну 
або на сортувальному пункті ПСК-6. Товарні коренеплоди повин
ні бути без пошкоджень, з відповідним для даного сорту забарв
ленням і довжиною гички до 1 см.

Побічну продукцію (гичку, нетоварні коренеплоди) використо
вують як корм для сільськогосподарських тварин. Урожайність 
гички в середньому становить 120—150 ц/га. її використовують 
здебільшого для виготовлення силосу і трав’яного борошна. Не
товарні коренеплоди згодовують у свіжому вигляді або силосують.

Особливості вирощування моркви на пучкову продукцію. Морк
ву на пучкову продукцію вирощують окремо від товарних посівів 
на південних схилах або в місцях, захищених від панівних вітрів. 
Під її посіви відводять родючі і легкі грунти. На важких грунтах 
при підзимній сівбі сходи, як правило, зріджуються і забіг у над
ходженні врожаю незначний.

Для підзимньої сівби грунт готують восени до настання при
морозків. Сівбу проводять перед замерзанням грунту. Норма висі
ву насіння першого класу — 8—10 кг/га. Глибина загортання — 
0,5—1,5 см. При підзимній сівбі коткування не провадять. Рано 
навесні посіви підживлюють азотними добривами з розрахунку 
45—60 кг/га діючої речовини.

Рано навесні сівбу проводять на початку польових робіт. 
У південних районах площу для цього готують восени, а сівбу 
проводять навесні слідом за боронуванням чи шлейфуванням. 

■Норма висіву насіння — 6—8 кг. Глибина загортання — 0,5—2 см. 
Підготовка грунту, удобрення, способи сівби і догляд за рослина
ми такі самі, як і на товарних посівах.

Для прискорення надходження пучкової продукції підзимні по
сіви при розмерзанні грунту вкривають поліетиленовою плівкою 
до настання теплої погоди. Це прискорює надходження врожаю
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на 15—20 днів. Збирають моркву разом з гичкою, коли діаметр 
коренеплодів досягає 1,5 см. Рослини миють, в’яжуть у пучки, 
затарюють і реалізують.

§ 2. Петрушка

У виробництві поширені дві різновидності петрушки: корене
плідна і листкова (рис. 31). Коренеплідна утворює товсті м’ясис
ті коренеплоди. В їжу використовують коренеплоди і листки. Цей 
підвид петрушки найбільш поширений у виробництві. Листкова 
петрушка утворює велику розетку листків і сильно розгалужену 
кореневу систему, не придатну для використання.

В Україні районовані такі сорти петрушки: коренеплідної — 
Цукрова, Урожайна; листкової ■— Звичайна листкова, Ткачирулї 
потловані.

Технологія вирощування. Петрушку вирощують в одному полі 
з іншими коренеплодами. Сіють її під зиму- або рано навесні ши
рокорядним і широкосмуговим способом. Норма висіву насіння 
першого класу — 4—6 кг/га. Глибина загортання" насіння —- 0,5— 
2 См. При запізненні з сівбою сходів петрушки можна не мати, 
оскільки при високих температурах у сонячні дні верхній шар 
грунту, в якому розміщується насіння, швидко пересихає. Періо
дична зміна вологості у верхньому шарі грунту призводить до То-

Рис. 31. Петрушка: 
а — коренеплідна; б — листкова.

Рис. 32. Рослини петруш
ки літніх строків сівби:
а — в полі; б — під малогаба
ритним плівковим покрит* 
тям.
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го, що вночі насіння бубнявіє, а вдень пересихає, внаслідок чого 
втрачає схожість.

Попередники, обробіток грунту, удобрення, підготовка насін
ня, догляд за рослинами і збирання врожаю петрушки такі самі, 
яіГТПЇа посівах моркви. При збиранні врожаю гичку петрушки 
'обрізують, в’яжуть у пучки, затарюють і реалізують. Обрізані 
коренеплоди сортують на товарні і нетоварні. Товарні затарюють 
і реалізують або закладають на зберігання. Нетоварні корене
плоди перевозять до овочесховища» і використовують для вигонки 
зелені в теплицях чи парниках. Урожайність коренеплодів петруш
ки в передових господарствах республіки становить 400—500, 
а гички — 150—200 ц/га.

Петрушку на пучкову продукцію вирощують майже так само, 
як і моркву. Збйрають її після утворення на рослинах 5—6 лист
ків. Діаметр коренеплодів має бути не меншим за 1 см. Щоб мати 
зелень петрушки у більш пізні строки, листки її зрізують протя
гом літа 2—3 рази, коли довжина їх досягає 20—40 см. Під час 
зрізування на головці залишають черешки довжиною 2—3 см, 
щоб не пошкоджувати центральну бруньку і відростаючі листки. 
При дво-, триразовому зрізуванні листків рослини за період веге
тації формують дрібні коренеплоди, які після останнього зрізуван
ня викопують і використовують для вигонки в теплицях і пар
никах.

Щоб мати зелень петрушки з відкритого грунту рано навесні 
(кінець квітня — травень), насіння її висівають наприкінці лип
н я — на початку серпня. Восени посіви утримують у чистому від 
бур’янів стані. До замерзання грунту рослини утворюють розетку 
з 6—8 листків і коренеплоди діаметром 0,5—1,2 см. В такому стані 
вони зимують. Рано навесні рослини швидко відростають і вже в 
другій половині квітня дають товарну зелень. Для підвищення ін
тенсивності відростання листків по таломерзлому грунту рослини 
підживлюють азотними добривами з розрахунку 60 кг/га діючої 
речовини, а також вкривають поліетиленовою плівкою. Останнє 
на 10—15 днів прискорює надходження зелені (рис. 32). Зелень 
петрушки збирають разом з коренеплодами, миють, затарюють і 
відправляють для реалізації. Запізнюватись із збиранням такої 
петрушки не слід, бо рослини швидко грубіють, утворюють квітко
носне стебло і втрачають товарний вигляд, а коренеплоди стають 
непридатними для використання в їжу.

Вигонка і пристановка петрушки в закритому грунті. Для одер
жання зелені у несезонний період використовують коренеплідні 
сорти. Для цього відбирають здорові товщиною 2—-3 см і масою 
50—70 г коренеплоди з верхівковою брунькою. До висаджування 
їх зберігають у підвалі або траншеях при температурі 2—З °С. 
Перед садінням грунт обробляють (обпилюють) гашеним вапном 
або препаратом ТМТД (проти білої гнилі) і добре зволожують.

235



Висаджують коренеплоди на глибину 12—15 см похило з міжряд
дям 8—10 см і відстанню в рядку 3—5 см. На 1 м2 висаджують 
8—12 кг садивного матеріалу (залежно від розміру). Головки 
коренеплодів' не присипають. Поливають їх після укорінення в 
міру підсихання грунту. Після поливу споруди добре провітрю
ють. Температуру повітря до укорінення підтримують у межах 
14—16°С, а потім— 18—20°С. Протягом вегетації споруди добре 
вентилюють. Уражені пліснявою місця посипають гашеним вапном 
або попелом (100—200 г/м2).

Зелень збирають через 35—40 днів після висаджування корене
плодів, коли довжина листків досягне 20—25 см. Середня врожай
ність листя з 1 м2 теплиць становить 6—8, а парників — 10—13 кг 
з 1 рами. Після зрізування зелені для прискорення відростання 
листя рослини підживлюють 0,2 % розчином аміачної селітри. 
Останній раз зелень збирають разом з коренеплодами.

Зелень петрушки вирощують і методом пристановки. Для цього 
її восени викопують і, не обрізуючи листя, перевозять до плівко
вих теплиць чи парників. Рослини (до головки коренеплодів) по
хило прикопують упритул з міжряддями 10—12 см. На 1 м2 теп
лиць висаджують 160—230, а на 1 раму — 250—350 рослин. Тем
пературу повітря підтримують у межах 3—10 °С.

Для вирощування зелені в зимовий період петрушку можна 
висівати наприкінці липня — на початку серпня у звільнені плів
кові теплиці чи парники. Насіння висівають на грядках із шири
ною міжрядь 7—10 см. Норма висіву— 1,5—2 г на 1 м2. При на
станні похолодань теплиці вкривають плівкою, а парники — ра
мами.

При висіванні в липні врожай петрушки збирають за 2—3 при
йоми: перший раз листки зрізують наприкінці листопада — в груд
ні, вдруге — через 45—60 днів після першого. Втретє (або вдруге) 
зелені листки збирають разом з коренеплодами. Урожайність пет
рушки становить 3—6 кг/м2. Якщо петрушку висівають у серпні, 
врожай збирають за один прийом, урожайність становить 1,5— 
2 кг/м2 і більше. Зібраний врожай затарюють у ящики, вкривають 
поліетиленовою плівкою і відправляють для реалізації.

§ 3. Селера і пастернак

С е л е р а .  У виробництві поширені 3 різновидності селери — 
коренеплідна, черешкова і листкова (рис. 33). У коренеплідної 
утворюється коренеплід напівкруглої або овальної форми діамет
ром 10 см і більше, сильно розгалужений у нижній частині. В їжу 
використовують коренеплоди і листки. Черешкова селера утворює 
більше листя з широкими і грубими черешками, які використову
ють як їжу в сирому або відвареному вигляді. Коренеплоди у 
селери цієї різновидності розвинені слабо. Листкову селеру виро
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щують здебільшого для 
приправ. Коренеплоди у 
неї розвинені слабо і не
придатні для використан
ня в їжу.

В Україні районовано 
сорт селери Яблучна.

Технологія вирощуван
ня. Селера дуже вимогли
ва до родючості і воло
гості грунту. її розміщу
ють на припарникових ді
лянках або в одному полі
3 петрушкою. Під зяблеву 
оранку вносять 50—
60 т/га перегною і повне 
мінеральне добриво
(Кбо~9С)Р 90—І2 0К9О—120 ). На
сіння висівають широко
рядним (45 см) або стріч
ковим “(20+50 см) спосо
бом рано навесні. Норма 
висіву насіння — 3—
4 кг/га.

При сівбі селери на
сінням у роки з підвищеною кількістю опадів, а також на Поліс
сі коренеплоди її не визрівають. У такому разі доцільніше виро
щувати її способом розсади. Насіння перед сівбою намочують 
протягом 2—3 діб у воді, яку міняють щоденно. Сіють його по 1 г 
на 1 м2 теплиці або 1,5—1,7 г на парникову раму. Розсаду виро
щують з пікіровкою або без неї. В останньому випадку посіви 
проривають, залишаючи рослини на відстані 4—5 см. Температур
ний режим у спорудах підтримують такий, як і для ранньої капус
ти. Розсаду можна висаджувати у 50—60-денному віці, коли в неї 
утвориться 5—6 листків висотою 12—15 см. Вихід її з 1 м2 ста 
повить 1000—1300, а з 1 рами — 1500—2000 рослин.

У відкритий грунт розсаду висаджують, коли мине загроза 
тривалого3зниження температури: у південних районах — у пер
шій, а в центральних і західних — у другій половині квітня. При 
більш ранньому садінні рослини при зниженні температури утво
рюють багато цвітухи. Розсаду висаджують широкорядним (45— 
60 см) або стрічковим (20 + 50 см) Способом. У рядку рослини 
розміщують на відстані 15—20 см. Догляд за рослинами селери 
такий, як і за морквою. У степовій зоні селеру поливають 6—7 ра
зів, а в інших зонах — 2—3 рази.

На зелень селеру зрізують протягом літа кілька разів, коли

Рис. 33. Селера:
а — листкова; б — коренеплідна; в  —  ч е р е ш к о в а .
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розетка листків досягне ЗО—40 см. Під час зрізування, щоб не по
шкодити центральної бруньки і листків, що відростають, на голов
ці залишають черешки довжиною 2—3 см. Відразу проводять під
живлення азотними добривами з розрахунку 60 кг/га діючої ре
човини. За сезон зелень збирають 2—3 рази. Якщо гичку зрізують, 
коренеплоди не визрівають і їх використовують для вигонки зеле
ні в закритому грунті. За сезон можна зібрати по 400 ц/га і біль
ше зеленої маси, наприкінці вегетації — 60—80 ц/га коренеплодів.

Коренеплоди селери починають збнрати, коли пожовкнуть ниж
ні листки. Гичку зрізують, жоренегілоди очищають від грунту, сор
тують і використовують за призначенням. Товарні коренеплоди 
просушують, перевозять до овочесховищ і закладають на збері
гання або реалізують. Середня врожайність коренеплодів стано
вить 150—200, а гички — 250—300 ц/га.

Внгонка і пристановка селери в закритому грунті. Зелень се
лери в теплицях і парниках/ виганяють так само, як і петрушки. 
Коренеплоди висаджують у підготовлені борозни з міжряддями 
8—10 см і відстанню в рядку 3—5 см. На 1 м2 висаджують 120— 
140 (8—12 кг), під раму — 200—250 рослин (11 —16 кг). Методом 
пристановки на 1 м2 теплиці висаджують 80—120, а в парниках — 
120—180 рослин на раму. Для вирощування посівної зелені насіння 
висівають з розрахунку 1 — 1,5 г на 1 м2 в кінці липня — на по
чатку серпня. Врожай селери на 20—25 % вищий, ніж петрушки.

П а с т е р н а к .  В Україні районовано сорт пастернаку Круг
лий. Він дуже вимогливий до вологості грунту, особливо при буб
нявінні насіння і формуванні врожаю. Нестача вологи в цей пері
од призводить до здерев’яніння коренеплодів і погіршення їх сма
кових якостей. При надмірній вологості припиняється ріст рослин, 
а коренеплоди часто загнивають. У сівозміні пастернак розміщу
ють в одному полі з іншими коренеплодами, тому попередники, 
удобрення та обробіток грунту під нього такі самі, як і ддя морк
ви. Сіють його рано навесні широкорядним (45—50 см), стрічко
вим (20 + 50 см) або широкосмуговим способом. Норма висіву на
сіння— 5—6 кг/га. Глибина загортання 2—3 см. Догляд за рос
линами і збирання врожаю такі, як і для моркви.

Зібрані коренеплоди обрізують від гички та корінців, очища
ють від грунту, сортують і відправляють для реалізації або збері
гання.

§ 4. Особливості насінництва коренеплодів
родини селерових

В Україні насінництво коренеплодів з родини селерових зосе
реджене переважно в центральних районах. Технологія вирощу
вання маточників така, як і коренеплодів на товарних посівах. 
Насіння для одержання маточних коренеплодів моркви висівають
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у дещо пізніші строки — в Лісостепу в другій половині травня, 
а в Степу — наприкінці травня — у першій половині червня. До 
сівби проводять культивації з боронуваннями і коткуваннями. Під 
другу культивацію вносять мінеральні добрива у тих же дозах, 
що й на товарних посівах. Перед сівбою проводять коткування.

Маточники моркви часто вирощують і повторною культурою. 
У такому разі відразу після збирання попередника проводять 
оранку з одночасним боронуванням. Щоб мати дружні і вирівняні 
сходи, проводять передпосівні поливи. На Поліссі сіють після ви
падання дощу.

Догляд за посівами такий самий, як і за морквою на товарних 
посівах. Крім того, протягом вегетації проводять 2—3 сортових 
прополювання, видаляючи нетипові, хворі, пошкоджені і стріл кую
чі рослини. Перед збиранням маточників проводять апробацію 
згідно з інструкцією.

Маточні коренеплоди збирають до настання приморозків, щоб 
запобігти підмерзанню бруньок. Під час збирання і закладання їх 
на зберігання слід запобігати підв’ялюванню коренеплодів. При 
обрізуванні гички на коренеплодах залишають черешки довжиною 
0,5—1 см і сортують їх за типовістю форми і розміром. Вида
ляють дрібні, перерослі, деформовані, уражені хворобами, по
шкоджені і нетипові для даного сорту коренеплоди. На зимове 
зберігання закладають 80—90 тис. маточних коренеплодів на 1 га 
і 20—25 % додатково як страховий фонд.

Відібрані коренеплоди до настання похолодань зберігають у 
тимчасових кагатах, які вкривають землею шаром 10—15 см. На 
постійне зберігання їх закладають в овочесховища, траншеї, бур
ти, перешаровуючи вологим піском чи землею, коли температура 
повітря знизиться до 4—5 °С. Коренеплоди перед закладанням об- 
пудрюють крейдою або препаратом ТМТД з розрахунку 5—б кг 
на 1 т. Спочатку коренеплоди у траншеї вкривають шаром землі 
15—20 см, а при зниженні температури повітря до 0—1 °С його 
збільшують до 50—60 см. Протягом зимового періоду стежать, 
щоб температура в сховищах становила 1—З °С.

Насінники закладають на родючих і чистих від бур’янів грун
тах. Кращими попередниками для них є озима пшениця, огірки, 
цибуля, помідори. Якщо під попередник органічні добрива не вно
сили, їх вносять під глибоку зяблеву оранку. Застосовують також 
повне мінеральне добриво (Н60-9оР90-12оК90-12о)- Одночасно з під
готовкою грунту розкривають бурти. Маточні коренеплоди виби
рають у день висаджування (щоб не прив’яли). При вирощуванні 
еліти коренеплоди добирають за розміром і забарвленням серце
вини.

Маточні коренеплоди висаджують рано навесні. Запізнення з 
висаджуванням призводить до значного випадання рослин у пері
од вегетації, зниження врожаю і погіршення якості насіння. Ви
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саджують коренеплоди висадко- і розсадосадильними машинами 
або в борозни-щілини, які нарізують культиваторами на глибину 
15—25 см. Коренеплоди висаджують за схемою 70X70 см, 60 X 
Х60 по два або 70X30—35, 60X20 по одному в гніздо. За дани
ми ЮБ, загущене рядкове садіння значно підвищує врожайність 
насіння.

При висаджуванні в одному господарстві 2—3 сортів потрібно 
додержувати просторової ізоляції: 2 км на відкритій місцевості і 
-800 м на закритій.

Під час садіння стежать, щоб коренеплоди добре притискалися 
.до грунту, а головка загорталась на 2—3 см. Протягом вегетації 
міжряддя 2—4 рази розпушують (до змикання рядків) і при потре
бі виполюють у рядках бур’яни, особливо ті, насіння яких погано 
відокремлюється від насіння моркви (лободу білу, куряче просо 
та ін.). Рослини 1—2 рази підживлюють мінеральними або орга
нічними добривами. У південних районах залежно від погодних 
умов року насінники 5—6 разів поливають. Найбільше реагують 
вони на полив у період відростання листків, цвітіння і наливання 
зерна. Перед цвітінням проводять сортові обстеження і пропол
ку. При цьому видаляють рослини, не типові для сорту, уражені 
хворобами і недорозвинені. Щоб запобігти перезапиленню, на від
стані 2 км від насінників знищують дику моркву. Боротьбу з 
шкідниками і хворобами проводять до і після цвітіння.

Насіння коренеплодів з родини селерових достигає неодночас
но, тому збирають його вибірково у 2—3 прийоми. На великих 
площах, коли достигне 40—50 % зонтиків, насінники скошують ко
сарками у валки. Після підсихання їх обмолочують комбайнами 
або молотарками, зменшуючи частоту обертання барабана до 
400—500 об^1. При застосуванні десикантів можна збирати насін
ня і прямим комбайнуванням. Десикацію насінників проводять 
реглоном (0,5—1 кг/га) або хлоратом магнію (15—20 кг/га) на 
початку побуріння насіння у зонтиках першого порядку (вологість 
його — ЗО—35% ). Витрата робочої суміші — 600—900 л/га. Якщо 
випав дощ раніше ніж через 3 год після обробки посівів, ефектив
ність десикантів різко знижується.

Насіння очищають від полови, просушують і витирають від 
гачечків на морквяній або конюшинній терці. Після цього його 
сортують, доводять до вологості 10 %, аналізують на посівну 
якість і затарюють у мішки.

Безвисадковий спосіб вирощування насіння. Одну репродукцію 
насіння моркви і петрушки на товарні потреби вирощують без- 
висадковим способом. Для цього їх висівають повторною культу
рою наприкінці липня — на початку серпня. Насіння висівають у 
достатньо вологий грунт широкорядним способом (45—60 см). 
Норма висіву насіння першого класу — 8 кг/га. Глибина загортан
н я— 2—3 см. До і після сівби проводять коткування. Восени до
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гляд за посівами полягає в 2—3-разовому розпушуванні міжрядь 
і виполюванні бур’янів. До настання приморозків рослини утворю
ють дрібні коренеплоди і в такому стані зимують у грунті.

З партії насіння, призначеного для сівби, відбирають середню 
пробу (2—3 кг) і висівають рано навесні. При настанні товарної 
стиглості коренеплодів проводять апробацію.

Рано навесні по таломерзлому грунту коренеплоди, які пе
резимували, підживлюють повним мінеральним добривом 
( М 6<х-9оРбо-9оКбо-9о). Після розмерзання грунту догляд за рослина
ми, що починають відростати, полягає у боронуванні впоперек на
пряму рядків, а при сильному загущенні — букетуванні з борону
ванням. Після боронування на 1 м довжини рядка має залишити
ся не більше 20—ЗО рослин (до 600 тис. на 1 га). На таких 
посівах рослини слабо галузяться і дружно цвітуть. Насіння фор
мується переважно на центральних і першого порядку зонтиках, 
внаслідок чого посівна якість його висока.

Догляд за рослинами полягає у 2—3-разовому розпушуванні 
міжрядь до змикання рядків і підтримуванні посівів чистими від 
бур’янів. Насіння збирають при достиганні 60—70 % зонтиків роз
дільним способом. Насінники скошують жатками з активним по
дільником рослин у валки. Після підсихання валки обмолочують 
комбайном і насіння доводять до посівних кондицій. Вирощуван
ня насіння безвисадковим способом забезпечує приріст урожаю 
2—3 ц/га порівняно із звичайним. Собівартість 1 ц насіння при 
цьому зменшується більш як у 3, а прибуток з 1 га посіву збіль
шується у 6,5 раза.

§ 5. Буряки

Буряки — високоврожайна овочева культура (рис. 34). Застосу
вання передових- технологій забезпечує врожайність коренеплодів 
600—800 ц/га.

В Україні районовані такі сорти буряків: Носівський плоский, 
Раннє диво, Бордо 237, Двонасінний, Рось, Червона куля, Хав- 
ський.

Технологія вирощування. У сівозмін^ буряки розміщують в 
одному полі з морквою. Вони досить вимогливі до вологості грун
ту, особливо в“ період сходів та інтенсивного формування врожаю 
(червень— серпень). Нестача вологи в цей період призводить до 
здерев’яніння коренеплодів, а надлишок Її сповільнює ріст і 
знижує врожай. Непридатні для вирощування буряків кислі грун
ти. При рН 5 і- менше сходи з’являються повільно і зріджуються, 
а рослини дуже погано ростуть. Тому такі грунти потрібно вапну
вати. Вапно, як і добрива, вносять по 0,5—1 норми за гідролітич
ною кислотністю під зяблеву оранку або попередник. Високі вро-
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жаї столових буряків мають 
і на окультурених торфови
щах, однак смакові якості і 
лежкість коренеплодів дещо 
погіршуються.

Підготовка грунту і удоб
рення буряків майже такі 
самі, як і моркви. З гербі
цидів під передпосівну куль
тивацію вносять роніт (4— 
6 кг/га), тилам (З—
4,5 кг/га) або ептам (2— 
З кг/га діючої речовини). 
Позитивно реагують буряки 
на внесення мікродобрив, 
особливо борних і марган

цевих, а на торфовищах — мідних.
Насіння доцільно висівати у два строки: перший — відразу 

після сівби ранніх зернових, другий — у першій половині травня. 
При висіванні в другий строк на посівах майже не утворюється 
цвітуха, коренеплоди мають ніжну консистенцію і краще зберігаю
ться взимку. Тому врожай при висіванні в перший строк сівби 
використовують здебільшого в літньо-осінній період, а в другий — 
для зберігання. Сіють широкорядним (45—60 см), широкосмуго
вим (ширина смуги 10—12 см) або стрічковим (20 +  50 см) спосо
бом. Норма висіву багаторосткового насіння першого класу — 
12—16, одноросткового — 8—10 кг/га. Глибина загортання — 3— 
4 см. До і після сівби проводять коткування. Ефективне внесення 
мінеральних добрив у рядки під час сівби (ИгоРгоКго)- ‘

Буряки вирощують і розсадним способом. Розсаду вирощують 
у теплицях або розсадниках лак само, як і розсаду ранньоТ капус- 
ти. У відкритий грунт рослини висаджують у фазі 4—5 справжніх 
листків. Ширина міжрядь — 60, см, відстань у рядку — 7—10 см.

Догляд за посівами, сортов’е прополювання, апробація і зби
рання врожаю такі самі, як і моркви. При висіванні багаторостко
вого насіння треба проріджувати сходи боронуванням у фазі 2 
справжніх листків. Загущені посіви букетують з наступним боро
нуванням або проривають вручну. При остаточному формуванні 
на 1 га залишають до 500 тис. рослин.

Для знищення бур’янів посіви буряків у фазі другого справж
нього листка обробляють гербіцидом бетаналом (1—1,3 кг/га дію
чої речовини). Проти шкідників (бурякової блохи, бурякового 
довгоносика, бурякової мухи) посіви обприскують рогором (0,5— 
1 кг/га), карбофосом (0,6—1,2 кг/га) або дилором (2—3 кг/га). 
Збирають буряки до настання приморозків, бо підмерзлі корене
плоди втрачають смакову якість і погано зберігаються. При зби

Р и с .  3 4 .  С т о л о в і  б у р я к и .
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ранні коренеплоди очищають від гички, сортують на товарні і не
товарні, з яких окремо виділяють дрібні. Товарні коренеплоди за- 
тарюють і відправляють для реалізації або на зберігання, дріб
н і— зберігають в овочесховищах або траншеях для вигонки в за
критому грунті. Нетоварні (перерослі, механічно пошкоджені, при
в’ялі та ін.) згодовують тваринам.

Гичку використовують для силосування або згодовують твари
нам у свіжому вигляді.

Особливості вирощування буряків на пучкову продукцію. Бу
ряки на пучкову продукцію висівають під зиму або рано навесні. 
Норма висіву багаторосткового насіння при підзимній сівбі — 16— 
20, а одноросткового— 11 кг/га. Глибина загортання— 1—2 см. 
Місце вирощування, обробіток грунту, удобрення, способи сівби і 
догляд за рослинами такі, як і моркви. Збирають буряки з гич
кою, коли діаметр коренеплодів досягає 3—3,5 см. Запізнюватись 
із збиранням рослин з підзимніх посівів не слід, бо вони швидко 
стрілкують і втрачають якість. Після збирання рослини миють, 
в’яжуть у пучки, затарюють і відправляють для реалізації.

Вигонка буряків у закритому грунті. Для вигонки використо
вують дрібні коренеплоди масою 25—50 г. Починають вигонку в 
теплицях із січня, а в парниках — з кінця лютого. Щоб полегшити 
висаджування буряків, корінь обрізують. Коренеплоди висаджу
ють мостовим способом по 10—15 кг/м2. Зверху їх засипають на 
1 см землею, щоб запобігти загниванню верхівкової бруньки. Тем
пературу підтримують у межах 18—20 °С і в міру підсихання по
ливають грунт. За таких умов листки відростають за 20—ЗО днів.

Особливості насінництва буряків. В Україні насінництво буря
ків зосереджене в центральних районах. Сіють насіння для одер
жання маточних коренеплодів у Лісостепу і на Поліссі в другій 
половині травня — на початку червня, а в Степу — в третій декаді 
червня. Висівання в такі строки дає можливість мати вирівняний 
якісний садивний матеріал з морфологічними ознаками сорту.

При висаджуванні в одному господарстві 2—3 сортів просто
рова ізоляція між ними має бути не менше 2 км на відкритій 
місцевості і 800 м — на закритій; між посівами столових, кормо
вих і цукрових буряків площею понад 1 га на відкритій місцевос
ті — 10, на захищеній — 5 км.

Технологія вирощування маточників така сама, як і корене
плодів на товарних посівах. Протягом вегетації проводять 2— 
З сортових прополки, видаляючи слабкорозвинені і нетипові рос
лини, а перед збиранням урожаю — апробацію.

Збирають маточники до настання приморозків. Щоб не пошко
дити центральної бруньки, при обрізуванні гички на коренеплодах 
залишають черешки довжиною 1—1,5 см. Одночасно із збиранням 
коренеплоди сортують за морфологічними ознаками сорту (типо
вість головки, забарвлення черешків, листків, коренеплодів тощо)
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і складають акт відбору маточників. Для насінників відбирають 
коренеплоди масою 200—400 г. На 1 га насінників на зберігання 
закладають 41—56 тис. коренеплодів залежно від способу сівби і 
15—20 % страхового фонду.

Маточні коренеплоди зберігають у траншеях або овочесхови
щах з активною вентиляцією при температурі 2—4 °С. Ширина і 
висота буртів для* буряків більша, ніж для моркви. При великих 
насінницьких масивах їх зберігають у наземних буртах, які закла
дають узфовж площі висаджування.

Підготовка грунту під насінники буряків така сама, як і під 
насінники моркви. Одночасно з підготовкою грунту розкривають 
бурти. Вибирають коренеплоди в день висаджування, щоб запобіг
ти прив’яленню їх. Навіть незначне прив’ялення затримує відро
стання насінників і помітно знижує врожай та посівну якість на
сіння. При вибиранні маточників відбирають підмерзлі та по
шкоджені хворобами (бактеріозом, сухою і серцевинною гниллю) 
коренеплоди. Для вирощування еліти коренеплоди бракують і за 
забарвленням та кільчастістю м’якоті.

Висаджують коренеплоди рано навесні' машинами ВПУ-4, 
ВПУ-4М у підготовлені борозни або щілини. Глибина садіння за
лежить від розміру коренеплодів: верхівка має бути вкрита зем
лею на 2—3 см. Схема садіння 70X35 см забезпечує густоту рос
лин 40,8 тис./га. У деяких господарствах коренеплоди висаджують 
за схемою 70X70 см по 1 або 2 в лунку. Ефективне також ви
саджування їх за схемою 60X30—35 см.

Догляд за рослинами такий самий, як і на насінниках моркви. 
До цвітіння проводять 1—2 сортових прополки, під час яких ви
даляють упертюхи, уражені хворобами, і нетипові рослини. Перед 
цвітінням насінники обстежують, складають акт сортового обсте
ження, який прикладають до акта апробації. У період цвітіння 
також проводять сортове обстеження за прийнятою методикою. 
У південних районах насінництво буряків економічно вигідне лише 
при зрошуванні. Під час вегетації плантації поливають не менш 
як 2—3 рази поливною нормою 1000—1200 м3 води на гектар.

Для кращого визрівання насіння на елітних посівах на почат
ку формування насіння прищипують квітконосні пагони на У з— ‘Д 
довжини. Збирають насінники, коли побуріють клубочки на !/з па
гонів першого порядку жаткою ЖУС-4,2. Після підсихання насін
ня обмолочують зерновими комбайнами (число обертів барабана 
зменшують до 400 на‘хвилину). Після просушування насіння до
водять до посівних кондицій, перевіряють посівну якість і затарю- 
ють. Вологість його не повинна перевищувати 14 %. Урожайність 
насіння становить 15—20 ц/га.
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§ 6. Редиска

Сорти редиски різняться формою коренеплодів (округла, плос
ко-округла, куляста, конічна, веретеноподібна), забарвленням 
шкірки (біла, червона, фіолетова, рожева, зелена з різними відтін
ками) і розмірами коренеплодів (10—100 г і більше). За скоро
стиглістю їх поділяють на ультраранні (вегетаційний період три
ває 20—25 днів), ранньостиглі (26—30 днів), середньостиглі^ (31 — 
35 днів) і пізньостиглі (36—45 днів).

В Україні районовані такі сорти редиски: Базис, Гіочел, Дун
ганська 12/8, Зоря, Красний велікан, Червона з білим кінчиком, 
Льодяна бурулька, Рубін, Тепличний грибовський.

Технологія вирощування. Редиска (рис. 35)— холодостійка 
культура. Сходи її переносять короткочасне зниження температу
ри 7їо~ мінус 2—3°С. Однак тривале зниження її затягує строки 
формування коренеплодів. Посіви редиски, особливо першого стро
ку, розміщують на південних схилах або припарникових ділянках 
з легкими родючими грунтами. Важкі і малородючі грунти непри
датні для її вирощування.

Для одержання ранньої продукції площу готують восени так, 
як і під моркву. Під . зяблеву оранку або культивацію вносять 
по 40—50 т/га перегною і фосфорно-калійні добрива (Рбо-9оКбо-9о)- 
Рано навесні закривають вологу і готують грунт до сівби. Під бо
ронування або передпосівну культивацію вносять азотні добрива 
з розрахунку 80—100 кг/га діючої речовини.

Висівають редиску у 3—4 строки: перший — на початку польо
вих робіт, наступні — через 8—10 днів. Для осіннього використан
ня редиску висівають у середині серпня.

За умов короткого дня і підвищеної вологості грунту та повіт
ря утворюються більші за розміром коренеплоди. Сіють насіння 
стрічковим способом сівалками СОН-2,8, СК.ОН-4,2 (по 5—10 ряд
ків у стрічці). Відстань між стрічками становить 60—70, а між 
рядками— 15 см. У деяких господарствах застосовують широко
смугові посіви. Норма висіву насіння першого класу становить 
12—20 кг/га. Глибина загортання — 2—2,5 см. На чистих від бу
р’янів грунтах редиску часто висівають суцільним способом. До Г 
після сівби проводять коткування.

При з’явленні поодиноких сходів посіви обробляють 0,1—0,2 % 
розчином дилору або 0,35—0,40 % фозалону проти хрестоцвітої 
блішки. Загущені посіви боронують упоперек напряму рядків.. На 
одній і тій же площі редиску можна висівати 2—3 рази протягом 
року.

Щоб прискорити надходження редиски з відкритого грунту,, 
відразу після сівби посіви накривають плівкою. Завдяки цьому 
мають товарні коренеплоди у південних районах в середині квіт
ня, а в центральних — на початку травня. Догляд за рослинами
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полягає у розпушуванні міжрядь і підтри
муванні посівів у чистому від бур’янів ста
ні. У посушливу погоду, особливо в півден
них районах, редиску 1—2 рази поливають. 
Норма поливу — 200—300 м3 на гектар.

Збирають урожай редиски вибірково 3— 
4 рази, через кожні 4—5 днів, коли корене
плоди досягнуть у діаметрі 1,5 см. Трива
лість періоду збирання — 1,5—2 тижні. За
пізнюватись із збиранням редиски не слід, 
бо коренеплоди швидко трухлявіють, дере
в’яніють і стають непридатними для спожи
вання. Зібрану продукцію сортують. Товар
ні коренеплоди в’яжуть у пучки, затарюють 
і реалізують. Коренеплоди редиски можна 
зберігати при температурі 2—3 °С в полі
етиленових пакетах протягом 15—20 днів. 

Урожайність редиски у передових господарствах становить 180— 
220 ц/га.

Вирощування редиски у закритому грунті. У теплицях і парни
ках редиску вирощують здебільшого в першому культурообороті, 
а також як ущільнювач помідорів. Для цього використовують сор
ти Ранній червоний і Тепличний грибовський.

Висівають відкаліброване насіння у кілька строків, через кож
ні 15—20 днів. Норма висіву насіння — 3—5 г/м2. При з’явленні 
першого справжнього листка посіви проривають. Для одержання 
врожаю в грудні — січні забезпечують густоту 250—300 шт./м2, 
а в пізніші строки — до 500 шт./м2.

Температуру повітря в спорудах до з’явлення сходів підтриму
ють у межах 18—20 °С, при з’явленні, щоб сіянці не витягувались, 
її знижують на 5—6 днів до 6—10 °С. Потім до линьки коренепло
дів забезпечують температуру 12—16 °С, а при наростанні їх ма
си— 14—18 °С.

При вирощуванні редиски як ущільнювача температуру під
тримують таку, якої вимагає основна культура. Рослини полива
ють теплою водою (20—25°С). Щоб запобігти ураженню рослин 
чорною ніжкою, на початку розвитку поливають помірно. З по
чатком утворення коренеплодів поливну норму збільшують. У ра
зі потреби грунт підсипають, виполюють бур’яни, розпушують 
міжряддя. Щоб запобігти витягуванню і виляганню рослин та ура
женню їх грибними хворобами, після подивів посилюють вентиля
цію. У парниках вентиляцію здійснюють навіть у морозну погоду, 
прикриваючи щілину між коробом і рамами матами.

Урожай збирають 3—4 рази вибірково в міру достигання коре
неплодів. Вирвані рослини в’яжуть у пучки, затарюють і відправ
ляють для реалізації.
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При вирощуванні редиски восени парники накривають рамами, 
а теплиці — плівкою перед настанням приморозків. Догляд за рос
линами такий самий, як і в зимово-весняний період. Урожай зби
рають наприкінці жовтня — у грудні.

§ 7. Редька

Редька характеризується великою різноманітністю забарвлен
ня коренеплодів: біла, червона, рожева, фіолетова, чорна та з різ
ними відтінками. За формою вони бувають кулясті, конусоподібні, 
циліндричні. Порівняно з редискою у редьки значно триваліший 
період вегетації і більші коренеплоди. За скоростиглістю розріз
няють сорти літні і зимові. Літні мають короткий період вегетації 
(40—65 днів) і їх коренеплоди споживають улітку. Зимові сорти 
формують урожай восени. Вегетаційний період їх значно тривалі
ший (80—110 днів). При висіванні насіння зимових сортів редьки 
у більш ранні строки спостерігається масове утворення цвїтушних 
рослин. Коренеплоди зимових сортів добре зберігаються і викори
стовуються в осінній і зимовий періоди.

В Україні районовані такі сорти редьки: літні — Одеська 5; 
зимові — Сквирська біла, Сквирська чорна.

Технологія вирощування. До грунту редька маловимоглива. 
У сівозміні її розміщують в одному полі з іншими коренеплодами 
або у збірному полі із зеленними культурами. Літню редьку висі
вають рано навесні, тому грунт під неї готують так само, як і під 
моркву. Мінеральні добрива вносять з розрахунку азотних 60 кг/га„ 
фосфорних і калійних — по 90 кг/га діючої речовини. Перед сівбою 
площу коткують легкими котками.

Зимові сорти редьки, як правило, висівають повторною культу
рою наприкінці червня—.на початку липня. Підготовку грунту під. 
неї починають відразу після збирання попередника — проводять, 
оранку з одночасним боронуванням і коткуванням кільчастими кот
ками. Під передпосівну культивацію вносять повне мінеральне доб
риво (НбоРаоКоо)- Перед сівбою площу коткують середніми або 
важкими котками. На зрошуваних землях проводять вологозаряд- 
ковий полив.

Редьку висівають широкорядним (45—60 см), широкосмуговим: 
або стрічковим (20+50 см) способом. Норма висіву насіння першо
го класу — 4—5 кг/га. Глибина загортання насіння при весняній 
сівбі становить 1, при літній — 3—4 см. Після сівби проводять кот
кування.

Пр и з ’ явленні сходів ведуть боротьбу з хрестоцвітою блішкою. 
Загущені посіви у фазі 1—2 справжніх листків боронують упоперек 
напряму рядків. Дальший догляд за рослинами полягає у прове
денні поливів, розпушуванні міжрядь і підтримуванні посівів у чис
тому від бур’янів стані.
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Літню редьку збирають вибірково (2—3 рази), коли діаметр 
коренеплодів досягає 3—4 см. Восени зимову редьку збирають до 
настання сталих приморозків такими самими машинами, як і буря
ки. Вибрані з грунту коренеплоди очищають від гички, сортують, 
затарюють і відправляють для реалізації або на зберігання. Се
редня врожайність коренеплодів літньої редьки у передових госпо
дарствах становить 150—200, а зимової — 400—500 ц/га.

Зелену масу редьки (150—250 ц/га) використовують переважно 
для виготовлення силосу, зрідка згодовують тваринам у свіжому 
вигляді. Нетоварні коренеплоди також згодовують тваринам.

§ 8. Особливості насінництва редиски
і редьки

Під насінні посіви редиски і редьки відводять родючі грунти з 
легким механічним складом. Підготовка їх і удобрення такі самі, 
як і під насінники моркви. Просторова ізоляція між сортами на. 
відкритій місцевості має бути 2 км, а на закритій'— 600 м.

Редиска і літня редька — однорічні культури. У насінництві їх 
вирощують 2 способами: пересадним і безгіересадним. Пересадним 
вирощують здебільшого насіння високих репродукцій. Це пов’язано 
з тим, що він дає можливість точніше оцінити насінники за основ
ними апробаційними ознаками коренеплодів. Суть пересадного спо
собу в тому, що насіння висівають у парники, плівкові теплиці або 
розсадники у другій половині березня (пізньостиглі сорти висіва
ють раніше, а ранньостиглі пізніше). Технологія вирощування ма
точників така сама, як і товарної продукції. У період вирощування 
проводять видову і сортову прополки, а перед висаджуванням — 
апробацію. Для насінників відбирають типові рослини першого 
збору. Відбір маточників оформляють актом. У відібраних корене
плодів наполовину обрізають гичку і на ‘/г—2/з укорочують корі
нець. Висаджують їх на постійне місце в день вибирання. Перед 
висаджуванням коренеплоди вмочують у розчин землі з коров’я
ком, до якого додають 200—250 г на 10 л води препарату ТМТД. 
Це захищає кореневу систему від ураження капустяною мухою.

Маточні коренеплоди висаджують у третій декаді квітня широ
корядним способом (60—70 см) з відстанню в рядку 25—30 см. На 
1 га посівів розміщують до 74 тис. рослин.

При безпересадному способі вирощування насіння висівають 
рано навесні. При цьому норму висіву зменшують наполовину. Тех
нологія вирощування така сама, як і на товарну продукцію. У пе
ріод технічної стиглості (перший строк збирання) проводять апро
бацію. В цей же період починають формувати густоту насінних 
посівів. Рослини залишають у рядку на відстані 20—ЗО см, і лише 
ті, які утворили коренеплоди товарного розміру і типові для сорту. 
Вирвані товарні коренеплоди в’яжуть у пучки і реалізують. Нето
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варні рослини згодовують тваринам або компостують. Запізнюва
тися з прориванням насінних посівів не слід, оскільки дозрівання 
пізньостиглих рослин призводить до подовження вегетаційного пе
ріоду сорту.

Зимова редька — дворічна культура. Насінники її вирощують і 
збирають так само, як і на товарну продукцію. Перед збиранням 
врожаю проводять прополювання і апробацію посівів. При обрізу
ванні гички залишають черешки 1 —1,5 см завдовжки. У зимовий 
період коренеплоди зберігають у траншеях або овочесховищах. 
Підготовка грунту і маточників до садіння така сама, як у моркви. 
Коренеплоди висаджують у другій половині квітня широкорядним 
(60X30—25, 70X20—ЗО см) або квадратно-гніздовим (70X70, 60Х 
ХбО см по 2 коренеплоди в гніздо) способом.

Догляд за насінними посівами редиски і редьки такий, як і за 
посівами капусти. Щоб запобігти перезапиленню з дикою редькою,, 
до цвітіння насінників її знищують у радіусі 2000 м навколо насін
них посівів. Проти хвороб (альтернарії) насінники редиски після, 
зав’язування стручків 1—2 рази обробляють 1 % розчином бор
доської рідини. У період дозрівання насіння великої шкоди посі
вам завдають птахи, особливо горобці. Тому охорона насінників 
обов’язкова.

Скошують насінники у валки, коли 2/з стручків побуріють, а на
сіння в них станс коричневим. Після просушування насінники об
молочують зерновими комбайнами. Насіння доводять до посівних 
кондицій (вологість 9 %), аналізують на посівну якість і затарю- 
ють. Середня врожайність становить 6—10 ц/га.

Глава 3. ЦИБУЛИННІ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ

За ботанічною класифікацією цибуля і часник належать до ро
дини цибулинних,;яка об’єднує близько 400 видів. Цибулинні ово
чеві культури мають спільні морфологічні ознаки: розвивають ріп
часті або циліндричні різні за формою, розміром і забарвленням 
цибулини, утворюють подібне насіння, мають тонкі ниткоподібні 
корінці, вузькі трубчасті або лінійні листки, квітконосну стрілку і 
головкоподібний зонтик. У листках і цибулинах їх є летка гірка 
ефірна олія, яка сильно діє на органи чуття.

Овочеві цибулинні культури за морфологічними ознаками поді
ляють на 2 групи. До першої належать види, які утворюють здуті 
(кулясті) продуктивні органи у вигляді цибулини з покривними 
лусками: цибуля-ріпка (АПіит сера Ь.), часник (А. заііуит Ь.), 
цибуля-шалот (А. сера Ь. уаг. азсаіопісит), багатоярусна (А. рго- 
Ііїегит ЗсЬгасі.). Види цибулі другої групи не утворюють здутих 
цибулин, а формують циліндричну ; жку без покривних лусок з 
незначним потовщенням біля основи: цибуля-порей (А. роггит Ь.),
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цибуля-батун (А. Пзіиіозиш Б.), цибуля-шніт (А. зсЬоепорга- 
зит Б.), цибуля-слизун (А. пиіапз Б.).

Цибулинні культури поділяють також на 2 групи за формою 
листків. До першої належать види з трубчастими листками: цибу- 
ля-ріпка, цибуля-батун, цибуля-шалот, багатоярусна, цибуля-шніт. 
Види цибулі другої групи утворюють лінійні листки: часник, цибу- 
ля-порей, цибуля-слизун.

Більшість цибулинних культур вирощують уже понад 3500 ро
ків. Цибуля-ріпка, часник і цибуля-слизун походять із Середньої 
Азії. Дикі види їх і тепер трапляються в Туркменистані, Узбекис
тані, а також у гірських районах Алтаю. Батьківщиною цибулі- 
шніту вважають Південну Азію. Багатоярусну цибулю і цибулю- 
батун завезли з Південно-Східної Азії. Дикі види її ще трапляють
ся в Сибіру, Монголії, Китаї. Цибуля-порей походить із Середзем
номор’я, я  цибуля-шалот — з Африки.

Народногосподарське значення цибулинних культур. Цибуля — 
цінна овочева культура. У структурі посівних площ овочевих куль
тур в Україні вона займає близько 9 %, а в таких областях, як 
Чернівецька, Вінницька,— 12—15 %.

Всі види цибулі мають велике господарське значення. У їжу 
використовують як цибулини, так і молоде листя її. Цибулю також 
вирощують і в спорудах закритого грунту на зелене перо у несе
зонний період. Цибуля-батун, цибуля-шніт і цибуля-слизун харак
теризуються високою зимостійкістю, тому ці види вирощують на зе
лене перо у ранньовесняний період.

Широке використання має часник: дозрілим його використову
ють у кулінарії, консервній і м’ясо-молочній промисловості, зеле
ним—'У свіжому вигляді. Використовують його також у медицині.

Використання цибулинних рослин у консервній і м’ясо-ковбас- 
ній промисловості зумовлюється тим, що вони мають дезинфікуючі 
властивості. При додаванні їх до продукції збільшується трива
лість зберігання м’ясоконсервних виробів. У кулінарії цибулю і 
часник використовують у сирому і переробленому вигляді як при
праву до грибних, м’ясних, рибних і овочевих страв.

Цінність цибулі і часнику полягає ще й в тому, що цибулини їх 
добре зберігаються і їх можна використовувати у свіжому вигляді 
протягом року. Річна потреба у цибулі і часнику на душу населен
ня становить 10 кг, у тому числі зеленої у несезонний період 1,9 кг. 
Дані про хімічний склад цибулі і часнику наведено в табл. 42.

Хімічний склад цибулі і часнику змінюється залежно від сорту, 
типу грунту, удобрення, агротехніки і погодних умов року. Гострі 
сорти, як правило, містять значно більше сухої речовини, цукрів та 
ефірної олії, ніж солодкі. Солодкі сорти соковиті і містять менше 
клітковини та ефірної олії, внаслідок чого консистенція їх ніжніша. 
Підвищення вмісту сухої речовини і цукрів у цибулі спостерігає
ться у роки з незначною кількістю опадів, а також при обмежених
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поливах. До складу золи цибулі входять такі елементи, як калій, 
фосфор, сірка, кальцій, залізо, магній тощо. Вміст ефірної олії 
коливається від 13 у солодких сортів до 100 мг% у гострих. Зеле
не листя цибулі містить до 60 мг% вітаміну С і 4,8 мг% каротину. 
У цибулі є такі вітаміни, як Вь В2, Ве, РР, Е та ін. Вміст у цибулі 
і часнику фітонцидів зумовлює їх лікувальне значення.
Т а б л и ц я  42. Хімічний склад цибулі і часнику, % сирої речовини

Культура В и д  продукції Вода
Суха
речо
вина

Білок
В у г 

лево
д и

Жир
Кліт
кови

на
Зола

Цибуля-ріпка цибулина 84 ,38 15,62 1,76 10,84 0 ,12 0 ,92 0 ,52
перо 9 0 ,60 9 ,4 0 1,40 3 ,00 0, 0 1,21 1,00

Ц ибуля-батун перо 9 0 ,00 10,00 1,90 3 ,5 0 0 ,08 1,60 1,10
Цибуля-порей ніж ка з пером 8 5 ,50 1.4,50 1,80 10,00 0 ,1 0 0 ,9 0 0 ,50
Часник головка 58 ,66 41,34 6,76 29 ,36 0 ,0 6 0 ,87 1,42

зелене перо 84 ,10 15,90 2 ,70 10,60 — 1,20 1,30

У медицині цибулю використовують як протицинговий і проти
глисний засіб. Свіжий сік з неї корисний при запаленні шлунку і 
кишок та ангінах. Сік з цибулі, змішаний з медом, є  добрим запо
біжним засобом проти розвитку більм на очах та грибних уражень 
шкіри. Куски із свіжої цибулі, прикладені до висків, тамують го
ловний біль. Часник використовують для виготовлення антисептич
них і антипаразитних, протигнійних, сечо- і глистогінних, а також 
серцевих препаратів.

Завдяки бактерицидній дії часник використовують при зберіган
ні овочів для знешкодження грибних мікроорганізмів. Щоб змен
шити грибні захворювання рослин помідорів, перцю, картоплі, ка
пусти, суниці, в* міжряддях або рядках висаджують часник. Для 
профілактики судинного бактеріозу насіння капусти перед сівбою 
намочують у розчині соку часнику.

У сухих лусках цибулі ріпчастої є фарбники, які застосовують 
у харчовій промисловості.

§ 1. Цибуля-ріпка

Біологічні особливості. Цибуля-ріпка (рис. 36) — дворічна 
трав’яниста овочева культура'“з'дарма способами розмноження: 
насінням (статевим) і вегетативним. Залежно від способу вирощу
вання насіння утворюється на другий або третій рік.

Цибулина є основною частиною товарного врожаю.
За кількістю цибулин на денці сорти поділяють на малогнізді 

(1—2 цибулини), середньогнізді (3—4 цибулини) і багатогнізді 
(5 і більше цибулин). КІЛЬКІСТЬ гнізд у цибулі є сортовою ознакою
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Рис. 36. Цибуля-ріпка:
а — одногнізда; б —двогнізда; в — багатогнізда.

і значною мірою залежить від маси цибулини. Чим вонц крупніші, 
тим більше в них зачатків. Для росту зачатків використовуються 
поживні речовини зовнішніх соковитих лусок, внаслідок чого остан
ні стають тонкими, підсихають і перетворюються у покривні. Вони 
малопроникні для вологи, повітря і збудників хвороб. Чим.більше 
утворюється .сухих лусок, тим краще зберігається цибуля. Кількість 
покривних лусок і забарвлення їх є також сортовою ознакою.

Цибуля належить до однодольних перехреснозапильних рослин. 
Насіння її має тверду оболонку, просочену ефірною олією, тому 
погано вбирає воду і повільно бубнявіє. Саме тому сходи цибулі на 
поверхню грунту з’являються через. 14—20 днів після сівби. За
барвлення насіння чорне з темно-сірим відтінком, іноді коричневе. 
Схожість його зберігається протягом 1—2 років.

При вирощуванні цибулі з насіння на початку розвитку рослини 
розвиваються і ростуть дуже повільно. Лише через місяць після 
появи сходів площа листків досягає кількох квадратних сантимет
рів. Інтенсивний ріст починається після утворення 4—5 листків.

Характерною біологічною особливістю цибулі-ріпки є те, що у 
фазі 4—5 листків за несприятливих умов вона може формувати 
цибулину і переходити до стану спокою. Чим раніше сформувалася 
цибулина, тим триваліший стан спокою, що важливо при розмно
женні її сіянкою. Нестача вологи у грунті також прискорює пере
хід рослин до стану спокою.

У рослин, які сформували цибулини, шийка стає м’якою, тон
кою і листки вилягають, що є ознакою технічної стиглості. Розмір 
стиглої цибулини залежить від сорту і умов вирощування. Цибули
ни масою 50 г вважаються дрібними, 50—100 Гї—середніми і по
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над 100 г — великими. Солодкі сорти формують здебільшого вели
кі цибулини масою 500 г і більше, гострі — дрібні і середні.

На другий рік після висаджування цибулі із зачатків залежно 
від умов вирощування і зберігання розвиваються дочірні цибули
ни, а при диференціації бруньок-— квітконосні стебла (стрілки). 
На одній рослині утворюється від 1 до 8 стрілок. Вони трубчасті, 
без листків, 70—120 см заввишки і закінчуються зонтиком, вкри
тим обгорткою. При розкриванні його обгортка відпадає. Якщо 
стрілку на початку утворення виламати, то в основі її пробуджує
ться брунька, з якої формується товарна цибулина.

При розмноженні цибулі сіянкою рослини ростуть значно швид  ̂
ше, ніж з насіння. Через місяць після висаджування утворюється 
великий листковий апарат — близько 120 см2. Це прискорює дозрі
вання цибулі і забезпечує високий урожай (400—500 ц/га).

Цибуля належить до холодостійких культур. Насіння її пророс
тає при температурі 3—5 °С. У фазі 1—2 листків рослини легко пе
реносять приморозки до 3—5 °С. Оптимальна температура для рос
ту цибулі 20—25 °С, а максимальна — ЗО—35 °С. У теплу погоду 
більш інтенсивно розвивається надземна маса рослин, а при низь^ 
ких температурах — коренева система. Тому для одержання висо
ких урожаїв висівати цибулю слід якомога раніше. Серед овочевих 
культур цибуля,найбільш вимоглива до родючості грунту. Високі 
врожаї її мають лише на легких родючих грунтах із слабкокислою 
або нейтральною реакцією.

Незважаючи па те що листки цибулі характеризуються високою 
ксерофільиістю (здатністю переносити атмосферну посуху), росли
ни мають підвищені вимоги до вологості грунту, особливо в період 
формування листкового апарату. Цс пояснюється тим,, що коренева 
система їх слабкорозвинена і розміщена переважно в орному шарі 
грунту. У період дозрівання цибуля менш вимоглива до вологості. 
Зниження вологості грунту' в цей період прискорює дозрівання, по
зитивно впливає на лежкість цибулин, запобігає ураженню їх ший
ковою гниллю. При підвищеній вологості у цибулин утворюється 
нова коренева система, що подовжує період дозрівання.

До світла цибуля помірно вимоглива. Однак за умов часткового 
затінення подовжується період дозрівання і цибулини мають менші 
розміри. Це спостерігається при вирощуванні її в садах або на за
бур’янених площах. Забур’яненість може знизити урожай на 50 % 
і більше.

Основними сортовими ознаками цибулі-ріпки є забарвлення по
кривних і соковитих лусок, смак, форма, лежкість, тривалість веге
таційного періоду тощо. За класифікацією Ф. А. Ткаченка, цибу- 
лю-'ріпку поділяють на 3 різновидності: гостру, напівгостру, со
лодку.

До гострої цибулі належить більшість сортів. Всі вони скоро
стиглі і менш урожайні, ніж напівгострі і солодкі. Цибулини цієї
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різновидності мають тривалий період спокою, лежкі, відзначаються 
високим вмістом сухих речовин, цукрів та ефірної олії. Цибулини 
щільні, Складаються з багатьох тонких або середніх лусок і добре 
вкриті покривними лусками.

Напівгострі сорти цибулі мають довший період вегетації і вищу 
врожайність, ніж гострі. Цибулини їх менш щільні і мають більше 
товстих або середньої товщини соковитих лусок. На них утворює
ться мало сухих лусок. За вмістом сухої речовини, цукрів та ефір
ної олії поступаються перед гострою цибулею. Період спокою по
рівняно короткий. Лежкість середня.

До солодкої цибулі (салатної) належать сорти з високими сма
ковими якостями. Вони мають найтриваліший період вегетації і 
найбільш урожайні. Цибулини їх складаються з товстих соковитих 
лусок (понад 3 мм). Вміст сухих речовин, цукрів та ефірної олії 
незначний. Цибулини нещільно вкриті сухими лусками. Період спо
кою дуже короткий, лежкість погана.

Сорти. В Україні поширені такі сорти цибулі: гострі — Гранди- 
на, Золотиста, Донецька золотиста, Когіерів, Луганська, Марків- 
ська місцева, Сквирська, Солнєчна, Союз, Стригунівська носівська, 
Ткаченківська, Чоботарська місцева, Чернігівська; напівгостра — 
Качинська, Каратальська, К.ІК— 11, Октябрська; солодкі — Ял
тинська місцева.

Технологія вирощування. Цибулю-ріпку вирощують з насіння, 
сіянкою (арбажейкою) та розсадним способом. У центральних і 
західних областях гострі і напівгострі сорти цибулі вирощують з 
насіння, сіянкою і зр*ідка розсадою; у південних районах гострі та 
напівгострі сорти вирощують з насіння і частково сіянкою, а солод
кі — розсадою.

Найвищі врожаї цибулі мають на перегнійно-карбонатних, чор
ноземних і сірих опідзолених грунтах.

Цибулю вирощують в овочевих сівозмінах після огірків, помідо
рів, ранньої картоплі та в польових — після чорного пару, зерно
вих і зернобобових культур, які добре очищають поле від бур’янів 
і рано його звільняють. Це дає змогу восени провести напівпаровий 
обробіток грунту. Щоб запобігти пошкодженню цибулі хворобами 
і шкідниками, посіви її у полях сівозміни розміщують так, щоб на 
одне і те саме місце вона поверталася не раніше ніж через 4—5 ро
ків. При цьому цибулю-сіянку, цибулю-матку і насінні посіви роз
міщують окремо.

Цибуля має слабкорозвинену кореневу систему, тому вона до
сить чутлива до внесення органічних і мінеральних добрив. Дос
лідні дані і виробнича практика свідчать, що в усіх грунтово-клі
матичних зонах України під цибулю треба вносити перегній з роз
рахунку 20—40 т/га. В умовах зрошення і на підзолистих грунтах 
дози його збільшують до ЗО—60 т/га. В основному удобренні вно
сять також повне мінеральне добриво: на дерново-підзолистих і
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сірих опідзолених грунтах — Ц т о -н ю Р в о - іо о К іо о - іг о , на темно-сірих 
опідзолених і чорноземних — N 70—90?80—ю оК зо—і2о> на чорноземах 
звичайних і південних — Нбо-тРбо-воКво-во та на заплавних грунтах 
И б о -в о Р в о -іо о К іо о -іг о - При встановленні доз мінеральних добрив ко
ристуються агрохімічними картограмами. Строки внесення міне
ральних добрив і передпосівна підготовка грунту під цибулю-ріпку 
такі, як і під моркву.

Ефективне рядкове (одночасне з висіванням насіння) внесення 
мінерального добрива (Г^оРзоКго)- За даними Уманського сільсько
господарського інституту, приріст урожаю цибулі при цьому стано
вив 23—26 ц/га. Слід мати на увазі, що при високих дозах азотних 
добрив інтенсивно росте перо, а формування ріпки затримується і 
врожай знижується. Цибуля, вирощена при надмірному азотному 
живленні, також погано зберігається.

Вирощування цибулі-ріпки з насіння. При вирощуванні цибулі- 
ріпки з насіння найважливіше мати дружні і ранні сходи. Для цьо
го старанно готують грунт і насіння, проводять сівбу у найбільш 
ранні строки. Запізнення з сівбою, за даними Українського дер
жавного аграрного університету, призводить до пересихання верх
нього шару грунту, зрідження сходів, поганого визрівання цибулин 
і зниження врожаю (табл. 43).

Т а б л и ц я  43. Вплив стр ок ів  с івби  
цибулин і врож айність цибулі-р іпки

на польову с х о ж іс т ь  насіння, визрівання

Дата сівби
Польова 
схожість 

насіння, %
Визрівання 
цибулин, %

Урожайність,
ц/га

Зниження врожайності порівня
но з першим строком сівби, 

Ц/га

3 - 9 . 0 4 33,3 87 ,3 405
17.04 23 ,9 84 ,5 346 59
2 2 .04 21 ,7 70 ,4 281 124
2 7 .0 4 19,8 54 ,0 239 166

2 .0 5 16,9 42,1 195 210
7 .05 13,6 31 ,5 172 233

При запізненні з сівбою у роки з короткочасними посухами у 
весняний період сходів може не бути навіть при поливах. Це пояс
нюється тим, що після поливу утворюється міцна грунтова кірка, 
яка утруднює появу сходів на поверхні грунту, і вони гинуть.

Насіння цибулі часто висівають під зиму. У такому разі сівбу 
проводять перед замерзанням грунту, щоб восени насіння не про
росло. Така сівба на 10—12 днів прискорює визрівання цибулі, під
вищує її врожай, поліпшує лежкість. Однак слід зазначити, щЬ під- 
зимові посіви ефективні лише на легких грунтах.

Для прискорення з’явлення сходів, особливо там, де грунт 
швидко підсихає, застосовують передпосівне намочування насіння
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у воді або розчинах мікроелементів, обробку перемінними темпера
турами, прогрівання, дражування тощо.

Сіють цибулю широкорядним (міжряддя 45 і 60 см), широко
смуговим (45 і 60 см з шириною смуги 6—8 см) і стрічковим (20+ 
+ 50; 20 +  20 + 50 см) способами. Норма висіву насіння першого 
класу при широкорядній сівбі становить 6—8, при широкосмуговій 
і стрічковій — 8—10 кг/га. Для підзимньої сівби норму висіву на
сіння збільшують на 15—20 %. Щоб насіння висівалося рівномір
ніше, його змішують з просіяною тирсою або просяною лускою у 
співвідношенні 1 : 2—3. При висіванні дражованого насіння норму 
висіву зменшують до 4—6 кг/га залежно від способу сівби. Насіння 
загортають на глибину 2—3, а при швидкому підсиханні верхнього 
шару грунту — 3,5—4 см. При підзимній сівбі насіння загортають 
на глибину 0,5—1 см. До і після сівби (крім підзимньої) проводять 
коткування.

1 Сдрди-^цибулі 'з_а сприятливих погодних, умов з’являються на 
10—20-й день. Ґрунтову кірку, бур’яни у досходовий період знищу
ють боронуванням Перше боронування проводять на 6—8-й день 
після сівби (під час проростання бур’янів). Ним знищують грунто
ву кірку і до 70 % бур’янів. Боронувати не слід, якщо проростки 
Аибулі знаходяться біля поверхні грунту і кірка міцна. Такі посіви 
обробляють мотикою МВН-2,8М, МВХ-5,4, кільчастими чи ребрис
тими коткцми або зрошують дощуванням. Вдруге боронують з ме
тою проріджування рослин лише загущені посіви в період утворен
ня цибулею 1—2 справжніх листків. Боронуванням знищується до 
75—80 % бур’янів і 18—20 % рослин цибулі. Після боронування на 
1 га має залишитися не менш як 7:00—800 тис. рослин. Підзимні 
посіви боронують навесні, на початку польових робіт, легкими або 
середніми боронами залежно від механічного складу грунту, ступе
ня проростання насіння і густоти посівів.

Для хімічної боротьби з бур’янами використовують такі гербі
циди: рамрод (5,0—6,5 кг/га), дактал (10—12 кг/га діючої речови
ни). На легких грунтах дози препаратів зменшують, а на важких — 
збільшують. Гербіциди вносять під передпосівну культивацію або 
на 8—10 й день після сівби під боронування штанговими обприску
вачами ОН-400 та іншими і заробляють у грунт на глибину 4— 
6 см. При більш глибокому загортанні ефективність їх знижується. 
Якщо після сходів посіви забур’янені, то у фазі 3—5 справжніх 
листків цибулі вносять гербіцид тотрил (2,0—2,5 л/га). Після об
прискування посівів бур’яни гинуть протягом одного-двох тижнів.

При правильному внесенні гербіцидів, боронуванні і система
тичному розпушуванні міжрядь посіви цибулі чисті від бур’янів до 
збирання врожаю.

Як тільки позначаться рядки, проводять шарування посівів ла- 
пами-бритвами на глибину 4—6 см. Дальший догляд за рослинами 
полягає у систематичному розпушуванні міжрядь, поливах, бороть
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бі з бур’янами, шкідниками і хворобами. Наступні розпушування 
міжрядь проводять через 9—12 днів після попередніх або після ви
падання дощу чи подивів полільними, стрілчастими чи розпушу
вальними лапами на глибину 8—12 см. Грунт у міжряддях розпу
шують культиваторами КОР-4,2, КРН-2.8А та іншими, а також 
фрезами КФ-5,4, КГФ-2,8.

Поливають цибулю з таким розрахунком, щоб передполивна 
вологість грунту в період від з’явлення сходів до початку форму
вання цибулин становила 75—80, а в період формування їх — 70 % 
НВ. Для цього посіви її в південних районах поливають 5—7 разів 
поливною нормою 250—400, в Лісостепу і на Поліссі — 1—5 разів 
поливною нормою 150—300 м2 води на 1 га. За 2—3 тижні до зби
рання врожаю поливи припиняють, що сприяє кращому дозріван
ню цибулі.

Проти ураження рослин пероноспорозом (несправжньою бо
рошнистою "росою) посіви обробляють 0,5%' суспензією цинебу, 
0,4 % — полікарбацину, 1 % розчином бордоської рідини або 0,4 % 
хлорокисом міді, 0,2—0,25 % ридомілом. Кількість обробок зале
жить від метеорологічних умов року і коливається від~2 до" 10 і 
більше. Перший раз посіви обприскують до появи ознак хвороби 
(якщо настають сприятливі умови для її розвитку). Після виявлен
ня хвороби обробки посівів повторюють через 7—8 днів. Щоб роз
чин пестицидів краще прилипав до листків, до нього додають зби
ране молоко з розрахунку 1 л на 100 л робочої суміші або прили- 
пачі ОП-7, ОП-ІО. Проти цибулевої мухи зволожене насіння 
перед сівбою обпудрюють 10 % порошком гептахлору (2—2,5 кг/ц 
насіння) або обприскують рослини 0,2 % емульсією фосфаміду 
(20 г препарату на 10 л води). Обприскування проводять штанго
вими обприскувачами і на 1 га витрачають 500 л робочого розчину.

Збирають цибулю на початку вилягання пера, коли у цибулин 
сформувалися сухі луски. Для цього використовують цибулезби- 
ральну машину ЛК.Г-1,4, К.ТН-2В і картоплекомбайн ККУ-2А, а та
кож картоплекопач.

Запізнення із збиранням призводить до повторного утворення 
корінців у цибулин, що знижує їх лежкість під час зберігання. 
У сонячну погоду зібрану цибулю залишають у валках на полі на 
1—2 тижні для підсушування і достигання, а в дощову перевозять 
у приміщення, які добре вентилюються, або під навіси, де її просу
шують за допомогою теплогенераторів ТГ-150, ВПТ-500 або елек- 
трокалориферів ЕФОА-20, ЕФОА-40 та сіносушарок УДС-300. Ци
буля вважається добре підсушеною тоді, коли шийка підсохла на
стільки, що при повертанні ламається. Після просушування цибулю 
очищають від сухих листків, обрізуючи їх на 2—5 см вище від 
цибулини, сортують за розміром і доводять до кондицій. У похмуру 
дощову погоду перед завантаженням у сховище цибулю протягом 
10—15 діб підсушують у сушарках при температурі 25—30 °С. При
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цьому підсушувати її треба не відразу, а за 3—4 прийоми: спочат
ку підігрівають протягом 3—4 діб до температури 25—ЗО °С , а по
тім підігрівання припиняють І, коли температура знизиться, через 
добу знову її підвищують до ЗО—40 °С і так повторюють до кінця 
висушування. Якщо виникає потреба у підсушуванні цибулі в ово
чесховищах, використовують електропересувні калорифери. Просу
шують її протягом 10—12 днів при температурі 45—47 °С у стру
мені повітря.

Впровадження інтенсивної технології вирощування цибулі-ріп- 
ки з насіння з широким застосуванням хімічних методів боротьби 
з бур’янами, шкідниками і хворобами, а також механізованим зби
ранням дає можливість вирощувати високі врожаї (по 200— 
300 ц/га) і значно знизити собівартість продукції.

Особливості вирощування цибулі-ріпки із сіянки. Сіянка — 
дрібні цибулини діаметром до 3 см, які вирощують з насіння при 
загущенні посівів. Із сіянки вирощують переважно гострі сорти і 
рідше — напівгострі. Для солодких сортів цей спосіб непридатний, 
оскільки вони погано зберігаються.

Під сіянку відводять високородючі та чисті від бур’янів грунти. 
Найдоцільніше посіви її розміщувати після озимої пшениці, ран
ньої картоплі та ранньої капусти. Після цих попередників прово
дять осінній напівпаровий обробіток грунту. Найкращим поперед
ником для сіянки є чорний пар. Удобрення, гербіциди і передпосів
на підготовка грунту та насіння такі, як і для цибулі-ріпки, виро
щуваної з насіння.

Насіння^ цибулі на сіянку висівають якомога раніше. Ранні 
строки сівби дають можливість вирощувати сіянку і без поливу в 
усіх грунтово-кліматичних зонах. Сівбу проводять стрічковим спо
собом з відстанню між стрічками 50—60 см. У стрічці роблять 6— 
12 рядків з відстанню 7,5—Ї5 см.

Насіння висівають овочевими сівалками СКОН-4,2, СО-4,2, 
СОН-2,8; зерновими сівалками С3-3,6, СЗТ-3,6, СЗА-3,6; трав’яни
ми СЛТ-3,6; льоновими — СЗЛ-3,6, СУЛ-48 тощо. Ряд господарств 
висіває насіння цибулі на сіянку і широкосмуговим способом з ши
риною міжрядь 45 см (ширина смуги 6—8 см) або 60—70 см (ши
рина смуги 15—20 см). Норма висіву насіння першого класу при 
стрічковій сівбі становить 70—90, а при широкосмуговій — 50— 
70 кг/га. Зменшення норми висіву призводить до зрідження посівів 
і збільшення виходу вибірку, а збільшення — до зменшення розмі-" 
ру сіянки. Глибина загортання насіння — 1—3 см. До і після сівби 
поле коткують. Догляд за рослинами полягає у розпушуванні між
рядь, боротьбі з бур’янами, хворобами і шкідниками, а також по
ливах (при потребі). За 10—15 днів до збирання врожаю поливи 
припиняють. Це сприяє кращому дозріванню цибулин.

Збирають сіянку на початку вилягання пера. У роки з підвище
ною кількієтю опадів збирання починають тоді, коли цибулини до
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сягають у діаметрі 1—1,5 см. У цьому випадку при просушуванні 
поживні речовини з листків переміщуються в цибулини. Запізнен
ня із збиранням врожаю за умов сприятливої погоди призводить до 
висихання пера. Це, в свою чергу, ускладнює збирання, збільшує 
затрати праці, а в роки з надмірною кількістю опадів призводить 
до збільшення виходу вибірку, ураження цибулин шийковою гнил
лю та повторного утворення коренів.

Для збирання врожаю використовують цибулепідіймачі і ножо
ві лапи культиватора або скоби, якими підрізують кореневу систе
му і частково піднімають цибулини. Після цього рослини вибира
ють і складають у валки для підсушування. Добре підсушену сіян
ку перевозять на тік для доробки. Сухе перо відминають на пункті 
ЛПС-6 і сіянку за розміром сортують на машинах СЛС-1А і СЛС-7. 
Сіянку малогніздих сортів сортують на 2 групи. Цибулини першої 
групи мають діаметр 0,7—1,4, а другої— 1,5—2,2 см. Сіянку бага- 
тогніздих сортів сортують на 3 групи: діаметр цибулин першої гру
пи становить 1,5—2,2 см, другої — 2,3—3, а третьої— 1—1,4 см. 
Вибірок (цибулини малогніздих сортів діаметром 2,3—3 см, а се
редньо і багатогніздих— 3,1—3,5 см) використовують для виро
щування зеленого пера. Більші за розміром цибулини відбирають і 
використовують для продовольчих потреб. Вибірок і цибуля-ріпка 
за відношенням до сіянки залежно від умов вирощування станов
лять від 50 до 15 %• У передових господарствах збирають по 150— 
200 ц/га сіянки.

Перед закладанням на зберігання сіянку очищають і розділену 
на фракції просушують на сонці або в сушарках. Добре висушені 
цибулини мають тонку суху шийку і вкриті тонкими блискучими 
лусками.

Щоб запобігти ураженню хворобами, перед закладанням на 
зберігання сіянку прогрівають при температурі 40—42 °С протягом 
8—10 год. Короткочасне прогрівання при нижчій температурі не 
ефективне, а підвищення її до 45—46 °С знижує схожість. Чим 
швидше провести прогрівання сіянки після збирання, тим ефектив
ність його вища.

Зберігають сіянку в сухих, добре вентильованих, темних примі
щеннях на стелажах або в ящиках. Перед закладанням сховища 
дезинфікують сірчистим газом (спалюють 100 г сірки на 1 м3 при
міщення) або обприскують 4 % розчином хлористого вапна (400 г 
на 10 л води) чи формаліну (100 см3 на 12 л води). Після дезин- 
фекції дерев’яні частини сховища обробляють вапняним розчином.

На стелажі сіянку насипають шаром 15—20, а добре висуше
ну— 25—35 см. При застосуванні активної вентиляції і прогріван
ня електрокалориферами товщину шару сіянки значно збільшують. 
Вологість повітря в овочесховищах підтримують у межах 60—70 %. 
Збільшення її призводить до проростання і поширення хвороб, а 
зменшення — до надмірного висушування.
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Вирішальне значення для зберігання сіянки має температурний 
режим. Низькі плюсові температури, особливо в межах 5—12 °С, 
прискорюють диференціацію бруньок, внаслідок чого після виса
джування рослини стрілкують, що значно знижує врожайність 
цибулі-ріпки. При зберіганні сіянки при температурі 20—22 °С ди
ференціація бруньок не закінчується і після її висаджування рос
лини не стрілкують. Однак зберігання її, особливо дрібної, при 
такій температурі призводить до висихання цибулин і зменшення 
маси їх до 40 % і більше. Диференціація бруньок не відбувається 
і при низькій температурі (мінус 3 — плюс 2 °С). Тому сіянку до 
настання приморозків зберігають при температурі 20—-25 °С, а по
тім — при мінус 1—З °С. Навесні з настанням теплої погоди темпе
ратуру знову підвищують до 20 °С. За 5—6 днів до висаджування 
сіянку прогрівають у добре провітреному приміщенні при ЗО— 
35 °С. Для знезараження її від збудників хвороб (шийкової гнилі, 
пероиоспорозу) за 8 год до закінчення знезаражування температу
ру підвищують до 40—42 °С.

Для вирощування цибулі-ріпки із сіянки велике значення має 
розмір сіянки і строки її сівби. Надто рання сівба за умов затяж
ної холодної весни сприяє закінченню диференціації бруньок і ма
совому стрілкуванню рослин (особливо при висіванні сіянки другої 
групи). Запізнення з сівбою внаслідок висушування верхнього ша
ру грунту є причиною поганого укорінення рослин. Тому, як прави
ло, сіянку починають .висівати через 8—12 днів після початку по
льових робіт, коли мине загроза тривалого зниження температури.

Сівбу починають з найдрібнішої фракції, оскільки вона най- 
стійкіша проти стрілкування. Наприкінці висівають крупну фрак
цію. За даними Інституту землеробства і тваринництва західних 
районів України, при висаджуванні сіянки сорту Стригунівська 
носівська діаметром 1,4—1,6 см (3—4 г) у перші дні польових ро
біт стрілкування рослин становило 22 %, а через 10 днів — 11 %. 
Урожайність сіянки більш пізніх строків сівби підвищилася на 
21,6 % (43 ц/га). У роки з теплою і посушливою весною, особливо 
в південних районах, сіянку висівають рано навесні. Це сприяє 
кращому використанню рослинами осінньо-зимових запасів вологи, 
що позитивно впливає на врожай і якість цибулі.

Перед сівбою сіянку сортують на фракції, прогрівають і про
труюють. Щоб прискорити проростання, цибулини за 3—4 дні до 
висівання намочують і накривають мішковиною. Запізнюватися з 
сівбою таких цибулин не слід, оскільки корінці, що утворюються, 
часто висихають і ламаються. Це призводить до неоднорідності 
сходів.

Висівають сіянку широкорядним (45 см) або .стрічковим (20 + 
+  50 см7“спмМбм"сіПалками СЛН-8А, СЛН-8Б, СЛС-12. У рядку 
цибулини розміром 0,7—1,4 см розміщують на відстані 3—5, а роз
міром 1,5—2,2 см — 5—6 см. Норма висіву сіянки залежить від
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розміру цибулин і коливається від 4 до 20 ц/га. Насіння висівають 
па глибину 4—6 см. При надмірно глибокому загортанні сіянка по
гано проростає і цибулини утворюються видовженої форми, часто 
нетипові для сорту. При мілкому загортанні цибулини часто вино
сяться корінцями на поверхню грунту.

Урожайність цибулі певною мірою залежить і від розміщення 
сіянки у грунті гіід час сівби.

Більшість цибулин при висіванні розміщується у грунті денцем 
униз. Лише 10—12 % їх займає неправильне положення і пророс
тає із запізненням. Тому при механізованих способах сівби норму 
висіву сіянки відповідно збільшують на 10—12 %. Кращими для 
•механізованого висівання є сорти з видовженою формою цибулин.

Сходи цибулі з’являються на 8—10-й день після висівання. Рос
лини, вирощувані із сіянки, добре ростуть уже на початку розвит
ку, тому така цибуля дозріває раніше на 35—40 днів і дає вищі 
врожаї, ніж вирощувана з насіння. Догляд за рослинами і збиран
ня врожаю такі самі, як і при вирощуванні цибулі ~з' насіння. 
Стрілки при з’явленні виламують біля основи. На зрошуваних зем
лях цибулю починають поливати на початку вегетації, а в посуш
ливу весну — відразу після сівби. Середня врожайність цибулі-ріп- 
ки з сіянки у передових господарствах республіки становить 250— 
350 ц/га.

Особливості вирощування цибулі-ріпки розсадою. Розсадою ви
рощують цибулю-ріпку солодких і напівгострих сортів. Цей спосіб 
більш трудомісткий, ніж вирощування з насіння і сіянкою. Однак 
урожай цибулі-ріпки з розсади значно вищий і покриває додаткові 
затрати.

Насіння на розсаду висівають у другій половині лютого (раніше 
у південних і пізніше в західних та північних районах). Ширина 
міжрядь становить 4—б см, глибина загортання насіння — 1—2 См. 
На одну парникову^раму висівають 20—25 г насіння першого класу 
(13—16 г на 1 м2 теплиць чи утепленого грунту). Сходи не прори
вають.

До з’явлення сходів температуру підтримують у межах 18— 
20 °С. Відразу після з’явлення сходів її знижують до 12—15 °С 
протягом 5—10 днів, щоб запобігти витягуванню рослин. Потім 
температуру знову підвищують і підтримують на такому рівні: 
вдень— 16—18 °С, вночі — 8—10 °С. Парники систематично провіт
рюють. Розсаду поливають помірно, щоб рослини надмірно не ви
тягувалися і не вилягали. За 10—12 днів до висаджування розса
ду гартують.

Висаджують розсаду у 50—60-денному віці, коли вона утворить
4—5 справжніх листків. Щоб не пошкодити рослини при вибиранні, 
їх підкопують. Вибрану розсаду сортують (бракують недорозвине
ні, пошкоджені механічно; хворобами і шкідниками рослини), а та
кож вкорочують на 2/3 корінці (залишають довжиною 3—4 см) та
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ка 1/3 листки. Вкорочення корінців полегшує садіння (вони не за
гинаються), а обрізування листків зменшує випаровування води і 
сприяє кращому приживанню рослин. З однієї парникової рами 
мають 3,5—4 тис., а з 1 м2 теплиць— 2,3—2,6 тис. рослин. Для 
вирощування розсади на 1 га площі відкритого грунту залежно від 
способу висаджування відводять ПО—150 парникових рам або 
200—220 м2 тепличної площі чи утепленого грунту.

Перед висаджуванням корінці рослин вмочують у розчин глини 
і коров’яку, до якого додають препарат ТМ.ТД проти цибулевої 
мухи. На полі розсаду висаджують у борозни (щілини) у другій 
половині квітня широкорядним (45, 60, 70 см) або стрічковим 
(20 +  50) способом. Відстань між рослинами в рядку становить 4— 
6 см. На 1 га висаджують 400—600 тис. рослин. Якщо під час са
діння грунт сухий, проводять вологозарядковий полив (100—200 м3 
води на 1 га) або рослини поливають (8—10 л води на 40 рослин). 
Відразу після висаджування розсади грунт у міжряддях розпушу-^ 
ють, а в умовах зрошування — поливають. При посушливій- погодГ 
через 2—3 дні рослини поливають знову і, як тільки протряхне 
грунт, розпушують міжряддя.

Догляд за рослинами і збирання врожаю такі самі, як і при 
вирощуванні цибулі-ріпки з насіння. При вирощуванні цибулі з 
розсади значно прискорюється її достигання і поліпшується товар
ність. Урожайність цибулі-ріпки при вирощуванні розсадним спо
собом у передових господарствах досягає 400—500 ц/га.

§ 2. Цибуля-шалот, цибуля-батун

Цибуля-шалот — багатогнізда, багатозачаткова (до 25) цибуля 
(кущівка), яка утворює кущ з великою кількістю цибулин і лист
ків (рис. 37). Листки її ніжні, дещо сплюснуті. Цибулини дрібні 
(25—50 г), дуже щільні, морозостійкі (переносять зниження темпе
ратури до мінус 20 °С) і містять до 13 % цукрів. На смак солодкі, 
напівгострі і рідше гострі. Характеризуються підвищеною лежкіс
тю (можуть зберігатися протягом року).

Цибуля-шалот розмножується насінням і цибулинами. При роз
множенні насінням у перший рік утворює невелике гніздо (4— 
5 дрібних цибулин), а на другий — насіння. Стрілки слабкоздуті 
або зовсім не здуті. Суцвіття дрібне і нещільне. Насіння дещо 
дрібніше, ніж у цибулі-ріпки. У виробництві цибулю-шалот роз
множують здебільшого цибулинами.

Порівняно з цибулею-ріпкою у цибулин шалоту довший період 
спокою, тому для вирощування на перо їх використовують лише з 
другої половини зими. Навіть при ранньовесняній сівбі у полі ци
булинами дво- і трирічного віку стрілкування відбуваєтьсГя не 
більш як у 20—25 % рослин. При цьому стрілкування не дружне. 
Добре стрілкують рослини лиїие при підзимній сівбі (висаджуван-
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ні) цибулин. Сорти цибулі-шалоту легко схрещуються з цибулею- 
ріпкою, тому при вирощуванні їх в одному господарстві треба до
держувати просторової ізоляції.

В Україні районовано такі сорти цибулі-шалоту: Кущівка хар
ківська, Кущівка місцева.
УТехнологія вирощування цибулі-шалоту така сама як і цибулі- 

ріпки........ ~ ~ ~ -
Цибуля-батун (рис. 38) — багаторічна зимостійка культура, яка 

утворює багато трубчастих листків з слабкорозвиненою цибули
ною. На одному місці росте протягом 3—4 років. За зовнішніми 
ознаками листя її близьке до цибулі-ріпки, але більш гостре на 
смак. Цибулини дуже дрібні (1—1,5 см), видовжені і поділяються 
на багато діток. Перо її відростає при температурі 3—5 °С, і вже 
через місяць після початку польових робіт мають товарний уро
жай. Квітконосні стрілки низькі (40—60 см) і посередині потов
щені.

Розмножують цибулю-батун насінням і вегетаційним способом 
(дітками). Насіння висівають рано навесні або в другій половині 
липня. При весняній сівбі до осені на рослинах утворюється багато 
листків і гніздо цибулин, які у грунті добре перезимовують. Улітку 
насіння висівають з таким розрахунком, щоб до настання примо
розків рослини утворили дрібні цибулини. У виробництві цибулю- 
батун вирощують як одно- і багаторічну культуру. Однак більш 
економічно вигідна однорічна культура, оскільки рослини менше 
стрілкують.
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Висівають цибулю-батун ‘поза сівозміною на родючих, достат
ньо зволожених грунтах. Під основний обробіток вносять при одно
річній культурі ЗО—40, а при багаторічній — 100—120 т/га органіч
них добрив. Підготовка грунту, способи сівби і догляд за рослина
ми такі самі, як і за цибулею-ріпкою. При висіванні рано навесні 
норма висіву становить 6—7, а влітку — 8—9 кг/га. Якщо її виро
щують як однорічну культуру, норму висіву збільшують до 15 кг/га. 
Рано навесні посіви цибулі-батун боронують середніми боронами, 
щоб поліпшити аерацію грунту та видалити сухе перо, і розпушу
ють міжряддя. На зрошуваних землях рослини поливають.

Збирають цибулю навесні при відростанні пера і пізно восени, 
зрізуючи листя. При однорічній культурі перо збирають разом з 
цибулинами, обрізують корінці, затарюють і реалізують. Після зби
рання пера при багаторічній культурі рослини підживлюють пов
ним мінеральним добривом (И з о -б о Р з о -б о К зо -б о )-  Середня врожай
ність цибулі-батун становить 250—300 ц/га.

$ 3. Багатоярусна цибуля

Цибуля багатоярусна (рис. 39) — багаторічна морозо- і зимо
стійка культура. На одному місці росте до 5 років. Утворює труб
часті листки і прикореневу цибулину масою 10—75 г, яка складає
ться з відкритих лусок (може утворювати і 3—4 закриті). Відрос

тає відразу після розмерзання грун
ту (на 5—8 днів, раніше, ніж ба- 
тун) і дає ранню зелень. Багато
ярусну цибулю вирощують також 
на перо в спорудах закритого грун
ту. Перо її ніжне, соковите і за сма
ком не поступається перед цибу
лею-ріпкою, а за вмістом цукрів пе
ревищує її. На зиму листки відми
рають, цибулини заглиблюються у 
грунт і зимують.

Замість насіння на стрілках ба
гатоярусна цибуля формує 2—3 яру
си повітряних цибулин діаметром 
0,5—3 см, вкритих сухими лусками. 
У кожному суцвітті утворюється від 
З'до" ЗО Цибулин масою по 1—1,5 г. 
Урожайність їх становить 50—80 
ц/га. Будова повітряних цибулин 
така сама, як і підземних. Періоду 
спокою у них немає, тому їх можна 
висівати відразу після збирання. 
Сходять на 5—8-й день.
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Вирощують багатоярусну цибулю поза сівозмінами на родючих 
і достатньо” зволожених грунтах. Підготовка грунту під неї така 
сама, 1Гк"Г=під'цибулю-батун. Під основний обробіток вносять орга
нічні і мінеральні добрива.

Розмножують багатоярусну цибулю повітряними і підземними 
цибулинами. Висівають їх здебільшого влітку, щоб до зими вони 
добре вкорінились, а рослини розвинулись. Норма висіву 3—5 ц/га. 
Висівають цибулини сівалками СЛН-8А. Глибина загортання 5— 
6 см. Способи сівби широкорядний (45 см) і стрічковий (20-!- 
+  50 єм)7 В рядку цибулини розміщують через 3—4 см. Догляд за 
рослинами такий самий, як і за цибулею-ріпкою і рибулею-батун. 
На насінних посівах при підживленні азотних добрив не вносять, 
щоб не подовжувати період достигання цибулин.

На перо цибулю збирають у кілька строків. Перший раз напри
кінці квітня перо зрізують на рівні поверхні грунту. Через 14— 
16 днів воно відростає знову. Протягом вегетаційного періоду його 
збирають 5—6 разів. У господарствах багатоярусну цибулю, як 
правило, збирають один раз, викопуючи рослини разом з цибули
нами. Запізнюватись із збиранням не слід, оскільки перо грубіє і 
втрачає якість. Урожайність прикореневих цибулин становить 
100—120, а пера — 200—250 ц/га.

§ 4. Цибуля-порей, цибуля-шніт, цибуля-слизун

Цибуля-порей і(рис. 40) — дворічна овочева культура. Викорис
товують у їжу несправжню цибулину (товщина 3—5 см, довжина 
15—ЗО. см), яку називають ніжкою. Листки цибулі-порей лінійної 
форми, стрілки високі (100—140 см), зонтики великі світло-фіоле
тові. Насіння таке саме, як у ріпчастої цибулі. Характерною біоло
гічною особливістю цибулі-порею є те, що вона не має періоду 
спокою. Рослини ростуть до настання морозів, а розміри ніжки 
весь час збільшуються. ~

У виробництві найбільш поширені сорти Болгарський, Каран- 
танський.

Найвищі врожаї цибулі-порею збирають на структурних, родю
чих, добре забезпечених вологою грунтах. Оскільки вона має три
валий вегетаційний період, вирощують її здебільшого розсадою.
Однак у південних областях досить вйсокГ врожаї мають і .при
висіванні цибул'і-порею у ранні строки насінням. Підготовка грун
ту, вирощування розсади, способи сівби насіння і висаджування 
■розсади, догляд за рослинами такі, як і цибулі-ріпки. Слід зазна
чити, що розсаду цибулі-порею висаджують на глибину 10—15 см 
(у борозни), щоб мати якомога більшу ніжку. У період вегетації 
при розпушуванні грунту борозни загортають. Для одержання 
довгої ніжки застосовують прийом «вибілювання ніжки» — одно-,
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дворазове підгортання рослин. У другій половині вегетації посіви 
поливають частіше.

Урожай для літньо-осіннього споживання збирають вибірково, 
в міру розвитку ніжки, а для зимового — пізно восени. Підрізані 
скобами чи лемешами рослини вибирають, обрізують зверху на 2/з 
листя і на 2—3 см від денця корінці, затарюють і реалізують або 
закладають в овочесховище на зберігання. При закладанні на збе
рігання ніжки вкладають вертикально і засипають кореневу систе
му вологим піском чи землею. Температуру при зберіганні підтри
мують у межах 0—1 °С, а відносну вологість повітря — 80—90 %.

-Цибулю-порей можна вирощувати і безрозсадним способом 
(повторною культурою). Насіння висівають у другій половинґлип- 
ня. Норма висіву — 8—10 кг/га. До настання похолодань рослини 
утворюють розвинену кореневу систему і листковий апарат. На 
зиму їх підгортають. Наступного року рослини швидко відроста
ють і врожайність становить до 200—300 ц/га. Запізнюватись із 
збиранням не слід, оскільки рослини починають стрілкувати і 
втрачають товарну та поживну якість.

Цибуля-шніт — багаторічна трав’яниста морозо- і зимостійка 
культура. На одному місці її вирощують протягом 4—5 років. Зе
лене перо її мають через 15—20 днів після танення снігового 
покриву. Підземним органом рослини є кореневище, на якому утво
рюється кілька несправжніх дрібних (діаметр близько 1 см) цибу
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лин і численні додаткові корінці. Листки невеликі, трубчасті, 
шилоподібні, темно-зелені і значно грубіші, ніж у цибулІ-ріпки. 
Квітконосні стрілки невеликі (25—40 см). Суцвіття мале, червоне-
фіолетово-рожеве.

Розмножується цибуля-шніт вегетативно (поділом куща) і на
сінням. Технологія вирощування така, як і цибулі-батун.

Цибуля^слизун багаторічна трав’яниста морозо- І зимостійка 
культура (рис. 41). Вирощують ЇЇ длй одержання раннього вро
жаю пера. На одному місці росте до 5 років і більше. Підземним 
органом її є кореневище. Несправжні цибулини дрібні і прикріп
люються до кореневища денцем. Під сухими лусками розміщую
ться 6—7 тонких соковитих. Листки темно-зелені, плоскі, соковиті, 
крихкі, до пізньої осені не грубіють. Смак листя слабкогострий. 
Довжина листків досягає ЗО см. Розмножується цибуля-слизун 
насінням і поділом куща^ Технологія вирощування Така, як і~цибу- 
лї-батун. При висіванні в липнгврожай пера мають рано навесні 
(в другій половині квітня — на початку травня). Цибулю на пер© 
збирають через 15—20 днів після розмерзашшгрунту.

§ 5. Вирощування цибулі на перо

Вирощування цибулі на перо у відкритому і закритому грунті 
сприяє забезпеченню населення свіжою вітамінною продукцією 
протягом року. Для вирощування зеленої цибулі в несезонний 
період використовують переважно цибулини багатозачаткових сор
тів цибулі-ріпки, цибулю-шалот, багатоярусну, а також цибулю- 
батун, цибулю-шніт і цибулю-слизун.

Вирощування цибулі на перо у відкритому грунті. У відкритому 
грунті цибулю на перо вирощують з дрібних цибулин (вибірку, 
зрідка сіянки другої групи) і з насіння. Найбільш придатні для 
цього сорти цибулі-шалот. Підготовка грунту для вирощування 
цибулі на перо така, як і при вирощуванні цибулі-ріпки. Фосфор
но-калійні добрива вносять восени, азотні — навесні.

Для одержання ранньої продукції цибулини висівають (виса
джують) під зиму в другій половині жовтня, щоб до настання 
морозів вони добре вкорінилися. Сівбу проводять сівалками 
СЛН-8А широкорядним (45 см) або стрічковим (20 +  50) спосо
бом. У рядку рослин розміщують на відстані 3—4 см. Цибулини 
висаджують на глибину 5—7 см. Норма висіву — 2—3 т/га і біль
ше залежно від крупності цибулин І  способу“с’ґвби. На припарии- 
кових ділянках, у міжтепличних, а також у захищених від панів
них вітрів місцях цибулю-вибірок ї сіянку на зелене перо виса
джують на грядки мостовим (одна цибулина біля одної) або на- 
півмостовим (цибулина від цибулини через 2—3 см) способом. На 
1 м2 вибірку (діаметром 3—4 см) при мостовому способі виса
джують 10—12, а при напівмостовому — 8—9 кг. Зверху цибулини
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присипають землею. Вро
жайність зеленого пера 
при мостовому способі ви
рощування досягає 1000— 
1500 ц/га і більше. На зи
му підзимні посіви цибулі 
мульчують ^торфом або 
перегноєм шаром 5—7 см.

Навесні підзимні посі
ви по мерзлоталому грун
ту підживлюють азотни
ми добривами з розрахун
ку 60 кг/га діючої речови
ни. Широкорядні і стріч
кові ' посіви боронують 
упоперек напряму рядків 
в 1—2 сліди. Щоб при
скорити ріст пера, посіви 
вкривають плівкою.

Навесні для садіння 
крім вибірку використову
ють і ріпку, яка проросла 
при зберіганні. Висаджу
ють цибулини у 2—3 стро
ки через 8—10 днів, щоб 
забезпечити конвейєрне 
вирощування зелені.

Для безперебійного 
вирощування зеленого пе
ра протягом року застосо

вують підзимні і ранньовесняні посіви цибулі насінням. Підзимні 
посіви розміщують лише на легких, структурних родючих і чис
тих від бур’янів грунтах. При підзимній і ранньовесняній сівбі 
насіння висівають широкосмуговим (45+8—10 см) або стрічко’  
вим (відстань між стрічками — 50—60 см) способом. У стрічці
З—6 рядків з відстанню 15—20 см. Норма висіву насіння залежно 
від способу сівби становить 15—ЗО кг/га. Строки сівби, удобрення 
і догляд за рослинами такі, як і цибулі-ріпки з насіння. На під- 
зимніх посівах швидше з’являються сходи і на 12—15 днів раніше 
мають урожай пера (рис. 42). При вирощуванні цибулі на перо 
гербіцидів не застосовують. ~

Рис. 42. Цибуля підзимнього (а)  
(б)  строків сівби.

весняного

Щоб Мати перо рано навесні, насіння цибулі висівають і в дру
гій половині липня. Основним завданням технології вирощування 
прй"літнїй сівбі є одержання дружних сходів, тому в південних 
районах перед сівбою проводять вологозарядкові поливи. Оскільки 
з таких площ зелене перо збирають на другий рік, під передпосів-
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ну культивацію абсщборонування вносять гербіциди (дози ті самі, 
що й під цибулю-ріпку). До зими.рослини утворюють 5—6 листків 
висотою 20—ЗО см і добре розвинену кореневу систему. На зиму 
посіви мульчують торфом або соломою. По таломерзлому грунту 
рослини підживлюють азотними добривами з розрахунку. 60 кг/га 
діючої речовини. Рано навесні посіви боронують упоперек напряму 
рядків і розпушуютіГмІжряддя. Рослини швидко відростають, і на 
початку травня на посівах збирають урожай. Запізнюватись із 
збиранням пера не слід, бо рослини швидко стрілкують і втрачає
ться якість продукції.

Вирощувати цибулю на перо можна -також розсадним спосо
бом. Збирають зелену цибулю, коли перо досягне висоти 25— 
40 см. Вибрані рослини затарюють і реалізують. Щоб зелене перо 
довше не в’яло, на дно ящиків кладуть плівку і нею Обгортають 
цибулю.

Вирощування цибулі на перо в закритому грунті. Цибуля — 
найбільш поширена вигоночна культура у закритому грунті. Щоб 
прискорити проростання, садивний матеріал насипають у купи, 
зволожують теплою водою, накривають матами, мішковиною або 
брезентом і витримують протягом 2—3 діб при температурі 20— 
25 °С і вологості повітря 80—85 %. Ефективне також намочування 
цибулин протягом 12—16 год у розчині аміачної селітри (30 г на 
10 л води) при температурі 35—38~°С. Для прискорення проростан
ня іноді у цибулин обрізують верхівки (па 1/4 цибулини), роблять 
хрестоподібні надрізи, наколювання тощо. У спорудах закритого 
грунту цибулю на перо висаджують тільки мостовим способом. Усі 
отвори між цибулинами засипають грунтом і поливають теплою 
водою. Норма витрати вибірку (розміром 3—4 см) — 10—12 кг на 
1 м2 (більших цибулин висаджують до 20 кг на 1 м2). При садінні 
цибулини в землю не вдавлюють, а розкладають по поверхні 
грунту. Обрізані цибулини зверху не присипають.

Цибулю на перо в зимових теплицях вирощують також у кори
дорах і під стелажами. Корисну площу під неї займають лише в 
грудні, коли світлові умови несприятливі для вирощування інших 
культур. У плівкових теплицях і парниках її вирощують до основ
ної культури, а також восени після збирання. Доцільно виганяти 
цибулю на перо в ящиках (з високими стінками), заповнених грун
том. Перші 10—15 днів, коли цибуля проростає, ящики тримають 
у штабелях. Потім їх на 10—15 днів розставляють для дорощуван
ня пера. На дорощування ящики можна ставити і в кілька ярусів, 
що забезпечує у 2—о рази економніше використання площі. При 
такому способі вирощування з 1 м2 теплиць протягом зими мають 
120—14'0 кг зеленої цибулі.

Оптимальна температура для вигонки цибулі 22—25 °С. При 
такій температурі вигонку закінчують за 22—25 днів. Вища темпе
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ратура прискорює ріст пера, але при цьому утворюється багато 
недогону. Поливають рослини в міру потреби.

Через кожні 5—7 днів рослини підживлюють 1 % розчином 
аміачної селітри (на 1 м2 витрачають 5 л розчину). Підживлення 
прискорює вигонку і підвищує врожай пера. За 3—4 дні до збиран
ня поливи припиняють.

Вихід товарної продукції зеленої цибулі залежить від пори 
року. При садінні вибірку у зимовий період вихід пера становить
11—12, а навесні— 18—20 кг з 1 м2.

Для вигонки зеленого пера використовують також кореневища 
цибулі-батун, цибулі-шніт і цибулі-слизун. Кореневища (з укоро
ченими корінцями) висаджують на відстані 5—8 см одне від одно
го. У теплицях на сонячному обігріві та в холодних парниках їх 
доцільно висаджувати під зиму. Наприкінці лютого — на початку 
березня теплиці вкривають плівкою, а парники — рамами та мата
ми. Догляд за рослинами такий, як і при вирощуванні цибулі з 
вибірку.

Збирають цибулю, коли перо досягне довжини 25—40 см. Рос
лини підкопують, вибирають, обтрушують від землі і вкладають у 
ящики корінням униз. Для кращого зберігання і поліпшення то
варної якості пера в ящики на дно вкладають плівку і вкривають 
нею рослини зверху.

§ 6. Насінництво цибулі

Маточну цибулю вирощують із сіянки, розсадою і з насіння. 
Технологія її вирощування така сама, як і цибулі-ріпки на товар
ні потреби. У другій половині вегетації на насінних посівах прово
дять 1—2 сортових прополки, видаляючи нетипові для сорту і по
шкоджені хворобами рослини, а на початку вилягання пера — 
апробацію. При цьому особливу увагу звертають на розмір, форму, 
колір, гніздність і зачатковість цибулин та врожайність. Зібрану 
протягом 1—2 тижнів цибулю просушують, очищають від сухого 
пера та відбирають з неї дозрілі і типові для сорту цибулини. Не
типові, механічно пошкоджені і з товстою шийкою цибулини бра
кують. Відібрану маточну Цибулю перевозять до сховища. Перед 
закладанням на зберігання її прогрівають при активній вентиляції 
протягом 10—12 год при температурі 40—50 °С. Це запобігає ура
женню матки і насінників шийковою гниллю та іншими грибними 
хворобами. Восени на зберігання закладають на 20—ЗО % цибулі 
більше, ніж потрібно для садіння.

Цибуля солодких та напівгострих сортів краще зберігається в 
нещільних ящиках або на стелажах шаром 10—12 см. Доцільно 
зберігати її також у вінках. Цибулю-матку гострих сортів насипа
ють на стелажі шаром 35—50 см. Зберігають цибулю при темпера
турі 5—8 °С і вологості повітря 60—70 %. Це створює сприятливі
270



умови для диференціації бруньок. Під час зберігання цибулини 
періодично оглядають, видаляючи хворі і сильно пророслі.

У великих насінницьких господарствах цибулю-матку на збері
гання засипають шаром 1,5 м, а суху сіянку — 60—70 см. Для про
дування такої товщі цибулі (підігрітим або звичайним повітрям) 
використовують підігрівані повітря ВПТ-400, ВПТ-600, ТГ-150 і 
відцентрові вентилятори № 6, 8, 10, 12, а також установки
УДФ-300, ОСВ-60 та ін.

Навесні перед висаджуванням ще раз сортують маточні цибу
лини за крупністю, ознаками сорту і стійкістю проти ураження 
хворобами. Попередники, удобрення, гербіциди і підготовка грунту 
під насінні посіви такі, як і при вирощуванні цибулі на продоволь
чі потреби.

Цибулю-матку під зиму висаджують у другій половині жовтня, 
щоб вона добре укорінялась до настання морозів, або рано навес
ні. Під зиму висаджують здебільшого матку солодких і напівгост- 
рих сортів. Добре перезимовує при підзимньому висаджуванні і 
цибуля гострих сортів. Недоліком цього способу є те, що не можна 
відбирати цибулини з тривалим періодом спокою і поліпшувати 
сорт у цьому напрямі. Тому цибулю гострих сортів під зиму можна 
висаджувати лише для масової репродукції- На зиму площу муль
чують торфом або перегноєм шаром 5—-7 см.

Маточну цибулю висаджують квадратно-гніздовим (70x70 см) 
по 4—6 цибулини у гнізді і рядковим (70X10—15) способами. За 
даними ЮБ, загущене садіння значно підвищує врожай насіння, 
хоч продуктивність рослин при цьому зменшується. На загущених 
посівах насінники достигають дружніше і на 6—8 днів раніше. Для 
висаджування цибулі-матки використовують картоплесаджалки 
СН-4Б без загортачів із збільшеною кількістю ложечок на диску 
або нарізують борозни культиваторами. Після розкладання у бо
розни цибулини поправляють так, щоб вони лежали денцем униз, 
і загортають шлейфами по діагоналі до напряму рядків. У серед
ньому на 1 га висаджують 6—10 т цибулі- Глибина садіння восени 
становить 8—10, навесні — 5—7 см. Після висаджування навесні 
проводять коткування середніми або важкими котками залежно 
від вологості грунту з одночасним боронуванням (щоб зменшити 
випаровування вологи).

Цибуля — перехреснозапильна культУРа> тому при вирощуванні 
в господарстві 2 сортів додержують пР°стоР°вої ізоляції не менш 
як 2 км на відкритій місцевості та 600 м на захищеній. Щоб поліп
шити запилення, на насінні посіви вивоаять пасіку (3—4 бджоло
сім’ї на 1 га). Догляд за рослинами полягає у 2—3-разовому роз
пушуванні міжрядь, знищенні бур’янів У рядках і гніздах та поли
вах. У період масового стрілкування рослини підгортають, що 
зменшує вилягання їх. Перед цвітінням проводять сортові пропол
ки, видаляючи нетипові, хворі, пошкоджені, відсталі в рості та
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виродливі рослини. При потребі насінники підживлюють мінераль
ними добривами (0,5 ц/га аміачної селітри, 1 ц суперфосфату, 
0,4 ц/га калійної солі). Проти пероноспорозу рослини раз у 7— 
10 днів або після випадання дощу обприскують цинебом, хлороки- 
сом міді, бордоською рідиною, ридомілом тощо. Насіння цибулі до
стигає неодночасно — у липні — серпні. Тому при невеликих пло
щах зонтики разом із стрілками'збирають вибірково за кілька при
йомів. При перестиганні насінників насіння обсипається.

У великих насінницьких господарствах насінники скошують 
косарками при настанні воскової стиглості насіння. Після підсу
шування їх обмолочують комбайном або молотарками. Після цього 
насіння очищають, підсушують, доробляють і доводять до посівних 
кондицій. При вологості 11 % його затарюють у мішки. Середня 
врожайність насіння цибулі становить 3,5—4 ц/га.

§ 7. Часник

Часник — однорічна трав’яниста культура (рис. 43). Розрізня
ють стрілкуючий і нестрілкуючий підвиди часнику. Стрілкуючий 
утворює цибулину в грунті, листки і квітконосне стебло (стрілку), 
що закінчується головкоподібним зонтиком. У зонтику замість на
сіння утворюються повітряні цибулини, між якими розміщуються

квітки. У багатьох сортів квіт
ки не розпускаються, а якщо й 
розпускаються, швидко заси
хають і насіння не утворюють. 
Нестрілкуючий часник утворює 
цибулину і листки. Розрізня
ють дві форми цього часнику: 
озиму та яру.
* Розмножують часник веге
тативним способом: нестрілку
ючий підвид зубками, а стріл
куючий — зубками і повітряни
ми цибулинами.

Листки в часнику лінійні, 
темно-зелені, жовто-зелені з 
восковим нальотом або без 
нього. На рослині_їх утворює
ться від 6 до 12 дов>кнною_40— 
50 см і більше. Цибулина скла
дається 3^2—30 зубків і біль
ше (у стрілкуючих сортів мен
ше, ніж у нестрілкуючих). Зуб
ки у стрілкуючих форм розмі
щуються здебільшого одним

Рис. 43. Часник:
а — рослина; б — розріз головки;
в — однозубковий,
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колом і мають спільні покривні луски, у нестрілкуючого — кілько
ма неправильними колами. Тому крім спільних у них е ще й групо
ві луски, які обгортають по 2—5 зубків. Зовнішні зубки, як пра
вило, більші, ніж внутрішні. Середня маса цибулин — 25—50 г і 
більше. В озимих форм вони нещільні, внаслідок чого погіршується 
їх лежкість.

Кожний зубок складається з однієї потовщеної соковитої плів
ки, денця і центральної бруньки. На відміну від насіння в зубках 
достатня кількість вологи для проростання. Кожний зубок вкритий 
сухою лускою, яка захищає його від висихання та проникання 
збудників хвороб.

Квітконосна стрілка висока (60—180 см і більше). У багатьох 
сортів на початку росту вона зігнута у вигляді петлі, згодом вирів
нюється і стає вертикальною. Стрілки з віком дерев’яніють і не 
вилягають. На зонтику замість насіння утворюються дрібні (різних 
розмірів) цибулини кулястої, зубоподібної, видовжено-ячменепо- 
дібної форми. У зонтику залежно від сорту утворюється від 2 до 
500 і більше повітряних цибулин. При видаленні повітряних цибу
лин (у період утворення) часник формує насіння, схоже на насін
ня цибулі, але менше за розмірами. Повітряні цибулини мають 
тривалий період спокою і при висіванні восени проростають лише 
навесні наступного року. При підзимній чи ранньовесняній сівбі 
з повітряних цибулин виростає одиозубка (3—6 г), яка є добрим 
садивним матеріалом. З деяких, особливо найбільших повітряних, 
цибулин утворюються більш розвинені рослини, які формують 5—
7 листків, невелику (ЗО—50 см) стрілку і малу цибулину з 2—
6 зубків. При зберіганні повітряних цибулин протягом року і ви
сіванні їх у першій половині липня сходи на поверхні грунту 
з’являються на 10—12-й день. До зими рослини утворюють 5—
7 листків, велику кореневу систему і в такому стані зимують. 
Окремі рослини формують однозубку. Після перезимівлі рослини

^швидко відростають, нормально розвиваються і утворюють велику 
цибулину.

І Часник^досить холодостійкий. Коріння його починає рости при 
температурі 2—З °С, а листя — 5—7 °С. Оптимальна температура 
для росту і формування високого врожаю 16—20 °С. При вищій 
температурі ріст рослин сповільнюється, тому часник треба висіва
ти під зиму або рано навесні, щоб період вегетації при нижчих 
температурах був якомога тривалішим. Часник досить вимогливий 
до вологості грунту, особливо у період інтенсивного утворення і / 
росту кореневої системи, листків та формування цибулини. При 
нестачі вологи у цей період листки, починаючи з верхівки, жовк
нуть і поступово відмирають. У період достигання вологість грунту 
може бути нижчою. Це сприятиме утворенню щільних цибулин і 
кращому дозріванню зубків. При підвищенні вологості грунту у 
цей період луски швидко руйнуються і зубки оголюються, що при
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зводить до розсипання цибулин під час збирання, значних втрат 
урожаю та зниження якості продукції.

До грунту часник^порівняно з іншими овочевими культурами 
найбільш вимогливий. Високі врожаї його вирощують лише на не
щільних структурних родючих грунтах. Це пов’язано з тим, що ко
ренева система часнику хоч і досить розвинена, однак слабкороз- 
галужена, з незначною кількістю кореневих волосків (вбирна здат
ність її незначна). Важкі і слабкоструктурні грунти та ті, що 
запливають, непридатні для вирощування часнику. На таких грун
тах листя завчасно відмирає, рослини часто уражуються шийковою 
гниллю, фузаріозом і пошкоджуються нематодою.

Часник дуже реагує на зміну природних умов і погано до них 
пристосовується. Тому перевезення насінного матеріалу у різні за 
грунтово-кліматичними умовами місця неефективне, оскільки про
тягом кількох репродукцій він вироджується. У селекційній та на
сінницькій роботі при вегетативному розмноженні ' доцільніше 
використовувати місцеві форми.

Сорти. В Україні районовані такі сорти часнику: нестрілкую- 
чі — Український білий, Одеський 13, Сакський; стрілкуючі — До
нецький фіолетовий, Дубковський, Зимній, Парус, Побєда, Софієв- 
ський, Старобільський місцевий, Харківський фіолетовий, Ювілей
ний грибовський:

Технологія вирощування. Часник вирощують на родючих, бага
тих на органічну речовину грунтах. У сівозміні його розміщують в 
одному полі з цибулею.^ ~

При підготовці площі вносять до 40—60 т/га перегною і міне
ральні добрива в таких кількостях, як і під цибулю. Свіжий гній 
під часник не вносять, оскільки це призводить до нерівномірного 
достигання врожаю. Під озимий часник проводять оранку не пізні
ше як за 1—1,5 місяця до сівби. До осені площу кілька разів куль
тивують з одночасним боронуванням і коткуванням (з метою очи
щення верхнього шару від бур’янів). Перед сівбою проводять 
культивацію на глибину 10—12 см з боронуванням. На зрошува
них землях перед сівбою проводять полив (350—400 м3 води на 
1 га). Якщо часник висівають навесні, вносять добрива і на почат
ку польових робіт проводять передгіосівіТу культивацію з одночас
ним боронуванням. Гербіциди під часник^застосовують такі самі, 
як і під цибулю. Для сівби використовують здорові великі та се
редні за розмірами цибулини. За 4—5 днів до сівби їх лущать. При 
більш ранньому лущенні зубки швидко уражуються хворобами, 
погано зберігаються і втрачають схожість. Урожайність часнику 
значною мірою залежить від розміру зубків (табл. 44).

Перед висіванням зубки нестрілкуючих сортів калібрують на 
великі (маса 2 г і більше), середні (1—2 г) і дрібні (менше 1 г), 
а стрілкуючих — відповідно на великі (6 г і більше), середні (3— 
6 г) і дрібні (менше 3 г). Однозубку сортують також на велику
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(діаметр 1,4 см і більше), середню (1,4—1 см) та дрібну (менше 
1см).

Для сівби нестрілкуючих сортів використовують зубки першої 
і другої фракцій (третю для товарних посівів не використовують, 
оскільки утворюється багато однозубки). У стрілкуючого часнику 
висівають усі фракції (кожну фракцію окремо). Це забезпечує 
кращу роботу сівалок і більш рівномірне висівання зубків (одно-

Т а б л и ц я  4 4 .  Залежність урожайності та маси ц и б у л и н  

від розміру зубків насінного часнику ( з а  д а н и м и  С к в и р с ь к о г о  

д о с л і д н о г о  п о л я )

М аса з у б к ів , г
У р о ж а й н іс ть ,

ц /г а
М аса ц ибу

л ин , г
К іл ь к іс т ь  з у б к ів  
у  ц и б у л и н і, ш т.

Н е к а л і б р о в а н і

( к о н т р о л ь ) 6 3 , 2 2 4 , 9 3 , 8

6 — 9 9 0 , 4 3 4 , 9 4 , 1

4 - 5 6 5 , 2 2 5 , 2 3 , 8

2 — 3 4 8 , 3 1 9 , 5 3 , 8

зубок) на площі. При висіванні некаліброваного насінного мате
ріалу рослини розвиваються неоднаково і достигають неодночасно, 
що призводить до втрат урожаю в період збирання.

Озимі форми часнику у центральних і західних районах висіва
ють у першій, а в південних — у другій половині жовтня. При та
ких строках сівби до зими часник добре укорінюється і не вимер
зає. Глибина садіння становить 6—8 см. При мілкому загортанні, 
особливії в пізні строки, корінці часнику погано заглиблюються в 
холодний грунт, зубки виносяться на поверхню і вимерзають. Пе
ред замерзанням грунту посіви вкривають торфом, шаром пере
гною 5—7 см, соломою чи листям. -

Ярий часник висівають рано навесні. Запізнення з сівбою при
зводить до різкого зниження врожаю. Глибина садіння — 5—6 см. 
В такі строки висівають і повітряні цибул‘ини для вирощування 
однозубки. Глибина. їх загортання — 2—4 см.

Часник висівають широкорядним (45 см) і стрічковим (20 + 
+  50 +  20; 20+20 + 50 см) способами з відстанню між рослинами у 
рядку 6—8 см. Для сівби використовують сівалки СЛН-8А. Норма 
висіву залежить від густоти, способу сівби та розміру зубків і ко
ливається від 5 до ЗО ц/га. Повітряні цибулини для вирощування 
однозубки висівають овочевими сівалками широкосмуговим або 
стрічковим- способом. Норма висіву невеликих цибулин становить 
160—200, а великих —- 300—-400 кг/га і більше.

Догляд за підзимніми посівами навесні починають з боронуван
ня упоперек напряму рядків і підживлення азотними добривами з 
розрахунку ЗО кг/га діючої речовини. Боронуванням закривають
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вологу, загортають добрива і гербіциди, знімають мульчу з рядків. 
Солому знімають тракторними граблями, згортають її на доріжки 
і спалюють. При з’явленні сходів міжряддя розпушують культива
торами КРН-2,8, КРН-2.8МО, КОР-4,2 на глибину б—8 см. Глибше 
розпушувати їх не слід, оскільки коренева система часнику регене
рується дуже повільно. Навіть при незначному пошкодженні корін
ців помітне пожовтіння кінців листків, що спричинює зниження 
врожайності. Протягом вегетації проводять не менше 2—3 розпу
шувань міжрядь і підтримують посіви у чистому від бур’янів стані. 
У період наростання листків і, особливо, формування врожаю по
сіви поливають. Кількість подивів і поливні норми такі самі, як і 
для цибулі. На товарних посівах стрілкуючих сортів часнику для 
одержання більших цибулин на початку стрілкування видаляють 
квітконосні стебла. Це підвищує товарність урожаю до 25'%. Про
ти ураження іржею рослини обприскують 1 % бордоською ріди
ною. Для кращого прилипання до розчину додають збиране моло
ко (І кг/100 л розчину) або одну з липких речовин (ОП-7, ОП-ІО).

Однозубку збирають на початку вилягання листків. Зібрані ци
булини просушують, очищають від листків та корінців і заклада
ють на зберігання. Нестрілкуючий часник збирають при виляганні 
несправжнього стебла, стрілкуючий — при підсиханні нижніх і по
жовтінні верхніх листків та на початку розтріскування чохликів 
суцвіть. Оскільки покривні луски в цибулин часнику швидко руй
нуються і зубки розсипаються, запізнюватись із збиранням уро
жаю не слід. Це призводить до значних втрат і зниження якості 
урожаю. Перед збиранням стрілки стрілкуючих сортів зрізують, 
в’яжуть у невеликі снопики і розставляють для дозорювання на 
критих токах. Через 2—3 тижні просушені повітряні цибулини 
обмолочують, очищають і закладають на зберігання або зберіга
ють необмолоченими у снопиках до наступного року.

Для збирання часнику використовують цибулезбиральні маши
ни ЛГК-1,4, КПХ-2К, морквозбиральну машину ЕМ-11 або скобу. 
Зібрані цибулини просушують у полі або на токах і зберігають у 
сухому приміщенні. У передових господарствах урожайність час
нику становить 80—100 ц/га.

Особливості вирощування стрілкуючого часнику з повітряних 
цибулин з однорічним циклом розвитку. Посіви часнику з повітря
них цибулин з однорічним циклом розвитку розміщують повтор
ною культурою після цвітної та ранньої капусти, салату, шпинату, 
петрушки на зелень, викогорохової сумішки. Відразу після збиран
ня попередника проводять оранку і до сівби грунт підтримують у 
чистому від бур’янів і розпушеному стані. Під передпосівну куль
тивацію вносять повне мінеральне добриво (ИвоРігоКіго) і гербіци
ди (як під цибулю). Висівають калібровані повітряні цибулини 
врожаю попереднього року. Перед сівбою їх протруюють ТМТД 
(400—500 г на і ц).
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При вирощуванні часнику з повітряних цибулин з однорічним 
циклом розвитку вирішальне значення мають строки сівби. Своє
часна сівба забезпечує появу дружних сходів і нормальний ріст та 
розвиток рослин. Кращим строком сівби є 1—5 липня. При таких 
строках до замерзання грунту рослини досягають висоти 40 см, 
утворюють 5—6 листків та до 40—50 корінців і лише частина їх 
формує однозубку. При запізненні з сівбою рослини до зими роз
виваються слабко, гірше перезимовують, а на другий рік дають 
нижчі врожаї, переважно однозубку.

При недостатній вологості грунту сходи часнику з’являються 
протягом 1—2 місяців і, як правило, бувають невирівняними. Воло- 
гозарядкові поливи (350—400 м3 води на 1 га) сприяють появі 
дружних сходів.

Сіють повітряні цибулини овочевими сівалками широкосмуго
вим або стрічковим способом. Норма висіву дрібних повітряних 
цибулин 40—60 кг/га, великих— 1—2 ц/га. Глибина загортання 
становить 5—6 см. До і після сівби проводять коткування. Догляд 
за посівами в осінній період полягає у розпушуванні міжрядь, 
поливах (при потребі) та підтримуванні площі у чистому від бур’
янів стані.

Рано навесні по таломерзлому грунту рослини підживлюють 
азотними добривами (60 кг/га діючої речовини). На початку по
льових робіт посіви боронують упоперек напряму рядків і розпу
шують міжряддя. Дальший догляд і збирання урожаю такі самі, 
як при вирощуванні часнику зубками. Урожайність часнику при 
вирощуванні таким способом досягає 100—150 ц/га.

Для вирощування часнику на зелень використовують озимі 
форми. Слід мати на увазі, що стрілкуючий часник дає врожай на 
10—15 днів раніше, ніж несгрілкуючий. Урожайність часнику на 
зелень залежить насамперед від густоти посіву. Оптимальною гус
тотою є 1,5—2 млн рослин на 1 га. Таку густоту легко забезпечити 
при вирощуванні часнику повітряними цибулинами з однорічним 
циклом розвитку. За даними ЮБ, при такому вирощуванні вро
жайність товарної зелені часнику становить 250—300 ц/га і більше. 
При вирощуванні зубками і однозубкою норму висіву збільшу
ють до 50—100 ц/га. Технологія вирощування часнику на зелень 
така сама, як і при вирощуванні цибулин.

Глава 4. ПЛОДОВІ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ
РОДИНИ ПАСЛЬОНОВИХ

До плодових культур родини пасльонових належать помідори 
(ЬусорегБісит Мііі.), перець (Сарзісит аппит Б.) і баклажани 
(Зоїапшп теїоп^епа Ь.). Серед них найбільш поширені помідори, 
менше — перець і найменше — баклажани.

Плодові овочеві культури родини пасльонових (помідори, пе
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рець та баклажани) мають велике народногосподарське значення. 
Різноманітне використання помідорів, перцю та баклажанів пояс
нюється високими смаковими якостями їх і вмістом цінних пожив
них речовин у плодах (табл. 45).
Т а б л и ц я  45. Хімічний склая плодів помідорів, перцю та баклажанів,
% сирої речовини

К у л ь т у р а В о д а
С у х а

речовн-
. на

Б і л о к
В у г л е 

в о д и Ж и р
К л іт к о 

в и н а З о л а

П о м і д о р и 9 3 , 4 0 6 , 6 0 , 9 5 3 , 7 9 0 , 1 9 0 , 8 4 0 , 7

Б а к л а ж а н и 9 1 , 3 1 8 , 6 9 0 , 9 8 5 , 5 0 0 , 2 0 1 , 4 0 0 , 5 2

П е р е ц ь  с о л о д к и й 8 5 , 5 6 1 4 , 4 4 1 , 4 9 6 , 4 4 0 , 9 5 1,8 0 , 6 9

г о с т р и й 8 4 , 2 0 1 5 , 8 0 1 , 7 3 7 , 1 0 1 , 3 5 3 , 6 0 , 9 2

Помідори — найбільїА поширена овочева культура в світі. Вони
походять з Центральної і Південної Америки. Вважають, що в 
Перу і Мексиці їх вирощували близько 2000 років тому. Там вони 
ростуть як вічнозелена багаторічна культура.

В Європу помідори завезли в XVII ст. н. е., і вони поширилися 
в Іспанії, Португалії, Італії. На початку XVIII ст. помідори почи
нають вирощувати на території України, спочатку у південних 
районах, а згодом — по всій території. Тепер в Україні помідори є 
найбільш поширеною культурою, яка займає близько 25 % площі 
всіх овочевих культур.

Плоди помідорів використовують у свіжому і переробленому 
вигляді. Вони є основною сировиною для консервної промисловості 
і становлять близько ЗО % овочів, які переробляються. Свіжими 
споживають червоні та рожеві плоди помідорів. Трапляються сорти 
помідорів з жовтими плодами. Червоні плоди використовують і для 
виготовлення соків. Червоні, бурі та плоди в молочній стиглості 
маринують і солять. Для цього-доцільніше використовувати плоди 
сливо- або грушоподібної форми. Для конвейєрного виробництва 
плодів помідори вирощують у відкритому і закритому грунті,

Батьківщиною перцю вважають Мексику і Гватемалу, де ще й 
тепер трапляється багато його диких видів. Перші відомості про 
перець у Європі з’явилися наприкінці XV ст. його вирощували в 
Іспанії і Португалії. Звідти в XVI ст. перець потрапляє в Німеч
чину, Угорщину, Бельгію, Болгарію, Англію, Україну.

Плоди перцю використовують у технічній і біологічній стиглос
ті. їх споживають свіжими, для виготовлення салатів, тушкування, 
соління, фарширування і маринування. Плоди гіркого перцю вико
ристовують як приправу до страв свіжими та в розмеленому вигля
ді. За вмістом вітаміну С плоди перцю займають одне з перших 
місць серед овочевих культур. У них також багато каротину. Пло
ди баклажанів у їжу використовують у нестиглому стані (в тех
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нічній стиглості). Широко використовують плоди баклажанів у 
консервній промисловості. Баклажани мають лікувальні власти
вості: при споживанні їх зменшується вміст холестерину в крові.

Баклажани походять з Індії, Як сільськогосподарська культура 
вони відомі з початку XV ст. В Європі, в тому числі й на території 
України, їх почали вирощувати у XVIII ст. Тепер вони найбільш 
поширені у південних областях України.

§ 1. Помідори
Біологічні особливості. Помідори — однорічна трав’яниста теш- 

лолюбна культура (рис. 44). Насіння їх дрібне, плоско-округле, 
яйце- або ниркоподібне за формою, жовтувато-сіре,, опушене. Схо
жість зберігається протягом 4—6 років, починає проростати при 
температурі 14—15 °С. Корінь у помідорів стрижневий. При безроз
садному способі він проникає в грунт на глибину 1—1,5 м, а роз
садному — головний корінь обривається, а бічні розгалужуються у 
верхньому шарі (ЗО—40 см) в радіусі до 120 см.

Ріст надземної частини помідорів починається з появи на по
верхні грунту 2 сім’ядольних 
листків. Через 8—10 днів з 
бруньки зародка виростає пер
ший справжній листок, ще че
рез 4—5—другий, потім ро
стуть наступні листки і розви
вається трав’янисте стебло. При 
достатньому зволоженні грунту 
і кільїШбті тепла стебло здатне 
утворювати додаткові бічні ко
рені. Це дає можливість роз
множувати помідори вегета
тивним способом. До кінця ве
гетації стебло стає напівдере- 
в’янистим і ребристим. Поверх
ня його вкрита короткими за
лозистими волосками, які ви
діляють смолисту липку речо
вину темно-зеленого кольору із 
специфічним запахом. Висота 
стебла у відкритому грунті, до
сягає' 2, а в' теплицях 2,5^4 м 
і більше. Після утворення 7—
12 листків формується суцвіт
тя. Це є однією з ознак скоро
стиглості сорту.

Стебло помідорів СИМПОДІ- Рис. 4 4 . П омідори: 
альне і складається з бічних а — л и с т о к ; б - -  п лод и .
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пагонів кількох порядків. Деякі сорти сильно галузяться, тому 
рослини утворюють великий кущ. За формою і розмірами куща, 
зовнішньою будовою стебла розрізняють 3 типи куща: звичайний, 
штамбовий і детермінантний. Звичайний кущ — високорослий, роз
галужений, з великою кількістю пагонів. Після утворення плодів 
він вилягає. Штамбовий кущ компактний із стійким стеблом. У де- 
термінантного куща низькоросле стебло закінчується суцвіттям, 
а бічний пагін його розвивається з пазушної бруньки. Сорти з де- 
термінантним кущем більш скоростиглі. Листки помідорів прості 
непарноперисторозсічені.

Квітки зібрані в суцвіття-китицю. Розміщується вона не в пазу
хах листків, а на продовженні стебла близько до середини міжвуз
ля. Суцвіття утворюється на основному стеблі і бічних пагонах 
усіх порядків. Залежно від будови розрізняють прості, подвійні, 
або проміжні, і складні) суцвіття. Всі підвиди і сорти помідорів 
схрещуються між собою.

Плід у помідорів — соковита дво- чи багатокамерна ягода, різ
на за формою, розміром і забарвленням. За формою плоди бува
ють кулясті, плоско-округлі, видовжено-овальні. Забарвлення стиг
лих плодів залежно від сорту жовте, рожеве, червоне, малиново- 
червоне або оранжево-червоне. Маса плодів коливається від 5—10 
до 500—800 г і більше. Оптимальна температура для росту і роз
витку рослин помідорів 22—27 °С залежно від фази розвитку рос
лин, інтенсивності освітлення, сортових особливостей тощо. При 
температурі нижчій за 15 °С  вони не цвітуть, а 8 °С — не ростуть. 
Насіння починає проростати при температурі 10—15 °С. Оптималь
на температура для його проростання 22—25 °С . Помідори дуже 
чутливі до приморозків, температура мінус 1—2 °С для них згубна. 
Тривалість періоду, сприятливого для росту і плодоношення, ви
значається кількістю днів з температурою вищою за 15 °С (їх має 
бути не менше 90).

Помідори, як культура світлолюбна, добре розвиваються при 
інтенсивному тривалому сонячному освітленні. Мінімальна інтен
сивність сонячного освітлення для них 17 тис. лк (при 5 тис. лк 
вони розвиваються повільно, а при освітленості 2,5 тис. лк квітки 
не розвиваються). Досить чутливі до інтенсивності освітлення схо
ди і розсада. При слабкій інтенсивності освітлення затримується 
розвиток рослин, перше суцвіття розвивається із запізненням і над
11—13-м листком (при інтенсивному освітленні — над 7—9-м і на 
25—ЗО днів раніше). Взимку при вирощуванні розсади в теплицях 
застосовують електродосвічування.

Вологість повітря і грунту змінюється залежно від періоду і фаз 
росту. Оптимальна вологість грунту під час вегетативного рос
ту становить 70—80 % найменшої вологоємкості, а в період зав’я
зування плодів —- 80 %. Оптимальна відносна вологість повітря — 
50—60 %. При вищій вологості рослини уражуються хворобами,
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особливо фітофторозом, а також затримується достигання пилку і 
розкривання пиляків, погіршується запилення, квітки опадають. 
При низькій вологості повітря (ЗО—40%) помідори погано запи
люються і квітки також опадають.

Помідори порівняно з іншими овочевими культурами менш ви
могливі до грунту. Краще ростуть і плодоносять вони на легких 
родючих грунтах. На важких грунтах і на грунтах, що запливають, 
при високій вологості повітря вони погано ростуть і уражуються 
хворобами.

Помідори виносять з грунту багато поживних речовин. З них 
понад 60 % рослини витрачають на утворення плодів. Щодо окре
мих елементів, то помідори найбільше виносять з грунту калію, 
але реагують на вміст у грунті фосфору, особливо на початку рос
ту і в період формування плодів. Ефективно впливає на їх ріст і 
плодоношення внесення азотних добрив під час вегетації.

Сорти помідорів. Сорти помідорів за тривалістю вегетаційного 
періоду (від з’явлення сходів до достигання перших плодів) поді
ляють на ранньостиглі (100—105 днів), середньоранні (106—ПО), 
середньостиглі (111-—115), середньопізні (116—120 днів) і пізньо
стиглі.

В Україні для вирощування у відкритому грунті поширені такі 
сорти і гібриди: Агата, Білий налив, Боян, Вікторина, Волгогра- 
дець, Волгоградський 5/95, Глорія, Донецький 3/2—1, Єрмак, За- 
казний 280, Зарниця, Застава, Зорень, Іскорка, Київський 139, 
Круїз, Кубок Молдови, Лагідний, Леб’яжинський, Лікурич, Лія, 
Любимий, Новинка Придністров’я, Новичок, Призер, Ранній 83, 
Салют, Світанок, Союз 3 (Рі), Титан, Унавський, Утро, Факел, 
Евріка; з них для одноразового механізованого збирання комбай
нами — Єрмак, Леб’яжинський, Новичок, Призер, Салют, Факел; 
для закритого грунту — Вайнмон (Рі), Верліока (Рі), Внуков- 
ський, Грезанда (Рі), Карлсон (Рі), Каштан, Малишок (Рі), Пере
мога, Русич (Рі), Ручейок, Севєрний експрес (Рі), Сольвейг (Рі), 
Стриж (Рі), Сюжет (Рі), Українець, Харків’янин (Рі), Етап (Рі).

Вирощування помідорів у відкритому грунті. Помідори вирощу
ють у відкритому грунті розсадним і безрозсадним способами. Роз
садний спосіб забезпечує більш раннє достигання плодів і вищий 
урожай. Однак при вирощуванні цим способом на 1 га треба мати 
150 м2 закритого грунту для вирощування розсади, що набагато 
підвищує собівартість урожаю. При безрозсадному способі затра
ти зменшуються на ЗО—35 %, а норма висіву насіння збільшується 
в 4—6 разів. Вирощування помідорів безрозсадним способом по
довжує строки надходження продукції. Тому поєднання розсадного 
і безрозсадного способів вирощування збільшує тривалість періоду 
одержання свіжих овочів з відкритого грунту до 2,5—3 місяців.

Розсадний і безрозсадний способи вирощування помідорів до
сить трудомісткі. Так, при поширених технологіях з багаторазовим
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ручним збиранням помідорів затрати праці становлять близько 
1100—1200 год на 1 га, в тому числі на збирання врожаю (140— 
150 ц /га)— 800—900 год на 1 га. Впровадження індустріальної 
технології значно зменшує затрати ручної праці на вирощування 
помідорів.

Розсадний спосіб вирощування помідорів. Урожайність плодів 
при вирощуванні цим способом залежить від якості розсади, вчас
ності висаджування її в грунт, удобрення, підготовки грунту і до
гляду за рослинами.

Розсаду помідорів для відкритого грунту вирощують у парни
ках! плівкоїшх^теплицях до 6(|—7(Тденного віку для ранньої, 50— 
55-денного для середньої і 40—45-денного для пізньої культури. 
Щоб мати ранню розсаду, насіння помідорів на Поліссі висівають 
на початку березня, в Лісостепу — наприкінці лютого, у Степу — 
10—15 лютого. Насіння для вирощування розсади масових строків 
висаджування висівають на 10—15 днів пізніше.

Для того щоб мати розсаду на 1 га, висівають 0,5—0,6 кг на-, 
сіння. Перед сівбою його сортують'за розмірами або щільністю, 
протруюють ТМТД (8 г на 1 кг насіння) або фентіурамом (4 г на 
1 кг насіння), а також обробляють мікроелементами. Для цього 
при кімнатній температурі його намочують у розчинах (г на 1 л) 
борної кислоти — 0,1—0,3, перманганату калію — 0,5—1, мідного 
купоросу — 0,01—0,45, метиленового синього — 0,3—0,5, янтарної 
кислоти— 17. Крім того, перед сівбою насіння загартовують при 
змінних температурах.

Ррзсаду_ вирощують__двома__ способами — висіванням насіння 
безпосередньо в грунті парника *або теплиці і в горщечках або ку
биках, виготовлених із живильноГсуміші. Горщечки виготовляють 
розміром 8 x8  або 10X10 см і розміщують по 160—170 шт. на 1 м2 
теплиці або парника.

Розсаду ранніх помідорів у горщечках або живильних кубиках 
вирощують здебільшого з пікіруванням. Спочатку насіння висіва
ють у заповнені грунтосумішшю ящики розміром 50X35X7 см або 
в парники. Норма висіву насіння — 2—3 г на ящик, 10—12 г на 
раму або 7—9 г на 1 м2 теплиці. Насіння сіють рядками з відстан
ню між ними 4 см. Висіяне насіння загортають шаром землі 0,5—
1 см. У фазі першого справжнього листкц сіянці (20—22-денного 
віку) пікірують у горщечки, прогріті до температури 22—25 °С. 
При пікіруванні корінці сіянців притискують до грунту і полива
ють. Парники з пікірованою розсадою на 2—3 доби накривають 
'матами (затінюють). Температурний режим від висівання насіння 
до висаджування розсади підтримують з урахуванням настання 
фаз росту та інтенсивності освітлення. У разі різкого тимчасового 
зниження температури розсаду в теплицях мульчують плівкою.

.Якщо розсаду вирощують без пікірування, у плівкових тепли
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цях для боротьби з бур’янами за 20 днів до сівби вносять гербіцид 
тилам (4,5 кг/га) або дифеніламід (бкг/га).

При вирощуванні розсади без пікірування ефективний механі
зований посів дражованого насіння сівалками точного висіву.

Насіння висівають у парники по 2—3 г на раму або 1,5—2 г на 
1 м2 теплиці з міжряддями 7 см. У фазі першого-другого справж
нього листка рядки проривають, залишаючи рослини на відстані
5—6 см. Протягом вирощування рослини в рядках 1—2 рази під
сипають грунтосумішшю шаром 1—2 см для укорінення і посилен
ня росту. З парникової рами горщечкової розсади мають до 
260 шт., безгорщечкової — до 400 шт., а з 1 м2 корисної площі теп
лиці — відповідно 150 і 270 шт.

Перед висаджуванням у__поле розсаду гартують. Для підвищен
ня стійкості проти хвороб рослини за .2—3 дні до висаджування 
обробляють 1 % бордоською рідиною або 0,1 % мідним купоросом 
(1 л розчину на 1,5 м2). Проти бурої плямистості до 1 % бордось
кої рідини додають 0,2 % розчин марганцевокислого калію.

Рання розсада повинна мати висоту (до точки росту) 20—23 см, 
8—9 листків, масу рослини 20—25 г; для масових строків виса
джування — відповідно 16—20 см, 6—8 і 13—16 г.

НДІ овочівництва і баштанництва розроблено касетну техно
логію вирощування розсади помідорів. Суть її полягає в тому, що 
насіння висівають у гнізда касет, в кожній з яких по 144 лунки 
розміром 3 X 3  см. Вік касетної розсади — ЗО— 35 днів. Касетну 
розсаду висаджують у полі механізовано.

У плівкових_теплицях, де грунт заражений шкідниками, розса
ду можна вирощувати на ізольованому малооб’ємному насипному 
субстраті. Для цього на розстелену поліетиленову плівку насипа
ють торф або завчасно підготовлену грунтосуміш шаром 5—7 см. 
При вирощуванні розсади на верховому торфі на кожний 1 м2 вно
сять: вапна — 3 кг, аміачної селітри — 0,8 кг, суперфосфату — 2 кг, 
сірчанокислого цинку— 10 г, калійної солі — 0,75 кг, мідного ку
поросу— 10 г, сірчанокислого марганцю — 20 г, борної кислоти — 
5 г. Насипаний на плівку субстрат злегка ущільнюють і в нього 
пікірують сіянці за схемою 1 0 X 4  см або 8X8 см. У субстрат мож
на також висівати насіння з шириною міжрядь 7—8 см.

Розсада, вирощена на таких субстратах, невисока (22—24 см), 
не витягнута, добре приживається при висаджуванні в грунт.

Розсаду масових строків садіння вирощують у плівкових тепли
цях, як правило, без пікірування. Насіння висівають у грунт теп
лиць, де повітря обігрівається. У районах з раннім настанням вес
ни розсаду пізніх сортів помідорів вирощують у теплицях на 
сонячному обігріві. За рекомендацією ЮБ, грунт у теплицях готу
ють восени: збирають рештки рослин, знезаражують їх, проводять 
глибоке розпушування, обробляють площу карбатіоном. Органічні 
добрива вносять розкидачем з розрахунку ЗО % за об’ємом на
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10-сантиметровий шар: перегною — 27 кг, торфу — 9—10 кг на 
1 м2. Загортають їх на глибину 10 см електрофрезою ФС-Л,7А або 
комбінованим агрегатом АМР-1,5. Замість перегною можна вноси
ти 1,2 кг солом’яної січки (ЗО % за об’ємом на 10-сантиметровий 
шар). Укривають теплиці плівкою за 2—3 тижні до висівання на
сіння. За 3—4 дні до висівання у грунт вносять мінеральні добри
ва з розрахунку, тій2: аміачної селітри — 25—30, суперфосфату — 
50—60, сульфату калію — 15—20 г.

Для боротьби з бур’янами за 2—3 дні до сівби вносять дифені- 
ламід (0,6 г/м2 діючої речовини).

Оптимальні строки сівби насіння помідорів у плівкових тепли
цях для одержання 40—45-денної розсади для масових строків са
діння у Лісостепу — 20—25 березня, на Поліссі — 25—30 березня 
і в Степу — на 6—12 днів раніше. В плівкових теплицях без обі
гріву для вирощування пізньої розсади насіння висівають напри
кінці березня — на початку квітня (на 1 м2 1,5—2 г насіння) з 
міжряддями — 6—10 або 12—14 см. За 10—12 днів до висаджуван
ня розсади в поле рослини загартовують.

Місце у сівозміні. Помідори вирощують в овочевих, овочекормо- 
вих і польових сівозмінах. Ранньостиглі сорти розміщують на пів
денних або південно-західних схилах, які добре прогріваються і 
захищені від холодних вітрів. У сівозміні помідори висівають на 
другий рік після внесення органічних добрив: Кращими попередни
ками для помідорів у Лісостепу є огірки, цибуля, кукурудза на си
лос, озима пшениця, капуста; на Поліссі — огірки, цибуля, капус
та; у Степу — огірки, цибуля, капуста, озима пшениця, багаторічні 
трави. Не можна розміщувати їх після культур з родини пасльоно
вих (картоплі, перцю, баклажанів), оскільки вони мають спільні 
з ними хвороби. На тому самому місці помідори можна вирощува
ти не раніше як через 2—3 роки. У зонах консервної промисловос
ті їх здебільшого розміщують після озимих культур у короткоро- 
таційних сівозмінах. Так, у спеціалізованих господарствах Херсон
ської області помідори вирощують у такій ланці сівозміни: І — 
озимі; 2 — помідори; 3 — горох.

Обробіток грунту й удобрення. Підготовку грунту під помідори 
починають слідом за збиранням попередньої культури. Після куль
тур, які рано звільняють поле, проводять осінній напівпаровий 
обробіток. Після пізніх культур проводять зяблеву оранку. На дер
ново-підзолистих, каштанових, солонцюватих грунтах під зяблеву 
оранку вносять перегній або компости (ЗО—40 т/га) і повне міне
ральне добриво (Н45 РбоК45-бо)- Мінеральні добрива, за рекоменда
цією ЮБ, на звичайних чорноземах без зрошення вносять з роз
рахунку ІМ6 0Р9 0К45. При зрошенні на звичайних чорноземах вносять 
Н90Р 120К45» на дерново-підзолистих грунтах — ^оРдоКм- За умов 
достатнього зволоження дози азотних добрив зменшують.

Весняний обробіток грунту починають із закриття вологи — бо
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ронування та шлейфування. Потім проводять весняний напівпаро
вий обробіток грунту. За 5—7 днів до садіння розсади під куль
тивацію або боронування вносять гербіциди тилам (4—6 кг), дифе- 
ніламід (4—8 кг/га), трефлан (1,5—2 кг/га) або рамрод (4— 
6 кг/га діючої речовини), суміш трефлану (2 кг/га) і дифеніламіду 
(5 кг/га). Робочого розчину використовують 300 л/га.

Строки садіння розсади. Розсаду помідорів висаджують, коли 
мине загроза весняних приморозків і верхній шар грунту (10— 
12 см) прогріється до 12—13 °С. Для одержання раннього врожаю 
при застосуванні заходів боротьби з приморозками розсаду скоро
стиглих сортів висаджують на 10—15 днів раніше від масових 
строків висаджування.

Строки садіння розсади в різних зонах неоднакові: на півдні її 
висаджують раніше, а в~ північних районах — пізніше (табл. 46).
Т а б л и ц я  46. Орієнтовні строки висаджування розсади помідорів

Сорти

Зони, області ранньо
стиглі

середньо
стиглі

середньо
пізні та 

пізні

Строки висівання 
насіння при 
безрозсадній 

культурі

Полісся і західні області 
Лісостеп
Центральний Степ 
Південний Степ, Закарпаття 
і Крим

10— 15.05 15—25.05 — 
05— 10.05 10—20.05 2 0 -3 0 .0 5  
25—30.04 05— 15.05 15—25.05

20—25.04 01— 10.05 1 0 -2 0 .0 6

£0—30 04 
15—20.04

05— 10.04

Для споживання у свіжому вигляді і промислової переробки 
найбільше вирощують середньостиглих сортів помідорів. Пізні сор
ти поширені здебільшого в південних районах.

Висаджують розсаду помідорів розсадосадильними машинами. 
Схеми розміщення рослин залежать від родючості грунту, сорту, 
типу куща, площі живлення і застосування механізмів. Розсаду 
ранньостиглих детермінантних сортів висаджують за схемою 70Х 
Х25—3(1 см (краще після випадання дощу).

Щоб максимально механізувати догляд за рослинами та зби
рання врожаю, широко застосовують стрічковий дворядний спосіб 
садіння. Розсаду ранньостиглих і штамбових сортів висаджують за 
схемою 90 + 50 см з відстанню в рядках між рослинами 25—ЗО см 
(47—57 тис. рослин на 1 га); середньо- і пізньостиглих— 110+50, 
120+40 з відстанню в рядках 25—ЗО см (44 тис. рослин на 1 га).

Останнім часом помідори розсадним і безрозсадним способами 
почали вирбщувати за інтенсивною технологією. Суть її така. Во
сени проводять високоякісний осінній (напівпаровий) обробіток 
грунту. Рано навесні, як тільки можна вийти в поле, закривають 
вологу і за 1—2 дні до сівби проводять передпосівну культивацію. 
Якщо тут планують висаджувати розсаду, площу 3—4 рази культи
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вують з одночасним боронуванням і коткуванням. Перед висаджу
ванням розсади або висіванням насіння нарізують напрямні щіли
ни щілинорізами, які встановлюють на культиватор, глибиною 
32 см і шириною 2—3 см. Одночасно вносять гербіцид трефлан 
(0,5—0,6 кг/га).

Розсаду висаджують розсадосаджалкою СК.Н-6А, а насіння при 
безрозсадному вирощуванні помідорів висівають сівалками СО-4,2, 
СУПО-6, СУПО-9, СКОН-4,2.

Догляд за рослинами. Через 5—7 днів після висаджування роз
сади на місця загиблих рослин підсаджують нові і розпушують 
грунт у міжряддях культиваторами КРН-4,2 на глибину 6—8 см. 
Вдруге міжряддя розпушують через 10— 12 днів на глибину 10— 
12 см. На зрошуваних землях міжряддя розпушують після кожно
го поливу на глибину 12— 15 см. Протягом вегетаційного періоду, 
міжряддя розпушують 4—5 разів. За умов достатнього зволоження 
рослини підгортають, а також виполюють бур’яни в рядках.

У період масового зав’язування і росту плодів на урожайність 
та вміст сухих речовин позитивно впливає позакореневе піджив
лення мінеральними добривами (1 % розчином аміачної селітри,
2 % суперфосфату і 1,5 % калійної солі).

Інтенсивність росту і плодоношення помідорів залежать від 
вмісту вологи в грунті. Високі врожаї збирають при вологості 
грунту 70—80 % НВ. Такий режим забезпечують поливами. У пів
денному Степу проводять 7—9 подивів, у центральному і північно
му Степу — 5—7, а в Лісостепу — 4—5 подивів. Поливна норма 
при висаджуванні розсади становить 250—300 м3/га, при масовому 
цвітінні — 300—400, а під час зав’язування і достигання плодів —  
450—500 м3/га. Строки поливу визначаються вологістю грунту, яка 
має бути не нижче 60 % НВ.

Щоб запобігти пошкодженню висадженої у ранні строки роз
сади приморозками, застосовують мульчування плівкою, димлен- 
ня і дощування.'При ранніх строках садіння внаслідок коливання 
температур спостерігається опадання квіток і зав’язі ца першому 
та другому суцвіттях. Зменшується опадання квітів і зав’язей при 
висаджуванні добре загартованої розсади.

Щоб помідори не уражувалися фітофторозом, бурою, сухою і 
білою плямистістю листків та іншими хворобами, рослини 3—5 ра
зів обприскують 1 % розчином бордоської рідини (500 л/га робо
чого розчину), суспензією кельтану (3—4 кг/га) або цинебом 
(2,5—3 кг/га). ,

Збирання врожаю. Урожай помідорів збирають вибірково, через
З—5 днів залежно від достигання плодів. Розрізняють стиглість 
плодів зелену (плоди повністю сформовані, але ще зелені), блан- 
жеву (плоди білувато-зелені), рожеву або буру (плоди починають 
червоніти) і червону (плоди червоні).

Плоди зеленої і бланжевої стиглості збирають для дозрівання

286



та транспортування на далекі відстані. Для реалізації і переробки 
плоди збирають у рожевій стиглості. Через день після збирання 
вони стають червоними. Плоди для реалізації і завдання заготі
вельним організаціям збирають здебільшого вручну. Затрати пра
ці при цьому становлять до 50 % загальних затрат. Майже 1/3 за
траченої на збиранні врожаю праці припадає на винесення плодів 
з площі і навантаження на автомашини. Зменшують ці затрати ви
користанням на збиранні платформ ПШ-25, ПОУ-2. За допомогою 
однієї платформи протягом світлового дня можна зібрати 12—15 т 
плодів.

При промисловій технології вирощування помідорів для кон
сервної промисловості плоди збирають комбайнами СК.Т-2, 
СК.Т-2А. Застосування комбайнів зменшує затрати праці порівня
но з застосуванням платформ у 4,2 раза.

Вирощування помідорів за промисловою технологією забезпе
чує високий економічний ефект. Так, у радгоспі «Овочевий» 
Херсонської .області врожайність помідорів при вирощуванні за 
звичайною технологією становила 350, а при застосуванні комп
лексної механізації, в тому числі й комбайнового збирання,— 
493 ц/га. Собівартість 1 ц плодів становила відповідно 6,50 і 
3,97 крб (у цінах 1990 р.), а рентабельність — 39,2 і 164,8 %.

Б е з р о з с а д н и_й с п о с і б  в и р о щ у в а н н я .  Безрозсадним 
способом вирощують ранньо- і середньостиглі високоврожайні сор
ти помідорів з дружним достиганням плодів. У південних районах 
республіки цим способом вирощують помідори на ЗО—40 % загаль
ної площі їх.

При безрозсадній культурі основний корінь і коренева система 
помідорів проникають у грунт на глибину 1—1,5 м, що значно під
вищує стійкість рослин до посушливої погоди порівняно з розсад
ною культурою. Крім того, підвищується і холодостійкість рослин, 
стійкість їх проти хвороб, а також збільшується вміст сухої речо
вини у плодах.

При безрозсадному способі вирощування велике значення ма
ють польова схожість насіння, розміщення посівів на чистих від 
бур’янів полях, застосування гербіцидів та добір сортів, придатних 
для машинного збирання. Ріст і плодоношення безрозсадних помі
дорів значною мірою залежать від вмісту поживних речовин у 
грунті, оскільки розсадний період у відкритому грунті порівняно з 
закритим проходить у більш суворих умовах. Тому безрозсадні по
мідори розміщують на родючих грунтах і вносять під зяблеву оран
ку по 20—ЗО т/га перегною і мінеральне добриво (Рбо-9оКбо-9о).

Обробіток грунту. Під безрозсадні помідори доцільно застосо
вувати осінній напівпаровий обробіток грунту, а рано навесні пло
щі 2—3 рази боронувати важкими боронами ЗБЗТ-1,0 в агрегаті із 
шлейф-боронами ШБ-2,5.

Досить ефективним агрозаходом в передпосівній підготовці
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грунту е культивація грунту з наступним коткуванням. На заплав
них грунтах передпосівну культивацію проводять на глибину 5—• 
6 см з боронуванням.

Передпосівний обробіток грунту культиваторами КЛН-4Г, 
К.ПС-4, РВК-3,6 поєднують з одночасним внесенням гербіцидів.

За 12—15 днів до сівби насіння помідорів вносять гербіциди 
трефлан (0,6 кг/га діючої речовини), за 6—10 днів — дифенамід 
(7 кг/га), за 12 днів — тилам (4—6 кг/га). *

Для одержання дружних сходів у разі потреби перед сівбок) 
проводять полив з нормою 350—400 м3/га.

Строки сівби. Насіння висівають при прогріванні грунту на гли- 
бинГ 4—5'см 'Ж “Г4— 15 °С. Норма висіву становить. 1,5—2, а штам
бових сортів — 2—3 кг/га. Перед висіванням насіння змішують з 
гранульованим суперфосфатом (ЗО—40 кг/га). Спосіб сівби широ
корядний — 70—90 см або стрічковий — 90 + 50, Г20"+'’60 см; а при 
комбайновому збиранні — 90 +  50 см, що дає можливість збирати 
плоди помідорів з двох рядків за один прохід. При більш широких 
стрічках (інші схеми) плоди збирають з одного рядка. Глибина 
загортання насіння — 2,5—3 см. Для сівби використовують сівал
ки СКОН-4,2; СО-4,2 та ін.

При вирощуванні безрозсадних помідорів, як свідчить досвід 
спеціалізованих господарств півдня України, ефективно висівати 
дражоване насіння. Дражованого насіння висівають 1,5—2 кг, або 
550—650 тис. схожих насінин, на гектар.
. Догляд_за посівами. Після сівби проводять коткування кіль- 

часто-шпоровими котками ЗККШ-2,8 з одночасним боронуванням 
боронами ЗБП-0,6. Юрку на посівах знищують боронуванням упо
перек напряму рядків легкими боронами. При масовому з’явленні 
сходів застосовують повторне боронування для знищення бур’янів 
і проріджування рослин у рядках.

Густоту рослин у рядках формують буряковим проріджувачем 
УСМП-5ДА. Сходи проріджують при утворенні у рослин 3— 
4 справжніх листків. Залежно від сорту і густоти посіву проріджу
вачем роблять вирізи 15—20 або 10—15 см. Для ранньостиглих 
сортів густота має становити до 100 тис., для середньостиглих — 
80 і для пізньостиглих 60—70 тис. рослин на 1 га. Густоту посівів 
безрозсадних помідорів формують електронним проріджувачем 
6 ЙЕЦЗ, який одночасно розпушує грунт у рядках. Рядки прорі
джують також культиваторами упоперек напряму рядків, роблячи 
вирізи 50 см і букети 20 см. Якщо букети розбирають вручну, в 
кожному залишають по 2—4 найкраще розвинені рослини. Вручну 
помідори проріджують двічі, залишаючи під час останнього про
ріджування рослини на відстані 22—ЗО см.

При застосуванні напрямних щілин при ширині міжрядь 140 см 
обробіток грунту в міжряддях проводять ДО І ПІСЛЯ появи сходів. 
Для досходового обробітку культиватори КРН-4,2, КРН-4,2А об
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ладнують щілинорізами, стрілчастими і однобічними лапами, за
хисними щітками і прополювальними роторами. Коли висота рос
лин стає більшою за 7—8 см, щітки і ротори знімають і ставлять 
плоскорізи з прополювальними дисками. Грунт у міжряддях об
робляють так само, як і при вирощуванні помідорів способом роз
сади.

Заслуговує на увагу спосіб вирощування помідорів без прорі
джування посівів. Насіння висівають гніздовим способом нормою1 
висіву 1,2—1,3 кг/га. Відстань між гніздами — 22—25 см, кількість 
рослин у гніздах-— від 2—3 до 5 шт. На 1 га вирощують 170— 
190 тис. рослин.

Протягом вегетаційного періоду в посушливих районах грунт 
у міжряддях 3—4 рази розпушують, а рослини 6—9 разів поли
вають. -

Збирання врожаю. Плоди безрозсадних помідорів для реаліза
ції в свіжому вигляді збирають у такій стиглості, як і розсадні. 
Для збирання використовують пересувні платформи (ПОУ-2, 
ПШ-25 та ін.). (

Для промислової переробки помідори збирають комбайнами 
СКТ-2А.

Впровадження індустріальної технології вирощування безроз
садних помідорів у південних районах забезпечує одержання вро
жайності плодів 600—700 ц/га, а застосування на збиранні вро
жаю збиральних машин у 5 разів зменшує затрати праці. Про
дуктивність праці при цьому збільшується в 3,6—4,2 раза.

Вирощування помідорів у закритому грунті. Серед овочевих 
культур, які вирощують у культиваційних спорудах закритого грун
ту, помідори займають друге місце після огірків. Оптимальна ін
тенсивність сонячного освітлення для росту помідорів понад 
20 тис., а для вирощування розсади — 8 тис. лк.

Необхідна сума ФАР для розсадного періоду становить 1500— 
2200, а від сходів до початку надходження врожаю — 8400— 
8500 кал/см2. Температура повітря взимку в теплиці підтримується 
на рівні 20—24 °С вдень і 16—18 °С вночі.

Оскільки у зимовий період (грудень — січень) сонячного освіт
лення мало, то без додаткового електродосвічування цвітіння і пло
доношення помідорів майже неможливе. Вирощування помідорів 
при додатковому електродосвічуванні значно збільшує собівартість 
продукції. Тому взимку в закритому грунті частіше вирощують 
огірки. Однак вирощування розсади помідорів восени з електрод- 
освічуванням дає можливість вирощувати їх у зимово-весняний пе
ріод. У зимово-весняний період помідори вирощують у зимових і 
весняних теплицях та парниках, а в осінньо-зимовий — у зимових: 
теплицях.

В и р о щ у в а н н я  п о м і д о р і в  у з и м о в о - в е с н я н и й  п е 
рі од.  У зимових теплицях вирощують сорти і гібриди, які певною
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мірою пристосовані до обмеженого освітлення, стійкі проти гриб
них і бактеріальних хвороб, високопродуктивні, мають добрі сма
кові якості.

Розсаду для зимово-весняної культури використовують у 50— 
60-денному віці. При застосуванні електродосвічування насіння по
мідорів на Поліссі висівають у третій декаді листопада, а в півден
ному Степу і Криму — наприкінці жовтня — на початку листопада. 
Без електродосвічування насіння висівають у другій половині груд
ня— на початку січня. Після з’явлення сходів сіянці досвічують 
лампами ДРЛФ-400, ДРФ-1000 з опромінюваними ОТ-400 і 
ОТ-ІООО протягом 5—7 діб. Лампи розміщують у два ряди на ви
соті 80—90 см з відстанню між ними 1 м (потужність 400 Вт/м2). 
Від пікірування сіянців (через добу) до розстановки розсади опро
мінювані ОТ-400 ставлять у 2 ряди з відстанню між ними 1 м на 
висоті 0,9—1 м від рослин (потужність 240 Вт/м2). Після розста
новки розсади (20—25 шт/м2) лампи ставлять у 4 ряди за схемою
1,6—2 м і піднімають на висоту 1,2—1,3 м (потужність 120 Вт/м2). 
До розстановки розсаду досвічують протягом 14—16 год, а після 
цього— 12 год на добу. Опромінювані ОТ-ІООО підвішують на ви
соті 1,6—2,5 м з відстанню між лампами 2',5—3 м.

У виробництво впроваджуються нові натрієві лампи високого 
тиску ДНАТ-400 і металогалогенні — ДРИ-400-5, які характеризу
ються більш високими потужністю і коефіцієнтом корисної дії.

У тепличних комбінатах встановлюють опромінювані УОРТУ-2- 
300, УОРТ-2-ЗОО, СОРТ-2-2-2 на базі ламп типу ДРОТ-2000. Вони 
мають значно вищий коефіцієнт корисної дії, що дає можливість 
у 2,5 раза зменшити витрату електроенергії і в 10—15 разів потре
бу в опромінювачах, полегшує догляд за рослинами.

Насіння перед сівбою калібрують, добирають ваговите і про
труюють в 1 % розчині перманганату калію (протягом 40 хв) та 
обробляють ТМТД (5 г на 1 кг насіння), а потім збагачують на 
мікроелементи. Висівають насіння у посівні ящикй, наповнені по
живною грунтосумішшю (50 % дернової землі, 40 % перегною і 
10 % піску) або в грунт теплиці по 4 г/м2.

До з’явлення сходів температуру підтримують у межах 23— 
25 °С, а з появою їх на 5—7 діб знижують удень до 18—20 °С, вно
ч і— до 16—17 °С. Потім удень її підтримують на рівні 22—24 °С і 
вночі— 16—18 °С.

У фазі першого справжнього листка сіянці пікірують у торфо
перегнійні горщечки або живильні кубики розміром 8X8 або 10Х 
ХІ0 см. Горщечки розставляють на стелажі або на поверхні грун
ту розсадного відділення теплиці в шаховому порядку. На 1 м2 
розміщують 60—70 шт., щілини між ними засипають землею. Роз
саду поливають теплою водою (18—20 °С). Розсаду, яка росте по
вільно, 2—3 рази підживлюють мінеральними добривами з розра
хунку 5 г аміачної селітри, 30 г суперфосфату і 12 г хлористого
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калію на 10 л води (цього розчину вистачає на 2—3 м2). При дру
гому підживленні дозу добрив збільшують у 2 рази. Після кожно
го підживлення розсаду поливають теплою, водою, яка змиває за
лишки розчину добрив з листя. У фазі 7—9 листків її висаджують.

Для зимово-весняної культури помідорів розсаду можна виро
щувати восени. Горщечкову розсаду починають вирощувати з дру
гої половини вересня до початку листопада. При утворенні 5—
6 листків її рідше поливають, знижують температуру в теплиці до
6—7 °С і вологість повітря до 60—65 %. За таких умов сповільню
ється ріст і розсада зберігається до січня. За 12—15 днів до ви
саджування її поливають теплою водою і підвищують температуру 
до 20—22 °С, а також підживлюють мінеральними добривами. При 
висаджуванні розсади в січні і створенні сприятливих умов помі
дори починають плодоносити в другій половині квітня.

Урожайність тепличних помідорів великою мірою залежить від 
вмісту поживних речовин у грунті. Якщо помідори вирощують піс
ля огірків, то після збирання рослинних решток і дезинфекції теп
лиці грунт розпушують, додаючи при потребі свіжу землю і міне
ральні добрива На 1 м2 вносять 80—100 г суперфосфату і ЗО—50 г 
сірчанокислого калію. У недостатньо удобрений грунт вносять пе
регній (10—15 кг/м2). Якщо у грунті підвищений вміст азоту, що 
негативно впливає на плодоношення помідорів, вносять солом’яну 
січку з розрахунку 100—140 кг на 1 кг азоту. <

Висаджують розсаду на місце вирощування на Поліссі в другій 
декаді січня — на початку лютого, у Лісостепу — в першій декаді 
січня, у Степу — в третій декаді грудня, а в Криму — в першій по 
ловині грудня. При вирощуванні без електродосвічування її виса 
ддсують на ЗО—35 днів пізніше. Кількість рослин на 1 м2 залежить 
від сортових особливостей, способу формування куща, конструкції 
теплиць. Розсаду більшості сортів висаджують стрічковим спосо
бом за схемою 90—100+50—60X40—45 см (2,5—3,3 шт./м2). Силь
норослі гібриди і сорти розміщують рідше, ніж слабко- і середньо 
рослі.

Після приживання рослини підв’язують до вертикальної шпале
ри висотою до 2 м у грунтових і 1,6 м у стелажних теплицях. Над 
кожним рядком протягують дріт, який з обох кінців прикріплюєть
ся до каркаса. До дроту прив’язують шпагат, нижнім кінцем якого 
під 3—4-м листком підв’язують рослини. Кущ формують з одне 
стебло. Протягом усього періоду систематично видаляють пасин
ки довжиною 3—5 см і листки, які відмирають. До висоти шпале
ри на рослинах формується по 9—12 китиць, після чого стебло пе
рекидають через дріт і на ньому відростає ще 4—5 плодоносних 
китиць. За 1,5 місяця до останнього збирання врожаю верхівку 
стебла прищипують, залишаючи над суцвіттям 2—3 листки.

Протягом періоду вегетації грунт у міжряддях систематично 
розпушують, рослини в рядках 2—3 рази підсипають грунтосуміш-
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шю для кращого укорінення. Поливають помідори нечасто, але 
добре зволожують грунт (вміст вологи має становити 70—80 %■ 
НВ). Після кожного поливу теплиці провітрюють, вологість повіт
ря підтримують на рівні 60—65 %. При високій вологості повітря 
помідори уражуються грибними хворобами. Інтенсивність росту і 
плодоношення помідорів значною мірою залежить від температу
ри, вологості грунту і повітря в теплиці (табл. 47).
Т а б л и ц я  4 7 .  О п т и м а л ь н а  т е м п е р а т у р а ,  в о л о г і с т ь  п о в і т р я  і  г р у н т у  

п р и  в и р о щ у в а н н і  п о м і д о р і в  у  т е п л и ц я х

Фаза розвитку

Фактори росту
до цвітіння цвітіння плодоношення

Температура повітря,°С 
вдень у ясну погоду 20—22 20—25 20—26
вдень у хмарну погоду 18—20 20—22 20—22
вночі 15— 16 15— 16 17— 18

Температура грунту,°С 20—22 20—22 22—24
Вологість грунту, % НВ 70—80 70—75 7 5 -8 0
Відносна вологість повітря, % 65—70 65 6 0 -6 5

Температуру і вологість повітря у теплицях регулюють за 
допомогою обігріву, вентиляції і поливів. Підвищена вологість по
вітря у тривалу хмарну погоду погіршує запилення квіток і при
зводить до опадання їх. Застосування електромагнітного вібратора 
ОПЦ-65 та обприскування суцвіть на початку розкривання бутонів 
стимуляторами росту сприяє запиленню та зменшує опадання кві
ток і зав’язі. Суцвіття обробляють вібраторами протягом тижня.

Рослини підживлюють мінеральними добривами через кожні
12—15 днів. Це посилює плодоношення і сприяє достиганню пло
дів. Концентрація розчинених у воді мінеральних добрив до цвітін
ня не повинна перевищувати 0,5—0,7 %, а в період плодоношен
н я— 0,9—1 %. Вміст поживних речовин у грунті теплиць щомісяця 
перевіряють за допомогою агрохімічного аналізу. До початку буто
нізації помідори підживлюють з розрахунку 15 г аміачної селітри, 
40 г суперфосфату і 15 г калійної солі на 10 л води (на 1 м2 ви
трачають 10 л розчину). У період цвітіння і зав’язування плодів 
дози мінеральних добрив при підживленні збільшують у 1,5— 
2 рази.

Узимку для посилення фотосинтезу повітря збагачують вугле
кислим газом. Збирають плоди з настанням бланжевої і рожевої 
стиглості спочатку через 3—4, а в період масового плодоношен
ня— через 2 дні. Урожайність помідорів у зимових теплицях ста
новить 10—15, а в передових господарствах— 16—20 кг/м2.

В и р о щ у в а н н я  п о м і д о р і в  в о с і н н ь о - з и м о в и й  п е 
р і од .  Розсаду вирощують у парниках або теплицях у такі строки:
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у Лісостепу— 15—20 червня, на Поліссі — 10—15 червня, у Сте
пу — 25—ЗО червня. Розсаду у фазі 6—7 листків висаджують у 
теплицях на Поліссі 25—ЗО липня; у Лісостепу — 1—5 серпня, у Сте
пу— 10—15 серпня дворядними стрічками з відстанню між ними 
70—80 см, між рядками 50—60 і в рядку 25—ЗО см або за схемою 
100 + 60X40—45 см. Рослини підв’язують до У-подібної шпалери і 
формують в одне стебло на 6 китиць. Після висаджування розса
ди температура в спорудах у сонячні дні має становити 24—26 °С, 
у хмарні—  18—20 °С, а вночі— 15—16 °С. У жаркі сонячні дні по
крівлю теплиць затінюють, поливають водою і посилюють венти
ляцію. Відносну вологість повітря підтримують на рівні 60—68 %. 
При вищій вологості рослини уражуються бурою плямистістю, фі
тофторозом, сірою гниллю та ін. Проти ураження хворобами рос
лини і обприскують 0,5% розчином цинебу чи бордоської рідини. 
Урожайність помідорів становить 4—6, а в передових господарст
вах — 6—8 кг/м2. '

О с о б л и в о с т і  в и р о щ у в а н н я  п о м і д о р і в  у г і д р о 
п о н н и х  т е п л и ц я х .  Для вирощування помідорів у гідропонних 
теплицях використовують ті самі сорти, що й у грунтових. Розсаду 
вирощують у насипних ємкостях тих самих субстратів, що й рос
лини. При використанні щебеню і гравію горщечки заповнюють 
дрібного фракцією (розмір частинок — 3—8 мм). Розмір горщеч
ків— 10—12 см. Агротехніка вирощування розсади така сама, як 
і для грунтових теплиць. Склад живильного розчину наведено у 
розділі VIII, табл. 38. При вирощуванні помідорів на мінеральній 
ваті, гродані рослини пікірують (висівають) у нарізані кубики 
(10X10 см) з того-самого субстрату.

На постійне місце розсаду у 45—60-денному віці висаджують 
за схемою 90 +  50x30—35 см (4—4,7 шт./м2). Для сильнорослих 
сортів і гібридів густоту рослин зменшують до 2,5—3 рослин на 
1 м2. При малооб’ємній гідропоніці рослини висаджують за схемою 
160x20—ЗО см (2,1—3 шт./м2): Технологія вирощування рослин 
така сама, як і в грунтових теплицях. Температуру повітря до пло
доношення в сонячну погоду підтримують на рівні 22—24 °С, в по
хмуру— 19—20 °С, вночі — 16—17 °С; у період плодоношення від
повідно 26—28, 22—24 і 18—20 °С. Температура субстрату 18— 
20 °С. При зниженні температури до 15 °С настає консервація ко
реневої системи, припиняється вбирання нею поживних речовин, 
внаслідок чого зменшується приріст і знижується продуктивність 
рослин. При підвищенні температури понад 32 °С пилок стає сте
рильним і квітки відпадають. ,

У гідропонних теплицях систематично стежать за вмістом вуг
лекислого газу в повітрі. Постійна концентрація його має стано
вити 0,10—0,15 %.

Урожайність помідорів у гідропонних теплицях становить 25— 
27 кг/м2.
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В и р о щ у в а н н я  п о м і д о р і в  у п а р н и к а х .  Ранні помі
дори вирощують у парниках частково в першій культурозміні і 
більше в другій, після розсади ранньої і цвітної капусти, ранніх 
овочевих культур (редиски, салату, цибулі на перо), а також роз
сади помідорів. Кращими сортами для вирощування в парниках є 
Світанок, Перемога 165 та ін. Розсаду 60—65-денного віку для ви
рощування в парниках у першій культурозміні вирощують у теп
лицях, а для другої— у ранніх парниках. Строки вирощування її 
визначаються кліматичними умовами зони, строками закладання 
парників та звільненням їх від попередньої культури. Після роз
сади ранньої і цвітної капусти помідори висаджують у другій де
каді квітня в Лісостепу і на Поліссі, а в Степу — на 10—15'днів 
раніше.

У парники після вибирання розсади підсипають грунтосуміш, 
доводячи шар землі до 25 см. Висаджують розсаду похило по 12— 
16 шт. під раму. Рослини формують у 2 стебла на 4—6 китиць. При 
висаджуванні під рамою по 20 шт. рослин скоростиглих сортів їх 
формують в одне стебло на 2—3 китиці. Це забезпечує раннє і 
дружне достигання плодів. До останніх весняних приморозків рос
лини під рамами ростуть похило, а після зняття рам їх підв’язу
ють до кілків або шпалери. Поливають рослини в парниках теп
лою водою зрідка, але інтенсивно (через 3—4 дні залежно від по
годи). Доцільніше поливати їх вранці у сонячні дні. Після поливу 
парники обов’язково провітрюють, щоб вологість повітря не пере
вищувала 60—70 %.

Підживлюють рослини через 12—15 днів після висаджування. 
Мінеральні добрива вносять з розрахунку: аміачної селітри — 60 г, 
суперфосфату — 100, сірчанокислого калію — ЗО г на парникову 
раму (розчиняють у 10 л води). У парниках на біологічному обі
гріві дозу азотних добрив зменшують у 2 рази. Заходи проти хво
роб і шкідників при вирощуванні помідорів у парниках такі самі, 
як і у відкритому грунті. Урожайність плодів з однієї рами стано
вить 12—15, а у передових господарствах— 16—25 кг.

В и р о щ у в а н н я  п о м і д о р і в  у п л і в к о в и х  т е п л и ц я х  
та  п е р е н о с н и х  п л і в к о в и х  с п о р у д а х .  Плівкові теплиці 
широко використовують для вирощування помідорів. Достигають 
плоди в теплицях з обігрівом повітря на 1,5—2 місяці, а-?з сонячним 
обігрівом — на 15—20 днів раніше, ніж у відкритому грунті. Най
більш придатними для плівкових теплиць сортами є Київський 139, 
Українець, Перемога 165, Етап, Боян.

Нові плівкові теплиці розміщують на свіжих грунтах і вносять 
органічні та мінеральні добрива з розрахунку на 1 га перегною — 
100— 150 т, суперфосфату — 8— 10 ц. Навесні йносять 3—3,5 ц/га 
сірчанокислого калію. Якщо помідори вирощують після огірків, під 
які вносили органічні добрива, перед висаджуванням розсади ви
користовують тільки мінеральні добрива. При цьому беруть до
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уваги вміст у грунті поживних речовин. Так, якщо 100 г абсолютно 
сухого грунту містить азоту 15—20 мг, фосфору 20—35 мг і калію 
40—70 мг, то з розрахунку на 1 м2 вносять 10—20 мг азотних, 3—
6 мг фосфорних і 25—50 мг калійних добрив. За даними ІОБ, вне
сення верхового торфу, солом’яної січки і тирси (ЗО % об’єму грун
ту) збагачує орний шар грунту в плівкових теплицях на поживні 
речовини і поліпшує його фізичні властивості. Так, внесення восе
ни на 1 м2 35 кг верхового торфу, 3,5 кг солом’яної січки або 19 кг 
тирси за ефективністю не поступається перед внесенням 15 кг пе
регною. Солом’яна січка, торф, тирса підвищують пористість грун
ту значно більше, ніж перегній. Оптимальний вміст поживних ре
човин при вирощуванні помідорів на торфосолом’яному та тирсо- 
земляному субстратах коливається в таких межах: азоту— ІЗ— 
24 мг, фосфору — 6—9, калію — 25—48 мг на 100 г грунту.

У дослідах Сімферопольської овоче-баштанної дослідної стан
ції при вирощуванні помідорів у плівкових теплицях замість орга
нічних застосовують зелені добрива. Після збирання врожаю, вліт
ку сіють перко, восени його заорюють, а наступного року висаджу
ють розсаду помідорів. Урожайність помідорів при цьому підвищу
ється на 1,8 кг/м2 порівняно із звичайною технологією.

Розсаду для плівкових теплиць вирощують у горщечках у плів 
кових теплицях з обігрівом повітря і грунту, а також у ранніх 
парниках. Вік розсади і строки її висаджування помітно вплива
ють на достигання плодів. При висаджуванні 65-денної розсади 
плоди достигають на 10—12 днів раніше, ніж при висаджуванні 
50-денної. Тому для плівкових теплиць з обігрівом розсаду помі
дорів починають вирощувати у другій декаді лютого. Технологія 
вирощування розсади для плівкових теплиць така сама, як і для 
зимових.

Висаджувати розсаду помідорів у плівкові теплиці з обігрівом 
грунту і повітря в умовах Лісостепу і Полісся найдоцільніше в дру
гій декаді лютого, з обігрівом повітря — у другій декаді березня, 
на солом’яних тюках —• наприкінці березня — на початку квітня, 
а з сонячним обігрівом — у другій половині квітня. На півдні Ук
раїни її висаджують на 10—20 днів раніше. У теплицях з обігрі
вом розсаду садять за схемою 70 + 30—40X30—35 см (5—6 рослин 
на 1 м2), а без обігріву — 70 + 30—40X25—30 см (6—8 рослин на 
1 м2). Рослини формують в одне, рідше — в два стебла на 6—8 ки
тиць.

Після висаджування розсади грунт добре поливають і підтри
мують температуру вдень 20—25 °С. У плівкових теплицях без 
штучного обігріву температура грунту і особливо повітря різко ко
ливається. В сонячні дні влітку вона підвищується до 36—40 °С , 
тому теплиці регулярно провітрюють. Оптимальна температура по
вітря в плівкових теплицях для інтенсивного росту і плодоношення 
помідорів в ясну сонячну погоду має становити 22—26° С, в похму
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ру — на 2—4 °С нижче, а вночі— 16—18 °С; грунту — 20—22 °С; 
відносна вологість повітря — 55—60 %, вологість грунту — 70— 
80 % НВ. Температуру і вологість повітря регулюють активною 
вентиляцією через верхні і бічні вікна та двері.

Підживлюють рослини помідорів 3—4 рази: перший раз — че
рез 8—10 днів після висаджування розсади (у 10 л води розчиня
ють 15 г аміачної селітри, 50 г суперфосфату і 10 г сірчанокислого 
калію), другий — при утворенні зав’язі на 2-му і 3-му суцвіттях 
(дозу добрив збільшують відповідно до ЗО, 80 і 25 г), третій раз — 
під час плодоношення (по 40 г аміачної селітри і суперфосфату та 
30 г сірчанокислого калію). Таку кількість робочого розчину ви
користовують на 10—12 рослин. Інтенсивному плодоношенню спри
яє і позакореневе підживлення рослин у період розкриття бутонів 
на першому суцвітті (у 10 л води розчиняють 5 г аміачної селітри, 
10 г сірчанокислого калію, 1 г борної кислоти, 2 г сірчанокислого 
магнію і 0,5 г сірчанокислої міді). Цю кількість робочої суміші ви
трачають на 100 м2 теплиці. Обприскування проводять уранці, щоб 
протягом дня добре провітрити теплицю і зменшити в ній відносну 
вологість повітря. Проти ураження листків грибними хворобами 
застосовують профілактичне обприскування рослин 0,7—1 % бор
доською рідиною або 0,3 % цинебом.

У плівкових теплицях з обігрівом за умов правильної агротех
ніки плоди достигають у травні, а без обігріву — в другій полови
ні червня.
- Для вирощування ранніх помідорів часто використовують тим

часові покриття у вигляді своєрідних тунелів різних габаритів. 
Вони прості за конструкцією і економічно вигідні, сприяють висо
кій врожайності плодів і на 2—3 тижні прискорюють надходжен
ня їх порівняно з відкритим грунтом.

Покриття з поліетиленової плівки тримають на помідорах до
ти, доки не мине загроза весняних приморозків і різкого зниження 
температури. Заслуговує на увагу досвід вирощування ранніх по
мідорів під тимчасовими плівковими покриттями у передових спе
ціалізованих господарствах Криму, де вирощують ранні помідори 
сортів Перемога 165, Київський 139, Світанок і Українець. На ді
лянках під помідори восени вносять по 80 т/га перегною і 1 ц/га су
перфосфату, проводять оранку, а навесні вносять по 2 ц/га аміач
ної селітри під культивацію. Після культивації нарізують поливні 
борозни шириною 40 см з відстанню між центрами 160—180 см. 
Горщечкову 60—70-денну розсаду висаджують по боках поливних 
борозен, тобто дворядковими стрічками, з відстанню між рядками 
40 см. Відстань між стрічками становить 120—140 см і в рядку 
20 см (55—65 тис. рослин на 1 га). Висаджують розсаду наприкін
ці березня — на початку квітня. На рослини накладають малога
баритні плівкові тунелі. Рослини регулярно поливають і формують
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в 1 стебло на 4—6 китиць. Достигають плоди в умовах Криму на 
початку червня, а в північному Степу і Лісостепу — на 15—20 днів 
пізніше.

§ 2. Перець і баклажани

Перець і (баклажани порівняно з помідорами займають невели
кі площі. Вирощують їх здебільшого в південних районах України. 
Рослини перцю та баклажанів досить вимогливі до тепла. Вони 
не витримують зниження температури до 0—5 °С, а при температу
рі нижче 13 °С припиняють вегетацію. Насіння цих рослин при 
температурі грунту 20—25 °С проростає на 8—12-й день після сів
би. Оптимальна температура росту і плодоношення їх 20—ЗО °С.

Розрізняють перець солодкий і гіркий. Гострота перцю зумов
лена‘вмістом гіркої речовини — капсаїцину (в плодах 0,08—0,8% 
сухої речовини). Найбільше його в плодах гірких і найменше-— в 
солодких сортів.

Баклажани і перець в умовах помірного клімату розвиваються 
як однорічні Культури, а в тропічних зонах ростуть як багаторічні.

Біологічні особливості. Насіння перцю Жовтувато-біле, плеска
то-округле. Маса 1000 насінин становить 4,6—6 г. Схожість збері
гається протягом 4—5 років. іНасіння баклажанів дрібне, плескате, 
жовтувато-буре. Маса 1000 насінин — 2,8—3,5 г. Схожість збері
гається протягом 4—5 років. Коренева система перцю стрижнева і 
розгалужена. Основна частина її залягає в шарі грунту 'до ЗО— 
35 см, окремі корінці проникають на глибину 40—70 см. У бакла
жанів коренева система більш розвинена, однак дерев’яниста, і при 
садінні розсада їх приживається гірше, ніж розсада перцю.

Стебло перцю біля основи циліндричне, дихотомічне, розгалу
жене. У місцях розгалуження утворюються квітки і плоди. Висо
та рослин від — 12 до 135 см./У баклажанів стебло кругле, міцне, 
зелене а у верхній частині фіолетове, висотою 25—150 см. Основа 
стебла дерев’яниста, воно невилягаюче.

Перець і /баклажани— світлолюбні рослини короткого дня. Ско
рочення тривалості світлового Дня до 12—14 год при вирощуванні 
розсади прискорює початок плодоношення і підвищує врожайність. 
Оптимальна вологість ‘грунту становить 70—80 % НВ.

Перець та|_б§клажани вимогливі до родючості грунту. Найбільш 
придатні для них чорноземи. Вони досить чутливі до вмісту у грун
ті фосфору. Кращими попередниками для них в овочевих сівозмі
нах є огірки, цибуля, ранньостигла капуста, багаторічні трави.

Сорти. В Україні районовано такі сорти перцю та баклажанів: 
солодкі сорти — Подарок Молдови, Новогогошари, Ласточка, Ко
лобок, Кристал, Вікторія, Гогошари місцевий, Рубіновий, Маришор, 
Дружок, Піонер; гострі — Український гіркий і Харківський. Із
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сортів баклажанів поширені Алмаз, Донецький урожайний, Сімфе
ропольський 105.

Технологія вирощування. Обробіток грунту під перець і бакла
жани такий, як і під помідори. Під зяблеву оранку вносять орга
нічні (перегній) і мінеральні добрива. На Поліссі вносять 
30—40 т/га ПереГНОЮ І ПОВНе МІНераЛЬНе ДОбрИВО (Н30- 45РбО-7оК75- 9о) • 
На родючих грунтах після угноєного попередника використовують 
тільки мінеральні добрива (Идо-ігоРігоКіго)- У Степу при розміщен
ні після люцерни і застосуванні зрошення вносять повне мінераль
не, добриво (І і̂гоРігоКзо—во) • На каштанових грунтах вносять 4 0 — 
50 т/га перегною та мінеральні добрива (Н6о-9оР75- 9оКзо-4 5) •

Ршсаду-перцю і  .баклажанів вирощують так само, як і помідо
рів. На 1 м2 посівної площі закритого грунту вирощують до 500 шт. 
перцю та 250—300 шт. баклажанів. Строки вирощування такі, як 
і помідорів. Оптимальний вік розсади перцю — 45—50, баклажа
нів — 50—55 днів. Розсаду в грунт висаджують, коли мине загро
за весняних приморозків та верхній шар грунту прогріється до 12— 
14 °С, а саме: у Степу— 10—15 травня, в Лісостепу— 15—20 трав
ня, на Поліссі — 25 травня — 5 червня, а в Криму — 25 квітня — 
5 травня. Розсаду солодкого перцю висаджують у грунт рядковим 
способом за схемами 60X30 см, 70X15 або стрічковим дворядним 
за схемою 90 + 50x15 см (95 тис. рослин на 1 га). Гіркий перець 
садять за схемою 60X10— 15 см або 45x10—15 см (111—222 тис. 
рослин на 1 га). Баклажани висаджують за схемою (90 + 50) X 
ХЗО см (48 тис. на 1 га), а пізньостиглі сорти — 70x35 або квад
ратно-гніздовим способом 70X70 см по 2 рослини в гніздо (41 тис. 
рослин на 1 га).

У Криму і Донецькій області впроваджується безрозсадний спо
сіб вирощування перцю та баклажанів з метою одержання свіжої 
продукції наприкінці літа і подовження періоду її надходження з 
відкритого грунту. Підготовка грунту- внесення добрив такі самі, 
як і при вирощуванні їх розсадним способом. Насіння перед сів
бою намочують у теплій воді і витримують при температурі 26— 
28 °С, доки наклюнеться 3—5 % його. Потім насіння підсушують, 
щоб воно було сипке. Висівають його в прогрітий до 16—18 °С 
грунт овочевими сівалками. Норма висіву насіння становить 2,5— 
З кг/га, глибина загортання — 2,5—3 см.

Грунт у міжряддях після з’явлення сходів і висаджування роз
сади підтримують у чистому і розпушеному стані. Міжряддя оброб
ляють 4—5 разів. Перший раз їх розпушують на глибину 8—10; а 
потім— 10—12 см. У рядках і гніздах знищують бур’яни. При без
розсадному вирощуванні у фазі 3—4-го листка посіви проріджу
ють перший раз, залишаючи рослини на відстані 8—10 см. Під час 
другого проріджування рослини перцю залишають одну від одної 
на відстані 15—20, а баклажанів — 25—ЗО см.

Рослини підживлюють (1—2 рази) мінеральними добривами



(Мі5- 2оРи-2оКі5- 2о). Добрива вносять рослинопідживлювачами або 
з поливною водою. Поливають перець і баклажани в Степу 8— 
10, а в Лісостепу 5—7 разів. Вміст вологи в грунті в період виса
джування розсади — плодоношення має становити 70 %, а під час 
плодоношення — 80 % НВ. Норма поливу після висаджування роз
сади — 250—300 м3/га, під час утворення і росту плодів — 400— 
500 м3 води на гектар.

Плоди перцю солодкого збирають у технічній і біологічній стиг
лості вибірково через кожні 6—8 днів. Гіркий перець збирають у 
біологічній стиглості.

Плоди баклажанів збирають за 2—3 прийоми, коли забарвлен
ня їх фіолетове або темно-фіолетове. Кора в них має бути еластич
ною і щільною. Зібрані плоди сортують і кладуть у ящики. До реа
лізації плоди недовго зберігають у затінку під легкими навісами 
або в прохолодних приміщеннях.

Для збирання плодів використовують пересувні платформи 
ПОУ-2,0, ПІІІ-25, контейнери К-150 та ін.

Урожайність солодкого перцю без зрошення становить 150— 
200, а в умовах зрошення — 300—350 ц/га. Баклажанів збирають 
по 180—300 ц/га і більше.

Вирощування солодкого перцю і баклажанів у закритому грун
ті. Розсаду перцю та баклажанів віком 60—65 днів висаджують 
після звільнення приміщень від розсади або скоростиглих овочевих 
культур (редиски, цибулі на зелень). Під парникову раму виса
джують 18—24 рослини перцю або 10—12 баклажанів. У плівкові 
теплиці з сонячним обігрівом розсаду перцю та баклажанів виса
джують у другій декаді квітня, а з обігрівом — на початку бе
резня.

У зимових теплицях перець високорослих сортів висаджують по 
4, а середньорослих— по 6 шт./м2 за схемою 80 + 60X24—35 см; 
у плівкових — по 10 рослин за схемою 80 +  40x16, або 80+40 + 
+ 40X19 см. Під малогабаритним плівковим покриттям перець ви
саджують за схемою 110 +  40x30 см (до 12 рослин на 1 м2).

Баклажани у спорудах закритого грунту висаджують по 6— 
8 шт./м2 за схемою 80 + 60X35 або 80 +  40x20 см. У плівкових теп
лицях рослини середньорослих сортів можна не підв’язувати. Тем
пературу повітря підтримують у теплицях вдень на рівні 26—28 °С, 
під малогабаритним плівковим покриттям — 22—28 °С, вночі —
13—15 °С. Відносна вологість повітря має становити 60—70 %, 
оптимальна вологість грунту — 75—80 % НВ. Перець і баклажани 
не переносять навіть короткочасного пересихання грунту, оскільки 
це призводить до осипання квіток і зав’язі.

Технологія вирощування солодкого перцю і баклажанів у за
критому грунті така сама, як і помідорів у парниках і плівкових 
теплицях. Урожайність перцю — 8—10, баклажанів — 8 кг/м2.
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§ 3. Насінництво помідорів, перцю
та баклажанів

Підготовка грунту, строки садіння розсади та догляд за росли
нами на насінних посівах майже такі, як і при вирощуванні помі
дорів, перцю та баклажанів на товарну продукцію.

Помідори. Насінництво помідорів зосереджене в господарствах 
Степу і Лісостепу.■ Сортове насіння з елітного вирощують насін
ницькі господарства, а елітне — науково-дослідні інститути — ори- 
гінатори сортів. Насінні помідори вирощують розсадним і безроз
садним способами по високому агротехнічному фону.

Помідори — факультативна самозапильна рослина. У південних 
районах у посушливу погоду перехресно перезапилюється до 4—
5 % рослин. Тому на відкритій місцевості між сортами додержу
ються просторової ізоляції 100, а на захищеній різними насаджен
нями — 50 м. На насінницьких посівах застосовують сортові про
полки. Першу прополку і добір типових рослин роблять під час 
пікірування розсади і проривання при безрозсадній культурі (ви
даляють хворі, нетипові, слабкорозвинені рослини). За 5—40 днів 
до початку збирання врожаю всі нетипові і хворі рослини на насін
них посівах виривають, виносять за межі ділянки і знищують. Піс
ля закінчення прополки складають акт.

Апробацію насінницького посіву проводять тоді, коли на рос
линах достигне не менш як 20 % плодів. Насінні рослини і плоди 
відбирають за сортовими, біологічними і господарськими ознаками 
(урожайність, скоростиглість, тип куща, форма плоду, стійкість 
проти хвороб і шкідників).

Насіння з кращими посівними якостями розвивається і дости
гає у великих плодах перших двох-трьох китиць, оскільки закла
дання, цвітіння, ріст і достигання плодів відбуваються в них у 
більш сприятливу літню погоду.

Плоди на насіння збирають у біологічній стиглості за ‘допомо
гою платформ ПОУ-2, ПШ-25. Сорти для машинного збирання, в 
яких стиглі плоди зберігаються тривалий час на рослині, збирають 
комбайном СКТ-2. Насіння з них виділяють машиною ВСТ-1,5. По
тім його в чанах або бочках заливають помідорною пульпою і за- • 
лишають на 1—2 доби для бродіння (з метою знищення збудни
ків хвороб на його поверхні). Після бродіння насіння відмивають 
водою на машині МОС-ЗОО і просушують до вологості 1Г%. Ви
сушене насіння шліфують на машині ВСТ-1,5 і затарюють. Великі 
партії насіння видаляють з плодів на консервних заводах при їх 
переробці на сік і пасту.

Вихід насіння залежить від сортових особливостей: у сортів з 
малокамерними плодами він становить 0,6—1, з багатокамерни
ми — 0,25—0,35 % загальної їх маси. Середня врожайність насіння
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помідорів — 60—100 кг/га. У передових насінницьких господарст
вах збирають по 120—180 кг/га.

Перець і баклажани. Якщо в господарстві займаються насін
ництвом кількох сортів, обов’язкова просторова ізоляція: для пер
цю і баклажанів на відкритих ділянках — 300 м і на захищених — 
100 м; між посівами солодкого і гіркого перцю — відповідно 2000 
і 1000 м. Насіння цих культур вирощуїЬть лише розсадним спосо
бом з елітного насіння.

Для підвищення сортової якості насіння протягом періоду росту 
рослин проводять сортові прополювання, під час яких видаляють 
гібриди, нетипові, малопродуктивні та хворі рослини. При з’явлен
ні перших стиглих плодів проводять апробацію.

Насінні плоди збирають з добре розвинених рослин, які здатні 
формувати ранній урожай. Збирають біологічно стиглі плоди: ран
ньостиглих сортів — вибірково кілька разів, середньо- і пізньостиг
лих— не більше двох разів. Насіння з плодів солодкого і гіркого 
перцю з великою соковитою м’якоттю має знижену якість, тому 
їх доцільніше використовувати на продовольчі потреби. Для зби
рання врожаю використовують платформи ПШ-25, ПОУ-2 тощо. 
Зібрані плоди складають у великі купи для повного достигання і 
розм’якання стінок. Через 10—12 днів їх подрібнюють на машинах 
СОМ-2 або ІБК-5. Подрібнену масу зброджують у чанах або де
рев’яних бочках. Через 2—3 дні після бродіння насіння промива
ють водою на машинах МОС-300, просушують до вологості 10 % І 
зберігають у сухих приміщеннях. З 1 т солодкого перцю мають 4— 
8,. а гострого— 10—18 кг насіння. Урожайність насіння перцю ста
новить 0,9—1 ц/га.

- Плоди баклажанів збирають на насіння в біологічній стиглості, 
коли стінки плоду міцні, дерев’янисті, жовті або жовто-коричневі. 
Плоди складають у купи, де вони повністю достигають і розм’яка
ють. Потім їх подрібнюють на подрібнювані кормів ИГК-ЗОБ і 
вкладають в бочки або чани, де протягом 3—5 діб зброджують. 
Після цього масу протирають на машинах ВСТ-1,5, насіння про
мивають водою і підсушують до вологості 10 %, шліфують і зата- 
рюють. Урожайність насіння становить 0,7—0,8 ц/га.

Глава 5. ПЛОДОВІ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ
РОДИНИ ГАРБУЗОВИХ

До плодових овочевих культур родини гарбузових належать 
огірки (Сиситіз заііуиз Б.), гарбузи (СпсіїгЬіІа Б.), кавуни (Сіі- 
гиїїиз Зсіїгасі.) і диня (Сиситіз теїо Б.).

Огірки і гарбузи вирощують по всій території України. Посіви 
кавунів і дині зосереджені у південних районах, де сума активних 
температур (понад 15 °С) становить 2200—2700°.
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Всі овочеві культури родини гарбузових введені в культуру 
дуже давно. Відомості про огірки, кавуни і диню траплялися ще 
за 3000 років до н. е. Батьківщиною огірків вважаються тропіки 
Індії та Індокитай. Там ще й тепер трапляються їх дикі види. Че
рез Візантію огірки потрапили на територію України, де вони були 
поширені ще до заснування Київської Русі. Тепер в Україні площа 
під ними становить 17 % загальної площі овочевих культур і зай
має третє місце після помідорів і капусти.

Гарбузи походять з Південної та Північної Америки. Перші 
згадки про них у Європі належать до 1543 р. В XVII ст. вони були 
уже досить поширені в Європі. Очевидно, в цей період вони потра
пили і на територію України.

Батьківщиною дині вважають райони Середньої та Малої Азії. 
Дикі її види трапляються на півдні Азії.

Кавуни походять з напівпустель та пустель Південної Африки, 
де ще й тепер зустрічаються їх дикі види. Звідти диня і кавуни 
в середині XVII ст. завезли на територію України і почали виро
щувати в Таврійських степах.

Площа під баштанними культурами в Україні становить понад 
90 тис. га.

Народногосподарське значення. Поживна цінність плодових ово
чевих культур неоднакова. Так, плоди огірків містять мало (4— 
6 %) поживних речовин, але в свіжому, засоленому та маринова
ному вигляді мають високі смакові якості. Особливістю огірків є 
ще й те, що їх можна вирощувати у відкритому і закритому грун
ті. Це дає можливість використовувати їх свіжими протягом року.

Столові гарбузи ціняться за високі дієтичні якості. Плоди їх 
добре зберігаються взимку, що дає можливість також використо
вувати їх у свіжому вигляді протягом року.

Кавуни і диня містять багато цукрів і мають ніжну консистен
цію м’якоті. Саме тому вони належать до десертних культур і ви
соко цінуються як дієтичний продукт.

Дані про хімічний склад овочевих культур родини гарбузових 
наведені в табл*. 48.

Хімічний склад овочевих культур родини гарбузових змінюєть
ся залежно від погодних умов року, удобрення і технології виро
щування. Так, у дощові роки або при частих поливах вміст сухої 
речовини і нагромадження цукру у плодах зменшуються, а в 'за
сушливі, навпаки, збільшуються. Внесення підвищених доз орга
нічних та мінеральних добрив призводить також до зменшення на
громадження сухої речовини і цукрів.

Плоди цих культур широко використовуються у кулінарії та 
харчовій промисловості. Так, з огірків виготовляють салати, їх ма
ринують і солять.

В кулінарії використовують лише молоді плоди кабачків і па
тисонів у віці 7—12 днів, коли м’якоть їх ніжна, соковита і шкірка
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легко ріжеться нігтем. їх смажать, тушкують, маринують ̂ і со
лять, з них виготовляють салати, ікру. Кабачки часто фарширу
ють м’ясом, рисом, морквою, капустою тощо. Гарбузи в їжу вико
ристовують у біологічній стиглості в сирому (м’якоть, сік), варе
ному і смаженому вигляді. В харчовій промисловості з них виго-
Т а б л и ц я  48.  Хімічний склад плодів овочевих культур родини гарбузових,
%  си р о ї речовини

Культура В о д а
С у х а

р е ч о в и 
н а

Білок В у г л е 
води Жир Клітко - 

вина Зола

Огірки 9 5 ,36 4 ,6 4 0 ,9 0 2 ,3 0 0,11 0 ,6 8 0,41
Г арбузи 9 0 ,3 2 9 .6 8 1,10 6 ,1 0 0 ,1 3 1,22 0 ,7 3
Кабачки 9 3 ,0 0 7 ,0 0 0 ,6 0 5 ,2 0 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,5 0
П атисони 9 3 ,0 0 7 ,0 0 0 ,6 0 4 ,3 0 - — 1,30 0 ,6 0
Кавуни 8 9 ,0 0 11,00 0 ,6 0 9 ,2 0 . — 0 ,5 0 0 ,6 0
Диня 9 8 ,5 0 11,50 0 ,6 0 9 ,6 0 — 0 ,6 0 0 ,6 0

товляють повидло, варення, дукати і соки. Насіння їх містить по
над 50 % олії, яка за якістю не поступається перед кращими сор
тами олії з інших культур. ,

Плоди кавунів і дині використовують здебільшого свіжими і ча
стково для виготовлення меду, мармеладу, патоки, повидла, цука
тів, цукерок, соків. Кавуни також засолюють, а з насіння виготов
ляють олію. Плоди дині сушать і в’ялять.

§ 1. Огірки

Біологічні особливості. Огірки (рис. 45) — однорічна теплолюб
на трав’яниста культура. Стебло їх повзуче, до 2 м завдовжки у 
відкритому грунті і до 5 м у теплицях. Воно має жорстке опушення 
і розгалужується, утворюючи 2—5 бічних пагонів першого порядку, 
на яких розвиваються пагони другого і третього порядків. Розміри 
листків залежать від сорту і умов вирощування. У пазухах 3—бщо 
та наступних листків розвиваються вусики. Крім довгостеблових 
досить поширені детермінантні, кущові і перехідні форми огірків.

Огірки — однодомна перехреснозапильна культура. Чоловічі і 
жіночі квітки розміщуються в пазухах листків. Чоловічі зібрані по 
кілька штук і утворюють суцвіття-щиток, жіночі здебільшого роз
виваються поодиноко, рідше — по 2—3 квітки. За формою віночка 
і чашечки чоловічі і жіночі квітки майже однакові. На головному 
стеблі формуються переважно чоловічі квітки. Кількість жіночих 
квіток на головному стеблі і стеблах першого порядку залежить 
від сорту та умов вирощування. У скоростиглих сортів їх завжди 
більше, ніж у пізньостиглих. Зниження температури на початку
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вегетації, обробка рослин чад
ним газом, ацетиленом також 
збільшують кількість жіночих 
квіток. Прищипування верхі
вок стебел сприяє інтенсивно
му утворенню бічних пагонів з 
жіночими квітками.

Підвищенню врожайності 
огірків сприяє впровадження 
гетерозисних гібридів. Для ви
рощування їх використовують 
форми, в яких понад 50 % з 
жіночими квітками'. Робота із 
створення гетерозисних гібри
дів ведеться в Інституті ово
чівництва і баштанництва.

а — листок; б — плід.
Рис. 45. Огірки:.

Квітки огірків запилюються 
бджолами та іншими комаха
ми. Через 6—10 днів після за
пилення зав’язь розростається

і утворюється плід. Плід огірка ■— несправжня багатонасінна яго
да з 3—4 насінними камерами. Є форми огірків, у яких плоди роз
виваються без запліднення (безнасінні, або партенокарпічні). Ви
рощують їх у теплицях в зимово-весняний період. Плоди огірків 
споживають у господарській стиглості. Вони часто бувають гіркі, 
ЩО зумовлюється вмістом глюкозиду колоцантину. Гіркість плодів 
підвищується при тривалій сухій погоді, а також при старінні рос
лин. Біологічно стиглі плоди мають забарвлення від білого до 
темно-коричневого.

Насіння огірків еліптично-видовжене, загострене, біле з жовту
ватим відтінком або світло-кремове. Маса 1000 насінин—■ 16—25 г. 
Схожість зберігається протягом 6—8 років. При висіванні дво-, 
трирічного насіння на рослинах утворюється більше жіночих кві
ток, що забезпечує вищу врожайність порівняно із свіжим. Збері
гання однорічного насіння при температурі 20—25 °С та прогріван
ня його протягом 2 год при температурі 60 °С підвищує врожай
ність плодів.

'Сходи огірків при оптимальній температурі грунту з’являються 
на 4—5-й день після сівби. Через 5—6 днів розвивається перший 
справжній листок. Після утворення 4—7-го листка утворюються 
бічні пагони і починається інтенсивний ріст з одночасним плодо
ношенням.

Коренева система огірків розвивається у верхньому шарі грун
ту (ЗО—40 см). На холодних і безструктурних грунтах вона розви
вається слабо.
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Огірки — теплолюбна культура. Мінімальна температура для 
росту і розвитку їх 12—15°С, оптимальна — 15—29 °С. При зни
женні температури до 10 °С ріст і плодоношення рослин припиняє
ться, а при 4 °С вони гинуть. При температурі вдень 17—19 °С і 
вночі 12—14 °С скоростиглі сорти починають плодоносити на 40— 
45-й день після з’явлення сходів, середньостиглі — на 45—50-й і 
пізні — на 50—65-й'денв. Насіння в плодах достигає через 50— 
60 днів після запліднення. Сума середньодобових температур по
вітря для росту і розвитку огірків залежно від сорту становить від 
1500 до 2500 °С, а для настання господарської стиглості плодів — 
800—1000 °С. Огірки досить чутливі до зміни температури і •її ко
ливань.

До інтенсивності освітлення огірки помірно вимогливі. Вони на
лежать до культур короткого світлового дня. Оптимальна інтен
сивність освітлення для огірків — 15 тис. як. У теплицях взимку 
огірки добре ростуть при 9—10-, а навесні — при 12-годинному 
дні. Оптимальна концентрація С02 для інтенсивного росту і плодо
ношення — 0,3—0,6 %.

Огірки вимогливі до вологості грунту і повітря. Це пояснюється 
тим, що коренева система їх порівняно з листковою поверхнею 
слабо розвинена (листя випаровує багато води).

Найвищий урожай огірків мають при відносній вологості повіт
ря 90—100 % і вологості грунту 85—90 % НВ. Повітряна посуха 
під час цвітіння і плодоношення огірків негативно позначається на 
запиленні квіток, значно знижує врожай і товарність плодів.

Огірки добре ростуть на легкосуглинкових чорноземах. Важкі 
глинисті, холодні та солонцюваті грунти непридатні для їх виро
щування. Оптимальна реакція грунтового розчину для огірків 
рН 6,5—7.

Огірки виносять з грунту порівняно мало поживних речовин. 
На .100 ц товарної продукції винос азоту становить 27,5 кг, фос
фору— 14,6 і калію — 42,2 кг. У фазі розсади вони більше засвою
ють азоту і фосфору, а при плодоношенні — калію.

На- ріст і плодоношення огірків позитивно впливає внесення сві
жих органічних добрив. Грунт при цьому збагачується на поживні 
речовини, а надгрунтове повітря — на С 02. Досить ефективне для 
підвищення врожайності огірків одночасне внесення органічних 
і мінеральних добрив.

Сорти і гібриди. Сорти і гібриди огірків різняться строками до
стигання, господарськими ознаками, розмірами плодів,'забарвлен
ням, формою, опушенням тощо. За опушенням плоди поділяють на 
чорно- і білошипні; за горбкуватістю — на дрібно- і крупногорбку- 
ваті та гладенькі; за стиглістю —• на скоростиглі (від сходів до пер
шого збирання врожаю минає 40—45 днів), середньостиглі (46— 
50) і пізньостиглі (понад 51 день). Крім того, розрізняють Огірки 
салатні, для споживання свіжими і придатні для соління, а також
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придатні для вирощування у відкритому грунті, теплицях і пар
никах.

Щоб'мати свіжі огірки з відкритого грунту протягом тривалого 
періоду, у господарстві треба вирощувати ранньостиглих сортів і 
гібридів 15—20 %, а середньо- і пізньостиглих — 80—85 %.

В Україні у відкритому грунті поширені такі сорти і гібриди: 
Береговий, Бригадний (Рі), Витязь, Водолій, Воронезький, Декан, 
Капелька, Конкурент, Криниця, Кустовий, Міг, Надьожний, Ні
жинський 12, Ніжинський Кубані, Ніжинський місцевий,- Фенікс, 
Харківський; для закритого — Апрельський (Гі), Аеліта (Гі), Гри- 
бовчанка (Рі), Зозуля (Рі), Лада (Рі), Легенда (Рі), Майський 
(Рі), Манул (Рі), Марафон (Рі), Московський тепличний (Рі), 
Роднічок (Рі), Стела (Рі), Сюрприз 66 (Рі), Тепличний 40 (Рі), 
ТСХА 2693 (Рі), Фламінго (Рі), Естафета (Рі), Бажаний (Рі).

§ 2. Технологія вирощування огірків
у відкритому грунті

Місце в сівозміні, У відкритому грунті огірки вирощують для 
споживання у свіжому вигляді протягом літньо-осіннього періоду 
і для засолювання та маринування. Тому в овочевих сівозмінах 
вони займають велику питому вагу— 1—2 поля. Повертають огір
ки у сівозміні на те саме поле не раніше як через 2—3 роки.

В овочевих сівозмінах огірки висівають після багаторічних трав, 
помідорів, пізньої капусти, ранньої картоплі, гороху, а в польо
вих — після ранньої картоплі, озимої пшениці. Літні посіви розмі
щують після ранніх овочевих культур — гороху, ранньої і цвітної 
капусти, ранньої картоплі, озимих на зелений корм.

Обробіток грунту і удобрення. Після попередників, які рано 
звільняють поле, проводять осінній напівпаровий обробіток грунту, 
а після культур, які пізно звільняють поле,— зяблеву оранку на 
глибину 25—27 см. Рано навесні закривають вологу і до сівби 
проводять 3—4 культивації з боронуванням і коткуванням, з них 
передпосівну — на глибину 6—8 см.

Огірки, як уже зазначалося, досить вимогливі до родючості 
грунту і добре реагують на внесення гною (40—60 т/га). Вносять 
його під зяблеву оранку, а на важких грунтах і заплавах річок — 
рано навесні під переорювання зябу на глибину. 16—18 см.

За даними ЮБ, найбільш ефективне застосування органіч
них і мінеральних добрив. На чорноземах глибоких малогумусних 
без зрошування вносять органічні і повне мінеральне добриво 
(N60—9оРбО-9оКбО-9о)- в умовах Лісостепу ВНОСЯТЬ П45~боР45—60К45 60- 
При зрошуванні дози добрив збільшують на 25 %. На опідзолених 
грунтах вносять повне мінеральне добриво (П45_боРбо-9оКбо-9о) • Мі
неральні добрива вносять восени або навесні під культивацію чи 
переорювання зябу. Внесення у рядки суперфосфату з розрахунку
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■10—50 кг/га підвищує врожайність огірків на 18—20 %• Кислі грун
ти вапнують. Під огірки вносять вапняні добрива в дозі 0,5—
І норми за гідролітичною кислотністю.

Підготовка насіння до сівби. Для сівби використовують калі
броване дво-, трирічне насіння огірків. Перед сівбою його прогрі
вають, обробляють мікроелементами, стимуляторами росту, що 
підвищує врожайність плодів, а також протруюють препаратом 
ТМТД (3—6 кг/ц) для захисту від хвороб та шкідників.

Сівба. Оптимальні строки висівання насіння в грунт настають 
при прогріванні верхнього шару грунту на глибині 10—12 см до
12—14 °С і мине загроза заморозків. У південних районах Степу 
оптимальний строк сівби припадає на другу-третю декаду квітня 
і першу декаду травня, у Лісостепу — на першу-другу декаду трав
ин, а на Поліссі — на другу декаду травня. Ранні строки сівби 
забезпечують вищий урожай, ніж пізні. В окремі роки при випа
данні тривалих дощів і зниженні температури сходи бувають зрі
джені, тому в господарствах, де огірки вирощують на великих пло
щах, їх сіють у 2—3 строки з відхиленням.від зазначених вище на 
5—10 днів. Для першого строку насіння огірків загартовують (ви
тримують набубнявіле насіння протягом 2 діб при температурі мі
нус 2—З °С). При використанні такого насіння рослини стійкіші 
до низьких плюсових температур.

Норма висіву насіння становить 6—8 кг/га, глибина загортан
ня — 3—4 см (у посушливі роки і на легких грунтах — до 4 —5, 
а на важких — 2,5—3 см). Насіння висівають овочевими сівалка
ми СО-4,2, СПЧ-6, СУПО-6, СУПН-8 та ін. Ширина міжрядь для 
короткостеблових рослин становить 70—90 см, а для довгостебло- 
іщх — 90—140 см. Насіння в рядку розміщують на відстані 6— 
10 см. При застосуванні інтенсивної технології насіння висівають 
сівалками по напрямних щілинах з шириною міжрядь 90 і 140 см. 
На 1 га розміщують 80 тис. рослин короткостеблових і 65—70 тис. 
довгостеблових сортів. При застосуванні механізованого збирання 
плодів на 1 га вирощують до 150—250 тис. рослин, збільшуючи 
норму висіву насіння до 10 кг/га.

Ранньостиглі сорти огірків у відкритому грунті вирощують на
сінням і розсадою. Розміщують їх на родючих грунтах, які добре 
прогріваються. У західних областях і на перезволожених грунтах 
огірки вирощують на грядках і гребенях. Для створення більш 
сприятливого мікроклімату ранні огірки вирощують у кулісах з 
високорослих культур (кукурудзи, кропут соняшнику тощо) . Куліс
ні культури висівають за 10—12 днів до сівби огірків смугами че
рез 4, 6, 8, 12 і більше рядків основної культури (кратність захва
ту сівалки, якою висівають огірки). Кулісну культуру часто висі
вають одночасно з огірками (роблять перегородки на 1 висівний 
апарат) або через день після сівби. Куліси розміщують упоперек 
напряму панівних вітрів. При вирощуванні огірків у кулісах на 3—
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5 днів прискорюється збирання плодів і підвищується їх уро
жай.

Розсаду 20—22-денного віку висаджують, коли мине загроза 
приморозків і верхній шар грунту прогріється до 14—15 °С (у Сте
пу— 5—15 травня, у Лісостепу та на Поліссі — 15—25 травня), 
ї ї  висаджують квадратно-гніздовим способом за схемою 80X80 
або 90X90 см по 3—4 рослини в гніздо.

Для одержання огірків з відкритого грунту в більш ранні стро
ки розсаду слід висаджувати під переносні плівкові покриття (кар
касні і безкаркасні).

Для промислової переробки (засолювання та консервування) 
огірки часто висівають улітку після ранніх культур (ранньої кар
топлі, ранньої капусти, редиски). Сіють їх на Поліссі і в Лісостепу 
не пізніше ніж у першій, а на півдні —- у другій декаді червня. 
Норма висіву насіння — 6—8 кг/га.

Вирощування огірків у Лісостепу розсадним способом і сівбою 
насіння в грунт у ранні, середні і пізні строки сприяє організації 
конвейєра свіжої продукції з відкритого грунту з 10—15 травня 
до 15—20 жовтня.

В ЮБ розроблена промислова технологія стрічкової сівби огір
ків. Вона передбачає строки висівання насіння і висаджування роз
сади стрічковим способом за схемами: 90 +  50x15—20 см; 120 +  
+  60x10—12 см або 140+70x8—10 см. Це дає можливість меха
нізувати обробіток грунту в міжряддях і на збиранні врожаю ви
користовувати платформи та комбайни. Урожайність огірків ста
новить понад 400 ц/га.

Догляд за посівами. Догляд за посівами огірків полягає у своє
часному розпушуванні міжрядь, проріджуванні рослин у рядках, 
виполюванні бур’янів та поливах. Для знищення грунтової кірки 
та бур’янів проводять досходове (через 4—6 днів після сівби), а 
на загущених посівах — ще й 1—2 післясходових боронування упо
перек напряму рядків. Для цього використовують борони ЗБП-0,6А, 
БСО-4. Боронування на 70-—79 % зменшує забур’яненість посівів 
і на 46 °/о знижує затрати праці на прополювання. Після борону
вання грунт у міжряддях З—4 рази розпушують культиваторами 
КОР-4,2, УСМК-5,4 на глибину 6—10 см (до змикання рядків). 
У фазі двох справжніх листків посіви проріджують, залишаючи 
рослини на відстані 6—10, а у фазі 3—4 — 12—20 см. При цьому 
пошкоджені та слабкорозвинені рослини огірків видаляють. Після 
проріджування на 1 га має залишитися 80 тис. рослин короткостеб
лових і 65—70 тис.— довгостеблових сортів. Для механізованого 
проріджування використовують переобладнаний дворядковий про
ріджувач рослин УСМП-5,4.

При вирощуванні огірків за інтенсивною технологією перед з’яв
ленням сходів (за 1—2 дні) по напрямних щілинах проводять дов- 
сходове розпушування міжрядь культиваторами з роторними робо-
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чмми органами на глибину 4—б см. При такому розпушуванні зни
щуються всі пророслі бур’яни, а рядки засипаються шаром 0,5—*
1 см вологого грунту, в результаті чого руйнується грунтова кірка, 
гинуть усі пророслі бур’яни і рослини огірків з’являються більш 
дружно на поверхні грунту. Після з’явлення сходів проводять 1—
2 розпушування міжрядь роторними робочими органами. Наступні
З—4 розпушування міжрядь здійснюють культиваторами, обладна
ними плоскорізними лапами і прополювальними дисками. Захисна 
зона біля рядків при розпушуванні по напрямних щілинах не 
повинна перевищувати 3 см. Міжряддя розпушують систематично 
через кожні 7—8 днів. У разі потреби рослини огірків підживлю
ють аміачною селітрою (0,5—1 ц/га), аміачною водою (1—1,5ц/га), 
гноївкою (3—4 т/га) або пташиним послідом (0,7—0,9 т/га).

Під час вегетації огірки систематично поливають: у Лісосте
пу— 5—7, а‘ в Степу — 8—10 разів. Поливна норма від з’явлення 
сходів до плодоношення становить 250—300, а в період плодоно
шення — 350—400 м3/га води. У жарку погоду ефективні освіжні 
поливи дощуванням нормою 60—100 м3/га.

Посівам огірків шкодять шкідники і хвороби, зокрема баштан
на попелиця, несправжня борошниста роса, антракноз, бактеріоз. 
Для знищення попелиці рослини обприскують 0,3.% (0,35—
0,5 кг/га) метафосом,- Проти борошнистої роси посіви обробляють 
0,2—0,3% суспензією колоїдної сірки (300—400 л/га): перший 
раз — при виявленні хвороби, а потім — через 10—12 днів. При 
сильному ураженні рослини обробляють 5—8 разів. Проти хвороб 
рослини огірків також обприскують 0,75 % бордоською рідиною, 
0,4 % хлорокисом міді та ін.

Збирання врожаю. В огірків дуже тривалий період плодоношен
ня, тому збирають їх довго і багато разів. На початку плодоно
шення збирання проводять через 2—3, а потім — через 1—2 дні. 
У Лісостепу за вегетаційний період їх збирають вручну до 25, а 
в Степу на зрошуваних площах —■ до 45 разів.

Збирають усі плоди — не лише товарні, а й перезрілі, виродли
ві та уражені хворобами. Це сприяє кращому зав’язуванню нових 
плодів і підвищує врожай. На збиранні врожаю використовують 
широкозахватні платформи (ТПО-50, КОШ-50), ПШ-20, ПОУ-2 
та ін. Це в 1,5—2 рази підвищує продуктивність праці на збиранні 
врожаю.

§ 3. Вирощування огірків
у спорудах закритого грунту

Огірки є основною культурою закритого грунту. Порівняно з ін
шими овочевими культурами вони забезпечують найбільший вало
вий збір овочевої продукції в зимово-весняний період. Огірки ви
рощують у зимових і весняних теплицях та парниках. У зимових
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теплицях їх вирощують в одну або дві культурозміни, у весня
них — в одну.

Для вирощування у зимових теплицях велике значення має до
бір сортів, менш вимогливих порівняно з вирощуваними у відкри
тому грунті до інтенсивності освітлення і тривалості світлового 
дня, які характеризуються швидким ростом і плодоношенням та 
стійкістю проти хвороб і шкідників. Кращими короткоплідними гіб
ридами для зимово-весняної культури в теплицях є Сюрприз 66, 
Манул, Марафон, Т,епличний 40, Естафета та довгоплідні партено- 
карпічні — Грибовчанка, Московський тепличний, Стела, Фламін
го, Аеліта тощо. Вирощувати в одних теплицях сорти бджолоза- 
пильні і партенокарпічні недоцільно, оскільки запилення останніх 
бджолами призводить до утворення виродливих плодів. Як запи
лювачі для бджолозапильних сортів вирощують Сюрприз 66 або 
Тепличний 40.

Вирощування огірків у зимових теплицях. Свіжі плоди огірків 
узимку і рано навесні можна мати лише при вирощуванні їх у зи
мових теплицях. У деяких господарствах огірки вирощують до осе
ні, тобто застосовують перехідну культурозміну.

Для вирощування розсади використовують дво-, трирічне насін
ня огірків. Для збільшення жіночих квіток насіння (однорічне обо
в’язково) перед сівбою прогрівають протягом 2 год при температу
рі 60 °С. Проти вірусів насіння прогрівають у термостаті протягом 
двох діб при температурі ЗО °С, 3 діб при температурі 50 °С і од
нієї доби при 78—80 °С. Прогрівання насіння треба закінчити за 
1—1,5 місяця до сівби.

Перед сівбою насіння калібрують. Для цього його намочують 
у воді при температурі 22—25 °С протягом 2 год, а потім вміщу
ють у 3—5 % розчин аміачної селітри або кухонної солі на ЗО хв 
при температурі 25—28 °С. Насіння, що осіло, вибирають, добре 
промивають у проточній воді, знезаражують 15 % розчином три- 
натрійфосфату протягом 1 год і знову промивають чистою водою. 
Після цього насіння обробляють мікроелементами і пророщують 
при температурі 28 °С протягом 24 год. Проросле насіння (довжи
на корінця 0,5—І см) висівають у посівні ящики, заповнені пропа
реною тирсою шаром 6—8 см, або горщечки діаметром 10 см, за
повнені поживною сумішшю на 7г об’єму.

При пророщуванні насіння в тирсі у фазі розвернутих сім’ядоль 
сіянці пікірують у горщечки і розставляють на грядки. Щоб рос
лини менше витягувалися, до з’явлення сходів температуру під
тримують у межах 25—ЗО °С, а після знижують до 15—17 °С. Після 
утворення першого листка температура вдень має становити 20— 
22 °С у похмуру погоду і 25—28 °С у сонячну (вночі 15—17 °С, 
а грунту 21—23 °С). Вологість повітря підтримують у межах 80— 
85 %, грунту 70—80 % ЦВ. Рослини поливають підігрітою до 25— 
28 °С водою. У грудні — січні розсаду досвічують. В разі потреби
310



рослини підсипають грунтосумїшшю. Щоб посилити процеси аси
міляції, повітря збагачують вуглекислим газом, доводячи вміст 
його до 0,2—0,4 %.

Кількість розсади планують з урахуванням страхового фонду 
(10—15 %). Розсаду бджолозапильних сортів вирощують з розра
хунку на 1 м2 3—5, партенокарпічних — 2—3 шт.

Для бджолозапильних гібридів з жіночим типом цвітіння (Ес
тафета, ТСГА 2693, Манул, Марафон та ін.) на 5 днів раніше висі
вають насіння запилювачів (Тепличний 40, Сюрприз 66, Роднічок) 
з розрахунку 15 % загальної потреби в розсаді.

Підготовка грунту. Перед садінням розсади грунт у теплиці 
стерилізують і визначають вміст у ньому поживних речовин. Якщо 
у водній витяжці азоту більше за 40 мг на 100 г сухого грунту, 
то грунт промивають дощуванням з розрахунку 100 л води на 1 м2. 
Якщо у грунті поживних речовин мало, під огірки вносять гній з 
розрахунку 20—25 кг/м2, заорюючи на глибину 20—25 см. У важ
кий за механічним складом грунт одночасно з гноєм вносять тирсу 
(20—ЗО % об’єму), перемішуючи їх роторною лопатою МПТ-1,2 з 
трактором Т-54В або електрофрезою ФС-0,7А. Після цього відби
рають проби грунту для аналізу на вміст поживних речовин. За 
результатами аналізу вносять мінеральні добрива. Крім азотних 
фосфорних і калійних використовують по 250—300 кг/га сірчано
кислого магнію.

Грунт, підготовлений під огірки, аміачного азоту має містити 
не більш як 25—ЗО % загального вмісту його.

Висаджування розсади. Розсаду бджолозапильних гібридів по
чинають висаджувати у фазі 5 справжніх листків (25—30-денного 
віку) з 25 грудня і закінчують у першій половині січня. Розсаду 
партенокарпічних гібридів висаджують на 10 днів раніше. За дани
ми ІОБ, це прискорює надходження продукції на 10—15 днів, 
дає змогу в лютому мати до 1—2 кг огірків з 1 м2 і збільшити'за
гальний урожай.

Розсаду партенокарпічних довгоплідних гібридів висаджують 
за схемою 160X45—50; бджолозапильних — довгоплідних 160Х 
Х20—ЗО см, а інших короткоплідних — 90X30; 100 + 60X35—50, 
90 + 60x30—40 або 100—120x25—35 см. Щоб запобігти пошко
дженню рослин прикореневими гнилями, кореневі шийки рослин 
при висаджуванні землею не присипають, а горщечки заглиблюють 
на 3/4 висоти. Розсаду гібридів-запилювачів висаджують у шахово
му порядку або через 5—6 рядків (1 фядок) материнської форми. 
Відразу після висаджування рослини поливають теплою водою.

За 2—3 дні або відразу після висаджування розсади огірків 
у міжряддя висівають ущільнювач (пекінську капусту) або виса
джують розсаду салату і поливають розсаду дощуванням теплою 
водою.
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Догляд за рослинами. У міру приживання розсади рослини під
в’язують до горизонтальної шпалери з дроту. Над кожним ряд
ком огірків розміщують дві шпалери на відстані 50 см одна від 
другої. Важливим елементом технології вирощування огірків у теп
лиці є формування рослин.

Партенокарпічні гібриди огірків утворюють велику надземну 
масу і плоди довжиною до 60 см і більше, формування їх сприяє 
інтенсивному плодоношенню. Формують їх здебільшого так. З ли
сткових пазух нижньої частини рослини (стебла) до висоти 50— 
60 см видаляють усі бічні пагони довжиною 2—5 см і квіткові бу
тони осліплюють. Вище місця осліплення в листкових пазухах на
ступні 4—5 бічних пагонів (до висоти рослини 1 м) прищипують 
на один листок і одну зав’язь. У міру посилення росту наванта
ження на рослину поступово збільшують. Бічні пагони в середній і 
верхній частинах головного стебла (до висоти 1,5—1,7 м) прищи
пують на 2 листки і 2 зав’язі, а ті, що безпосередньо під шпале
рою,— на 3—4 листки і стільки ж зав’язі. Оптимальне навантажен
ня на головне стебло (до шпалери) гібрида Московський теплич
ний становить 4—6 зав’язей. У гібридів з жіночим типом цвітіння 
залишають 8—10 зав’язей. Після того як головне стебло перерос
ло шпалеру, його плавно нахиляють до дроту, верхівки над 4-м 
листком прищипують і прикріплюють до нього шпагатом (вісім
кою). Пагін, який утворюється,в першій пазусі за шпалерою, ви
ламують, щоб він не затінював листя на головному стеблі, а ос
танні три опускають униз і двічі прищипують через кожні 50 см, 
залишаючи пагін подовження, а на новоутворених другого поряд
ку — на дві зав’язі.

У бджолозапильних 'гібридів рослини формують дещо інакше. 
Осліплення проводять у пазухах перших 3—4 листків. До полови
ни висоти стебла (1,1 м) пагони першого порядку прищипують над 
2-м листком (у ослаблених над першим), а вище, над 2—3-м, за
лежно від стану рослин. Коли рослини досягають шпалери, їх під
в’язують до дроту. Верхівки рослин можна прищипувати над 3—
4-м листком вище шпалери (у даному разі наступне формування 
рослини буде таким самим, як і партенокарпічних гібридів) або 
опустити через дріт донизу і прищипнути на висоті 1 м від поверх
ні грунту. Бічні пагони прищипують на 2—3 листки залежно від 
сили росту рослин, запобігаючи утворенню шатра.

На початку цвітіння бджолозапильних сортів у теплицях вста
новлюють вулики з розрахунку 1 бджолосім’я на 800—1000 м2.

До плодоношення бджолозапильних сортів відносну вологість 
повітря підтримують у межах 80—90 %, грунту — 70—80 % НВ. 
Температура повітря у сонячні дні має становити 24—26 °С, у по
хмурі — 22—24 °С, вночі — 17—18 °С, а грунту — 22—24 °С. У пері
од плодоношення відносна вологість повітря має бути 80—90 %, 
грунту — 80—95 % НВ, температура повітря в сонячні дні — 26—
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28 °С, у похмуру погоду — 24—26 °С, вночі — 18—20 °С, грунту — 
22—24 °С.

Для партенокарпічних сортів відносна вологість повітря після 
висаджування розсади до плодоношення має становити 75—80 %, 
грунту — 75—80 % НВ, температура повітря в сонячну погоду — 
22—24 °С, у похмуру — 20—22 °С, вночі — 17—18 °С, грунту — 22— 
24 °С. У період плодоношення вологість повітря становить 75— 
85 %, грунту — 85—90 % НВ, температура повітря в сонячну пого
ду— 24—26 °С, у похмуру — 22—24 °С, вночі — 18—20 °С, грун
ту,— 22—24 °С.

У процесі догляду за рослинами доцільно постійно контролю
вати і регулювати процеси живлення огірків,

Дози добрив для підживлення і співвідношення елементів жив
лення розраховують на основі виносу їх з урожаєм з урахуванням 
коефіцієнта використання добрив (азоту і калію — 75—80 %, фос
фору — ЗО—40 %) і коефіцієнта водорозчинних форм (100  %).

Результатами досліджень встановлено, що на формування 1 кг 
ПЛОДІВ рослини огірків ВИНОСЯТЬ 3 грунту, ГІ’И — 1,4, Р2О5 — 0,9, 
К20  — 2,8, Са — 1,2, М§ — 0,2.

Перший аналіз грунту проводять через місяць після висаджу
вання розсади. Потреба огірків у поживних речовинах зростає з 
настанням цвітіння і плодоношення. До початку плодоношення їх 
підживлюють через 10— 15, а в період інтенсивного плодоношен
ня — через 7— 8 днів. Потребу в підживленні визначають методом 
візуальної діагностики і за даними аналізів грунту. Для піджив
лення використовують легкорозчинні мінеральні добрива, концен
трація яких у розчині не повинна перевищувати 0,7 % (70 г добрив 
на 10 л води). На 1 м2 вносять 10 л розчинених добрив. Під час 
плодоношення до повного мінерального добрива на 10 л води 
додають по 2 мг борної кислоти і сірчанокислої міді і по 3—4 г 
сірчанокислого марганцю та заліза. Добрива вносять за допомо
гою дощування.

Позитивно впливає на плодоношення позакореневе підживлен
ня, яке проводять через кожні 15—20 днів. Для позакореневого 
підживлення використовують витяжку з мінеральних добрив (у 
10 л води розчиняють 10— 12 г порошкоподібного суперфосфату,
7—8 г сірчанокислого калію, 5—7 г аміачної селітри або 20 г се
човини).

Мікродобрива для позакореневого підживлення використовують, 
у вигляді маточного розчину з розрахунку 2,85 г борної кислоти,
1,8 г сірчанокислого марганцю, 0,18 г сірчанокислої міді, 0,1 г мо- 
лібденовокислого амонію на 1 л води. Витрата робочого розчину 
становить 10 л на ЗО м2 площі.

Протягом періоду вегетації систематично на рослинах видаля
ють (на кільце) відмираючі листки і неплодоносні пагони, вино
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сять за межі теплиць у відведені місця і знезаражують. Рослини 
поливають невеликими нормами, щоб підтримувати відносну воло
гість повітря в межах 75—85 %. При підвищенні температури по
вітря в спорудах до 29—30 °С вмикають вентиляцію.

Щоб знизити температуру повітря всередині споруд у сонячні 
дні, прозору покрівлю забілюють крейдою. При оголенні кореневої 
системи рослини підсипають грунтосумішшю шаром 1—2 см.

У виробництві часто застосовують 'омолодження рослин. Суть 
його полягає в тому, що при оголенні від нижніх листків рослини 
дещо опускаються і стебло частково лягає на вологий грунт. Рос
лини у рядках підсипають вологою грунтосумішшю на 2—3 см. Во
ни утворюють додаткову кореневу систему, і ріст посилюється.

Проти павутинного кліща рослини обприскують 50 % акрексом 
(6—8 кг/га), 50 % карбофосом (2,5—3 кг/га), 20 % кельтаном (8— 
10 кг/га) або ЗО % тедіоном (6—8 кг/га). З біологічних методів 
для боротьби з павутинним кліщиком використовують кліща фіто- 
сейулюса. У теплицях важливо підтримувати оптимальну вологість 
повітря і грунту, додержувати санітарно-гігієнічних правил.

Проти загнивання коренів використовують біопрепарат трихо- 
дермін, який вносять у грунт теплиці перед садінням розсади. Від 
борошнистої роси рослини обприскують 0,08—0,12 % розчином ка- 
ратану або морестану чи 0,15 % суспензією колоїдної сірки, до 
якої для кращого змочування додають тіофос (3—5 г на 10 л). 
Проти антракнозу, бактеріозу та бурої плямистості рослини об
робляють 0,5 % розчином бордоської рідини або 0,3—0,5 °/о су
спензією цинебу. Обприскувати рослини доцільніше в похмуру по
году або в другій половині дня.

При вирощуванні бджолозапильних гібридів у період обробки 
рослин слід дбати про захист бджіл. У холодний період і дощові 
дні льотки потрібно на 2 дні закривати, а навесні давати можли
вість бджолам вилітати за межі споруди.

Збирання врожаю. Збирають плоди регулярно через 1—2 дні, 
вкладають у ящики і вивозять з теплиці платформами ПСП-1,4.

Впроваджуючи у виробництво науково обгрунтовану техноло
гію вирощування, передові господарства у зимово-весняний період 
збирають у теплицях по 25—ЗО кг/м2 огірків бджолозапильних 
сортів і по 28—36 кг/м2 партенокарпічних.

Осінньо-зимова культура огірків дещо відрізняється від зимово- 
весняної. Розсаду вирощують улітку, тому на початку вегетації в 
умовах достатньої сонячної радіації огірки інтенсивно ростуть. 
З настанням осінньої погоди (друга половина жовтня) різко ско
рочуються тривалість та інтенсивність сонячного освітлення, що 
негативно позначається на плодоношенні рослин. Крім того, восени 
у теплицях підвищується вологість повітря, що сприяє поширенню 
хвороб і ураженню рослин.

Світловий режим у теплицях в осінній період можна поліпшу
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вати мульчуванням грунту в міжряддях світлою тирсою, солом’я
ною січкою з одночасним доведенням концентрації С 02 в повітрі 
до 0,15—0,25 %,

Огірки для осінньо-зимового вирощування доцільно висівати 
після зимово-весняної культури помідорів. Кращими гібридами 
для такого вирощування є пристосовані до недостатнього освіт
лення Сюрприз 66 і ТСГА 2693, з партенокарпічних — Московсь
кий тепличний і Грибовчанка.

Розсаду вирощують у розсадному відділенні або в плівкових 
теплицях у липні — на початку серпня. Сіють насіння в горщечки 
розміром 8X8 см або 10X10 см. Вирощують розсаду протягом 
20—25 днів, і за цей час улітку на ній формується по 4—5 листків, 
висота рослин досягає 25—28 см. Перед садінням її добре полива
ють, слабкорозвинені рослини бракують. Оптимальний строк виса
джування розсади — перша половина серпня. Короткоплідні гібри
ди висаджують за схемою 120—130X40 см, довгоплідні— 160Х 
Х50—70 см. Висаджені рослини підв’язують до шпалери. Над 
кожним рядком натягують по 2 дроти (один від одного на відстані 
50 см), що зменшує застій вологого повітря в надгрунтовому по
вітрі. Рослини формують і підв’язують (0-подібно) до шпалери, 
на висоті 90 см видаляють бічні пагони з нижніх листків. Пагони 
першого порядку формують на один плід і на один листок, жовте 
листя виламують. Коли верхівка стебла досягає шпалери, його на
правляють уздовж дроту.

Температурний режим регулюють залежно від інтенсивності 
сонячного освітлення (табл. 49). Температура повітря в теплиці

Т а б л и ц я  49. Температурний режим вирощування огірків 
в осінньо-зимовий період, °С.

П огода
Д р у г а  п оловина 

сер п н я  — вересен ь
Т ретя  д е к а д а  

в ер есн я  — ж о в т е н ь Л истопад

Сонячна 25—26 22—23 21—22
Похмура 22—23 20—21 19—20
Вночі 19—20 18— 19 17—18

для огірків у жовтні — листопаді має бути дещо нижчою, ніж у 
вересні — жовтні. Температуру грунту відповідно знижують з 22— 
24 до 20 °С. Вологість повітря до плодоношення має становити 70— 
75 %, у період плодоношення — 75—80 %■ Поливати огірки доціль
но в сонячну погоду.

Огірки в теплицях при зазначених вище строках висаджування 
розсади починають плодоносити через 25—ЗО днів. Збирають уро
жай регулярно, запобігаючи переростанню плодів. Середня вро
жайність огірків при осінньо-зимовій культурі становить понад 
10 кг/м2.
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Вирощування огірків у гідропонних теплицях. У гідропонних 
теплицях вирощують такі самі сорти огірків, як і в грунтових. Жи
вильний розчин виготовляють з мінеральних добрив за спеціаль
ними рецептами. Концентрація живильного розчину залежить від 
фаз розвитку рослин. Ступінь засвоєння поживних елементів з жи
вильного розчину визначається температурою та освітленням теп
лиці. Потреба рослин в азоті зростає, а в калії дещо зменшується 
в міру підвищення інтенсивності сонячного освітлення. У похмуру 
погоду збільшується потреба в калії і зменшується в азоті. За
своєння фосфору сповільнюється при температурі, нижче 15 °С і 
вище 25 °С.

Розсаду вирощують у поліетиленових горщечках діаметром 
10 см, заповнених дрібним щебенем (3—8 мм). Сіянці, вирощені в 
посівних ящиках, наповнених тирсою, у фазі сім’ядоль пікірують 
у горщечки. Для зимово-весняної культури огірків розсаду досві- 
чують, як і для зимових теплиць.

Субстрат у стелажах після звільнення від попередньої культу
ри дезинфікують 3 % розчином сірчаної кислоти або 1 % розчином 
формаліну з наступним промиванням його водою.

Розсаду у фазі 4—5 листків висаджують у субстрат за такими 
самими схемами, як і в грунтових теплицях. Живильний розчин по
дають і регулюють його склад, як наведено у розділі III. Темпе
ратурний режим та догляд за рослинами такий, як і в зимових 
грунтових теплицях. У радгоспі «Київська овочева фабрика» у 
гідропонних теплицях збирають понад ЗО—36 кг/м2 огірків при ви
сокій рентабельності.

Вирощування огірків у плівкових теплицях. Огірки вирощують 
у плівкових теплицях на технічному, біологічному (солом’яних тю
ках) і сонячному обігріві.

У плівкових теплицях з обігрівом повітря і грунту розсаду ви
саджують у другій половині лютого, а з обігрівом повітря ■— в дру
гій половині березня. У південних районах України розсаду почи
нають .висаджувати на 10—20 днів раніше. У плівкові теплиці на 
сонячному обігріві розсаду висаджують у добре прогрітий грунт 
(не нижче 14 °С на глибині 10 см). У Лісостепу і Поліссі оптималь
ні строки висаджування припадають на третю, а в Степу на другу 
декаду квітня. За 7—10 днів до висаджування розсади грунт у 
теплиці прогрівають до 17—20 °С, оскільки зниження температури 
нижче за 7 °С згубне для рослин.

Залежно від господарської доцільності, біологічних особливос
тей і конструкції у плівкових теплицях переважно вирощують такі 
гібриди: Манул, Сюрприз 66, Естафета, Майський, Апрельський, 
Роднічок, Грибовчанка. Гібриди Естафета, Майський та Манул 
висаджують із сортами-запилювачами Тепличний 40, Сюрприз 66, 
Роднічок.

Для вирощування огірків у ранні строки насіння висівають за
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ЗО—35 днів до висаджування розсади на постійне місце (у тепли
цях на сонячному обігріві за 25—ЗО днів). Це дає можливість ви
саджувати рослини в теплиці у фазі 4 справжніх листків відповід
но в 25—ЗО- і 20-25-денному віці. Розсаду вирощують у горщеч
ках або живильних кубиках розміром 8 x8  або 10X10 см.

Температурний режим, вологість повітря при вирощуванні роз
сади огірків підтримують на рівні, сприятливому для розвитку 
кореневої системи і надземної маси (розділ II).

Підготовку грунту починають восени. Під оранку вносять гній 
з розрахунку 150—200 т/га. Навесні використовують мінеральні 
добрива: аміачної селітри — 2—2,5 ц/га, суперфосфату — 3—4, сір
чанокислого калію— 1,8—2,5, ц/га. При нестачі гною вносять торф, 
солом’яну січку і формують грядки висотою 20—25 см. На грядках 
поліпшується температурний режим грунту, що сприяє підвищен
ню врожайності огірків на 2—3 кг/м2.

На Сімферопольській овоче-баштанній дослідній станції, у рад
госпі «Сімферопольський» Кримської області замість органічних 
добрив вирощують сидеральні культури (перко). Сіють їх у плів
кових теплицях після збирання врожаю і восени заорюють. Цей за
хід підвищує врожайність огірків на 1,5—1,86 кг/м2.

На грядках розсаду висаджують дворядковими стрічками за 
схемами 80 +  60X35—40, 90 + 50X35—40 або рядковим способом 
з міжряддями 90—100 см і відстанню між рослинами в рядку 25— 
ЗО см. Сильнорослі гібриди висаджують за схемою 100—120x25— 
35 см. За 2—Задіті до або після висаджування рослин висівають 
ущільнювач. Після приживлення рослини підв’язують до шпалери. 
При рядковому висаджуванні над кожним рядком натягують два 
ряди дроту.

Рослини гібридів Манул, Майський, Сюрприз 66 формують на 
вертикальній шпалері без прищипування верхівки головного стеб
ла. Бічні пагони прищипують над 2—3-м листком. У міру росту 
центральний пагін обкручують навколо шпалери і в 2—3 місцях 
прив’язують до неї. Пагони і квітки в пазухах до 4-го листка ви
даляють на початку утворення. Головне стебло переводять над 
шпалерним дротом і обережно в 2 місцях прив’язують. У пазухах 
верхніх листків залишають по 2—3 пагони, які опускають вниз і 
прищипують на висоті 1—1,2 м від поверхні грунту.

При вирощуванні бджолозапильних сортів на початку зацвітан
ня квіток на 1000 м2 теплиці ставлять один вулик бджіл. Темпе
ратура у сонячні дні має становити 25—28 °С, у похмурі — 21— 
23°С, вночі— 17—18°С, температура грунту — не нижче 17°С, 
вологість повітря — 85—95 %, грунту — 80—90 % НВ.

Урожай збирають вибірково через 1—2 дні. Плоди затарюють у 
ящики по 20 кг. Урожайність огірків у плівкових теплицях з обі
грівом повітря і грунту становить 18—25, а з сонячним— 12— 
18 кг/м2.
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У радгоспі «Пуща-Водиця» у весняних плівкових теплицях зби
рають до 25 кг/м2 огірків.

Вирощування огірків у теплицях на соломі. У зимових і весня
них плівкових теплицях огірки вирощують також на соломі. Розса
ду висаджують за такими схемами, як і в зимових та плівкових 
теплицях.

Солом’яні тюки закладають у борозни на % їх товщини, наси
чують водою і мінеральними добривами. Для кращого насичення 
з тюків знімають дріт чи шпагат і поливають їх гарячою (50— 
60 °С) водою з розрахунку 1,5—2 л на 1 кг соломи. Огірки можна 
вирощувати і на нетюкованій соломі, яку в теплицях укладають 
шаром ЗО—40 см. Норми внесення добрив наведені в табл. 19. Піс
ля насичення соломи водою і внесення добрив починається і н т е н 
сивне розкладання соломи і температура підвищується до 40—■ 
50 °С. Після зниження її до 27—ЗО °С (через 7—10 днів) на солому 
насипають грунтосуміш шаром 10 см (з боків соломи грунтом не 
вкривають). Розсаду можна висаджувати і в солому, коли темпе
ратура в ній знизиться до 25—27 °С. На солЬм’яні тюки у Лісосте
пу розсаду огірків висаджують у третій декаді б е р е з н я ,  на Поліс
сі — першій декаді квітня, а на півдні — на 10—15 днів раніше.

На соломі рослини ростуть інтенсивніше і на 10—15 днів при-' 
скорюється плодоношення. Це збільшує вихід ранньої продукції, 
і врожайність підвищується порівняно з плівковими теплицями без 
обігріву на 20—25 %.

У комплексі агротехнічних заходів догляду за рослинами, при 
вирощуванні огірків на соломі важливу роль відіграє підтримання 
високої вологості (75—80 % НВ, а в повітрі — 85—95 %)• При під
сиханні соломи погіршується ріст рослин і різко знижується вро
жайність. Поливають рослини на тюках частіше (1—3 рази протя
гом дня) з витратою води 3—20 л/м2 залежно від погоди і стану 
рослин. Солома погано затримує поживні речовини, особливо азот 
і калій (вони швидко вимиваються), тому систематично треба під
живлювати рослини. Через 10—ЗО днів після висаджування прово
дять підживлення аміачною і калійною селітрою (по 0,75 г на 1 л 
води). Протягом вегетації підживлення проводять через кожні 7— 
8 днів з розрахунку: азотних добрив — 4, калійних — 3 г/м2. Фос
форні і магнієві добрива, як правило, не вносять. Доцільно також 
провести 2 позакореневих підживлення мікродобривами: борним, 
марганцевим, мідним, цинковим, молібденовим та ін. Формування 
і догляд за рослинами такі, як і при вирощуванні на грунті.

У плівкових теплицях радгоспу «Пуща-Водиця» Київської об
ласті на соломі збирають по 20—25 кг/м2 огірків. Широко вико
ристовують солому для вирощування огірків у- плівкових тепли
цях радгоспів Криму, Харківської, Львівської та інших областей.

Вирощування огірків у парниках. Огірки вирощують у парни
ках на біологічному, електричному і сонячному обігріві здебільшо
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го другою культурою, після розсади, Кращими гібридами є Родні- 
чок, Конкурент, Сюрприз 66. Розсаду вирощують у розвідних теп
лицях або ранніх парниках.

Якщо огірки вирощують першою культурою, насіння висівають 
1 — 15 лютого, а для інших строків — за місяць до висаджування 
розсади. Підготовка насіння та вирощування розсади такі самі, як 
і для теплиць. Готуючи парники під огірки, вздовж котлованів по
середині в гною роблять канавку глибиною 10—12 см та шириною 
ЗО—35 см. По краях парника насипають грунт шаром 8—10 см, 
а  над канавкою — 20—22 см, щоб забезпечити нормальне горіння 
біопалива і достатній шар грунту для коренів.

При вирощуванні огірків після розсади або зеленних культур 
гній частково перебивають. Для цього з середини парника зніма
ють землю, розпушують гній до дна, перегорілий замінюють новим, 
роблять канавку і насипають землю. Після розсади помідорів у 
парники додають землі (до 20—22 см).

Під кожну раму висаджують уздовж канавки 6 рослин, розмі
щуючи їх попарно між шпросами. В сонячну погоду після виса
джування рами на 2—3 дні притінюють. У перший місяць огірки 
вирощують з ущільнювачами (розсадою огірків та кабачків, сала
том, редискою), які розміщують по краях парників смугою 20— 
ЗО см. Температура в хмарну погоду має бути 20—22 °С,- в сонячні 
дні — 26—28 °С, а вночі — 15—17 °С. При температурі понад ЗО °С 
парники провітрюють. При вирощуванні огірків у ранньовесняний 
період на ніч парники вкривають 1—2 шарами мат, а доріжки 
утеплюють гноєм.

Поливають огірки теплою водою 1—2 рази на тиждень у соняч
ну погоду до обіду. Слід запобігати перезволоженню, яке спричи
нює побуріння та відмирання корінців. З початком цвітіння поли
ви на кілька днів припиняють до появи перших ознак в’янення 
рослин. Це сприяє утворенню жіночих квіток. З появою перших 
зав’язей вологість грунту підтримують у межах 70—80 % НВ, 
а відносну вологість повітря — 80—90 %. .У сонячну погоду для 
зволоження грунту і повітря застосовують припарювання (поливи 
невеликими дозами — 2—3 л на раму). Після подивів рами за
кривають на 20—30 хв, але стежать, щоб температура не переви
щувала ЗО °С і не було опіків у рослин. Під час припарювання 
рами можна накривати матами. Після кожного поливу для зволо
ження повітря рами на деякий час залишають закритими.

Підживлюють рослини через кожні 12—15 днів почергово роз
чинами органічних і мінеральних добрив. Коров’як і гноївку роз
бавляють водою в співвідношенні 1 : 7—8, пташиний послід — 
1 : 10—12 (після 2—3-денного бродіння). Орієнтовну кількість мі
неральних добрив для підживлення рослин наведено в табл. 50.

На раму витрачають 10 л розчину. Після кожного підживлення 
рослини поливають теплою водою. Плоди (зеленець) починають
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достигати через ЗО—45 днів після висаджування розсади. Для за
пилення огірків біля парників ставлять вулики з бджолами з роз
рахунку одна бджолосім’я на 400—500 рам. При температурі по
вітря 15—18 °С рами на парниках піднімають, щоб бджоли відві
дували квітки. Щоб підтримувати оптимальний температурний ре
жим, вологість повітря і грунту, рами з парників не знімають до 
кінця вирощування огірків, але постійно, особливо в жарку погоду,

Т а б л и ц я  50. Дози добрив «ля підживлення огірків у парниках,
г на 10 л води

С трок п ід ж и в л е н н я А м іачна се 
л іт р а С у п е р ф о с ф а т

Х лористий
к а л і й

До плодоношення 15—20 20—ЗО 15—20
Під час плодоношення 25—30 30—40 25—30

їх піднімають на стояки. Проти павутинного кліща рослини оброб
ляють пестицидами

Урожайність огірків у парниках при вирощуванні першою куль
турою становить 15—20, а другою після розсади — 10—12 кг з од
нієї рами. Період плодоношення рослин за умов правильної агро
техніки триває 2—2,5 місяця.

Особливості вирощування огірків під малогабаритним плівко
вим покриттям. В Україні огірки вирощують і під малогабаритним 
плівковим, тунельним або шатровим і безкаркасним покриттям. їх 
розміщують з південного або південно-західного боку схилу, захи
щеного (будівлями, насадженнями) від східних і північних холод
них вітрів. Для вирощування використовують такі самі сорти са
латного призначення, як і в парниках і відкритому грунті.

На відведену площу під малогабаритне плівкове покриття восе
ни під зяблеву оранку вносять по 100—150 ц/га гною і повну норму 
мінеральних добрив. Розсаду висаджують у добре підготовлений і 
зволожений грунт, коли температура його досягає 14 °С (через 
10—12 днів після висаджування у плівкові теплиці на сонячному 
обігріві). Спосіб висаджування розсади стрічковий, відстань між 
рядками у стрічці — 50—70, а між стрічками— 140—150 см. На 
1 м2 висаджують 5—7 рослин. Після висаджування розсади тунелі 
вкривають плівкою, краї якої присипають грунтом. Під час замо
розків (4—5 °С) грунт поливають водою, в результаті чого плівка 
всередині вкривається вологою і захищає рослини від приморозку. 
Застосовують також дощування покриття.

Догляд за рослинами полягає у систематичному провітрюванні 
тунелів, поливах та захисті рослин від хвороб і шкідників. Темпе
ратура повітря під покриттям після сходу сонця швидко піднімає
ться, тому вентилювати споруду треба зранку, коли вона досягає 
28—30 °С. З настанням теплих днів, коли вночі температура повіт
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ря не знижується нижче 16 °С, плівкове покриття можна знімати.
При використанні безкаркасного плівкового покриття грунт го

тують так само, як і для малогабаритного. Особливістю є те, що 
за 1—2 дні (або одночасно з сівбою) до висаджування розсади 
(сівби) на завчасно підготовленій площі нарізують валки, по боках 
яких сіють насіння огірків (або висаджують розсаду), і одночасно 
вкривають їх поліетиленовою плівкою.

На Донецькій овоче-баштанній дослідній станції для сівби на
сіння використовують пневматично-висівні апарати сівалок (УПН). 
Бічні краї плівки присипаються землею. Плівку перфорують. Уро
жай збирають на 2—4 тижні раніше, ніж у відкритому грунті. Уро
жайність огірків становить 200—240 ц/га.

§ 4. Насінництво огірків

Промислове насінництво огірків в Україні зосереджене в спеці
алізованих господарствах. Підготовка грунту, удобрення, строки і 
способи сівби та догляд за рослинами такі самі, як і при вирощу
ванні для продовольчих потреб. Якщо в господарстві вирощують 
2—3 сорти, додержують просторової ізоляції 1000 м на відкритій і 
500 м на закритій місцевості.

На насінних посівах використовують насіння еліти або першої 
репродукції з дещо нижчою нормою висіву — не більш як 5— 
6 кг/га. Розміщення у рядках меншої кількості рослин дає можли
вість мати більші насінні плоди з .добре виповненим насінням, а 
також полегшує проведення сортових прополок і відбирань. Тому 
огірки на насінних ділянках доцільніше висівати дворядними стріч
ками за схемою 90 +  50 см. Рослини залишають на відстані 23— 
28 см (57—62 тис. рослин на 1 га), а також за схемою 120 + 60Х 
ХІ0—12 або 140 +  70x8—10 см. У південних районах насінні посі
ви поливають. Доглядаючи за посівами, розпушують міжряддя, 
знищують бур’яни, проводять сортові прополки. При прорідженні 
у рядках виривають нетипові для даного сорту, хворі, пошкоджені 
та слабкорозвинені рослини.

Першу сортову прополку проводять у період масового цвітіння 
та зав’язування плодів — видаляють нетипові для даного сорту за 
забарвленням та опушенням зав’язі рослини. Вдруге посіви пропо
люють під час масового плодоношення — видаляють рослини, які 
відрізняються від основного сорту формою, забарвленням, розмі
рами листків, плодів та іншими морфологічними ознаками. Після 
достигання плодів проводять третю прополку, під час якої вида
ляють рослини з нетиповими за забарвленням, формою і сітчастіс- 
тю плодами. Під час кожного сортового прополювання видаля
ють хворі рослини і плоди.

Щоб поліпшити якість насіння, на посівах завчасно збирають 
деформовані плоди. Результати сортової прополки оформляють від
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повідним актом, де зазначають кількість видалених рослин та до
мішок інших сортів.

Апробацію насінних посівів проводять після сформування зе
ленця і з’явлення поодиноких насінників. На основі сортових про
полок, апробації і відбирань складають акти апробації, сортової 
прополки та відбору насінників. Дані акта апробації заносять в 
атестат на елітне насіння або свідоцтво на насіння першої і дру
гої репродукцій.

Насінники збирають у міру достигання, наприкінці серпня — на 
початку вересня, коли плоди мають добре виражені забарвлення 
та сітчастість, типові для даного сорту. Для збирання насінників 
використовують широкозахватні платформи. Плоди складають у 
купи, де вони повністю достигають протягом 12—15 днів. Потім з 
них вибирають насіння огірковими молотарками СОМ-2 або 
ШК-5А. У господарствах, де насінні посіви займають великі пло
щі, насіння вибирають на спеціальних лініях. Насіння з м’якоттю 
засипають у дерев’яні чани, де протягом 2—3 діб зброджують. Це 
сприяє кращому відокремленню насіння, а також має профілак
тичне значення. Відокремлене насіння промивають водою на ма
шинах МОС-ЗОО і сушать на сонці*, а в дощоцу погоду — в сушар
ках при температурі 35—45 °С з посиленою вентиляцією. Висушене 
насіння протирають на машинах ВСТ-1,5 і сортують на маши
нах ВС-2 або «Петкус-Супер», «Петкус-Гигант». Вологість висуше
ного і відсортованого насіння має не перевищувати 10 %. У пере
дових спеціалізованих господарствах збирають по 2—2,5 ц/га і 
більше насіння огірків.

Вирощування насіння гетерозисних гібридів. Насіння гетерозис
них гібридів забезпечує значне підвищення врожаю огірків. При 
вирощуванні його через кожні чотири рядки материнського сорту 
висівають два рядки батьківського (запилювача). Якщо передба
чається вивезення на посіви пасіки (5—б бджолосімей на 1 га), 
батьківський сорт можна висівати через кожні 5 рядків жіночого. 
Це підвищує вихід гібридного насіння з одиниці площі в 1,5 раза.

Поряд з полем, на якому ростуть гібриди, можна розміщувати 
і посіви огірків на продовольчі потреби або на насіння, але тільки 
батьківського сорту, а інші — на відстані 1000—1500 м на від
критій місцевості і 500 м на захищеній.

У період бутонізації прочищають посіви материнського сорту, 
видаляючи всі рослини, на яких є бутони чоловічих квіток. Це за
безпечує 100 % чистоту гібридного насіння. Щоб не було значного 
зрідження рослин, норму висіву насіння материнського сорту 
збільшують на 20—40 %. Якщо в посівах материнського сорту 85— 
90 % жіночих рослин, прочистку можна не робити. У цьому разі 
через 12—15 днів після початку цвітіння збирають зеленець. За цей 
період відцвітають чоловічі квітки на жіночих рослинах і утворю
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ються та зацвітають жіночі. Цей агрозахід сприяє також гібриди
зації і утворенню чистосортного гібридного насіння.

У період вегетації на посівах запилювача збирають зеленець 
для товарних потреб. Перед збиранням насінників рослини бать
ківського сорту видаляють з поля разом з плодами, що залишили
ся, щоб не змішувалося насіння. Потім збирають насінники мате
ринського сорту і зсипають у бурти для дозрівання.

Останнім часом створено ряд потрійних гібридів. Спочатку, як 
і при простій гібридизації, висівають почергово рядами дводомний 
материнський сорт і гермафродитний сорт-запилювач. В рядках ма
теринського сорту в період бутонізації видаляють усі рослини з 
чоловічими бутонами. Вирощений таким чином гібрид Рі дає 
100 % жіночі рослини, і його використовують як материнську фор
му. Потім його схрещують з відповідно підібраним однодомним 
батьківським сортом і мають насіння потрійного гетерозисного гіб
рида. На другому етапі гібридизації прочистки, як правило, не про
водять.

Збирають насінники, видаляють і сушать гібридне насіння так 
само, як це роблять стосовно звичайних сортів.

Особливістю насінництва гетерозисних гібридів огірків для за
критого грунту є те, що насіння їх вирощують у зимових і весня
них теплицях. Для запилення квіток бджолозапильних сортів (лі
ній) використовують бджіл, а на партенокарпічних пилок перено
сять вручну. В зимових теплицях у перші 15—20 днів після почат
ку плодоношення, коли ще недостатньо світла для формування 
високоякісного насіння, плоди збирають і використовують на про
довольчі потреби. Починаючи з березня, на рослинах формують на
сінники (6—12 шт. на рослину залежно від материнської форми). 
Для плівкових теплиць насінники на рослинах формують після 
перших 2—3 збирань зеленців. На рослинах формують по 8— 
12 насінників. У період вегетації в спорудах підтримують відпо
відний для культури мікроклімат і ведуть боротьбу з шкідниками 
та хворобами.

Збирання насінників і видалення насіння з них таке саме, як і 
в звичайних сортів. З невеликих площ закритого грунту насіння 
при розм’яканні насінників випускають вручну.

Вихід насіння залежить від сортових особливостей і розміру 
плодів. В середньому з 1 насінного плоду мають до 10—12 г насін
ня (близько 400 шт.). Щоб забезпечити 1 га теплиць гібридним на
сінням огірків, потрібно 150—200 насінних плодів.
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§ 5. Гарбузи, кабачки, патисони

В Україні як овочеву культуру вирощують три види гарбузів: 
твердокорі (СисигЬііа реро Ь.), великоплідні (СисигЬііа тахіні а 
БисЬ.) та мускатні (СисигЬііа тозсЬаіа БисЬ.). До твердокорих 
належать звичайні гарбузи (С. реро уаг. сіігиііпа БисЬ.), кабачки 
(С. реро уаг. ^іготопііа БисЬ.) і патисони (С. реро уаг. Раііззоп 
БисЬ.). Всі різновидності схрещуються між собою, а міжвидове 
схрещування гарбузів практично не трапляється.

Рослини гарбузів характеризуються великою, розгалуженою, 
повзучою або кущоподібною з порожнистим стеблом огудиною. 
Листки великі, лопатеві, лопаті слабковиражені або розділені гли
бокими виїмками. Вусики розгалужені, 2—4-роздільні. Квітки зде
більшого роздільностатеві, дуже великі. Плід — багатонасінна яго
да, неоднакова за розміром і забарвленням. Насінна порожнина 
велика, у кабачків і патисонів заповнена плацентою.

Гарбузи характеризуються такими особливостями: великоплідні 
(волоські) утворюють округлі стебла до 10 м завдовжки, листки, 
квітконіжки, пелюстки віночка, плодоніжки середньожорсткоопу- 
шені. Плоди (рис. 46) округлі або сплюснуті, плодоніжка цилінд
рична. Забарвлення плодів біле, сіре, зелене, рожеве, без плям. 
Кора плодів слабкодерев’яниста. Насінна порожнина велика. На
сіння велике, гладеньке, здебільшого кремове, з невиразною обля
мівкою.

Гарбуз твердокорий (звичайний), кабачки, патисони відрізня
ються від попереднього виду коротшим (до 7 м) борозенчастим 
стеблом (крім кабачків і патисонів), дуже розрізаними або кутас
тими листками, загостреними пелюстками віночка, різногранчас- 
тою призматичною плодоніжкою, колючим опушенням (конічні 
шилоподібні волоски), дерев’янистою корою. Плоди твердокорих 
гарбузів овальні і округлі з виразним симетричним візерунком. 
Кора плодів тверда, жовто-апельсинового забарвлення з різними 
відтінками. Насіння велике, біле, з виразним на ньому рубчиком.

Плоди кабачків циліндричні або овально-видовжені, слабкореб- 
ристі біля основи, білі, кремові, оранжеві і темно-зелені. Кора в 
технічній стиглості ніжна, м’яка, в біологічній — тверда (дерев’я
ниста). Насіння середнє за розміром, овально-видовжене, біле.

Плоди патисонів тарілкоподібні з куполоподібним виступом і 
зазублені по периметру, білі. Кора в технічній стиглості ніжна,, бі
ла з зеленкуватим відтінком, в технічній — біла, дерев’яниста. На
сіння дрібніше від кабачкового, округло-овальне, біле.

Гарбузи мускатні поширені у південних районах України. Вони 
відрізняються від попередніх тим, що мають округло-гранчасте 
слабкоопушене стебло, опушені ниркоподібні 5—7-зубчасті листки, 
часто із світло-сіруватими плямами. Квітки великі з загостреними 
пелюстками віночка. Плоди довгі (до 100 см), циліндричні, звуже-
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а  —  в е л и к о п л і д н і ;  б  м у с к а т н і ;  
к а б а ч о к ;  д  —  п а т и с о н .

> — твердокорі; а -

їй посередині, з насінним 
гніздом у верхній части
ні. Забарвлення кори не
достиглих плодів темно- 
зелене, під час достиган
ня — з поздовжніми оран
жевими смугами, у біоло
гічній стиглості — оран
жеве. Кора дерев’яниста.
Насіння відносно дрібне, 
сплюснуте, біло-сірувате.

Сорти. В Україні ра
йоновані такі сорти гар
бузів: Арабатський, Миг
дальний 35, Мозоліїв- 
ський 1'5, Мраморний,
Славута, Український ба
гатоплідний, Херсонський, Рис. 46. Гарбузищ 
Хуторянка; кабачків 
Аеронавт, Білогор ' (Рі),
Білоплідні, Грибовський
37, Одеські 52, Цукеша; патисонів — Білі 13.

Технологія вирощування. Попередники і підготовка грунту під 
ці культури такі самі, як і під огірки. Добре гарбузи реагують на 
внесення свіжого гною. На чорноземах під зяблеву оранку вносять 
по 20—ЗО, а на опідзолених грунтах — 30—40 т/га гною. Повне мі
неральне добриво вносять з розрахунку азотних ЗО—45 кг/га,  ̂фос
форних 45—60 і калійних — ЗО кг/га діючої речовини. Якщо під по
передник вносили органічні добрива, то можна обмежитися лише 
повним мінеральним добривом (ИбоРиКбо). Гарбузи висівають, 
коли грунт у верхньому шарі прогріється до 11—13 °С. У Степу їх 
висівають з 25 квітня .по 10 травня, в Лісостепу — з 5 до 10 трав
ня, а в районах Полісся і західних областей — 5—15 травня. Ка
бачки і патисони висівають на 3—5 днів пізніше.

Для сівби використовують велике, відсортоване насіння. Перед 
сівбою його протруюють 80 % ТМТД (8 г на 1 кг насіння). Площа 
живлення і схеми висівання гарбузів залежать від формування над
земної маси: довгостеблові висівають за схемою 2,Іх2,1, середньо- 
стеблові— 2,1 X 1,4, а короткостеблові — 2,1—1,4X0,7 м. Кабачки і 
патисони висівають за схемою 90x90 або 140X70 см.

Короткостеблові і кущові форми доцільно висівати стрічковим 
способом за схемою 140 + 70x70 см. Норма висіву насіння гарбу
зів становить 3—4, кабачків і патисонів — 4—5 кг/га. Насіння за
гортають на глибину 4—6 см залежно від крупності. До і після 
сівби проводять коткування.

Догляд за рослинами починають з боронування посівів легкими
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боронами до з’явлення сходів. Для знищення грунтової кірки за
стосовують ротаційні мотики. Від з’явлення сходів до змикання 
рослин у рядках 2—3 рази розпушують міжряддя: перший раз — 
на глибину 12—14, наступні — 8—10 см. Одночасно виполюють бу
р’яни у рядках. Проривають посіви 2 рази: перший — у фазі пер
шого справжнього листка (залишають по 2 рослини в гнізді) і 
другий — при утворенні 3—4 листків (залишають по одній най
більш розвиненій рослині). Гарбузи здебільшого вирощують без 
зрошення, а кабачки і патисони у південних районах поливають
4—5 разів, підтримуючи вологість грунту на глибині до 40 см на 
рівні 75 %, під час формування плодів — 80—85 % НВ.

За 20—30 днів до біологічної стиглості у гарбузів доцільно 
прищипувати верхівки, що посилює їх формування і визрівання. 
У кабачків і патисонів цей агрозахід застосовують за 5—10 днів 
до закінчення плодоношення (настання приморозив).

Щоб мати кабачки і патисони у більш ранні строки, а також 
мускатні гарбузи у північних районах, їх вирощують розсадним 
способом. На постійне місце висаджують розсаду в 20—30-денному 
віці, коли мине загроза весняних приморозків.

Збирають плоди гарбузів у біологічній стиглості до настання 
заморозків. Для збирання використовують валкоутворювач УПВ-8, 
а також трикутник, яким скочують плоди у валки. Плоди кабачків 
збирають у технічній стиглості, 10—20 см завдовжки, діаметром 
не більше 9 см, коли вони мають ніжну шкірку і м’якоть з слабко- 
розвиненим (зачатками) насінням. У патисонів плоди збирають у
2—7-денному віці зав’язі, коли діаметр їх досягає 4—8 см.

Середня врожайність гарбузів становить 600—800 ц/га і більше, 
кабачків — 300—350, патисонів — 200—220 ц/га.

§ 6. Кавуни

Біологічні особливості. Кавуни — однорічна, трав’яниста, жаро
стійка, перехреснозапильна культура. Коренева система їх стриж
нева і дуже велика, проникає на глибину до 100 см і розгалужу
ється в грунті до 5 м. Від головного кореня відходять 15 і більше 
бічних корінців, які теж галузяться. Вся коренева система в основ
ному розміщується в орному шарі і охоплює 7—10 м3 грунту. 
Особливістю кореневої системи є велика всисна дія, що забезпечує 
використання вологи з грунту навіть при вологості його 6 % НВ. 
Цим пояснюється посухостійкість рослин, а також здатність фор
мувати врожай на піщаних грунтах.

Стебло (огудина) кавунів повзуче, завдовжки до 5—6 м. Протя
гом перших 25—ЗО днів 'після появи сходів росте дуже повільно, 
потім ріст його посилюється і огудина починає галузитися. Довжи
на бічних пагонів першого порядку іноді є така сама, як і голов
ного стебла. Пагони третього порядку утворюються не в усіх сор-
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тїв, а якщо і формуються, то короткі. Огудина, особливо молоді 
пагони, опушена довгими шорсткими волосками, що запобігає пе
регріванню рослини. Листки глибоко розсічені на 7—9 часток, 
сіро-зелені, великі. На рослині утворюється їх від 250 до 1360 шт., 
площа асиміляційної поверхні становить до ЗО м2.

Кавуни — однодомна статево-роздільна рослина. Квітки запи
люються за допомогою комах, переважно бджіл. Рослини почина
ють цвісти через ЗО—40 днів після з’явлення сходів. З ’являються 
квітки у пазухах листків головного стебла і на пагонах першого та 
інших порядків. Першими зацвітають чоловічі квітки, а через 3— 
7 днів — жіночі. Віночок квіток лимонно-жовтий або зелено-жов
тий. Розкриваються к в і т к и  о  4 —5 год ранку, а  з а к р и в а ю т ь с я  п і с л я  
обіду. Плодоношення залежно від сорту та умов вирощування на
стає через 60—100 днів після з’явлення с х о д і в .  За формою плоди 
бувають кулясті, овальні, еліпсоподібні, циліндричні, рідше — при
плюснуть Маса плодів залежить від сорту та умов вирощування — 
вона може досягти 15—20 кг (середня маса.З—4  кг). Зовні плоди 
дуже різноманітні за забарвленням — білі, темно- або світло-зеле
ні, з відтінком або без нього.

М’якоть достиглого плоду рожева, червона, малиново-червона з 
різними відтінками. Консистенція зерниста, нещільна, волокниста.

За розміром плоди поділяють на великі — діаметр у кулястих 
форм не менше 22 см, у довгастих — 35; середні — відповідно 18— 
22 і ЗО см .і дрібні — мають менші розміри.

Залежно від маси розрізняють насіння велике — понад 100 г, се
реднє— 70—99 г і дрібне — ЗО—69 г. Достигле насіння залежно 
від сорту біле, коричневе, жовте, червоне або чорне. Схожість-збе
рігається протягом 10 років і більше.

Насіння кавунів проростає при температурі 16—18 °С. Пророст
ки і рослини дуже чутливі до заморозків. При температурі грунту
16—17 °С сходи з’являються на 12—14-й день, а при 25—ЗО °С — 
на 1—8-й день. Оскільки кавуни є жаростійкою культурою, опти
мальні умови для росту і формування врожаю для них складають
ся у південних районах України, де випадає мало опадів, високі 
добові температури і підвищена інсоляція.

Найкраще кавуни ростуть на супіщаних чорноземах, достатньо 
забезпечених вологою.

Сорти. В Україні районовані такі сорти кавунів: Красень, Аст
раханський 1, Борчанський, Восход, Голопристанський, Десерт
ний 83, Кармінний, Лучезарний, Мелітопольський 60, Огоньок, Ро- 
за Юго-ВостО'ка, Сніжок, Таврійський, Факельний, Широнінський 
(осінній).

Технологія вирощування. Під кавуни відводять структурні, лег
кі за механічним складом грунти. У сівозміні їх розміщують після 
багаторічних трав, озимої пшениці, кукурудзи на силос. Обробіток 
грунту під них такий самий, як і під огірки. Під зяблеву оранку
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вносять перегній (20—40 т/га) і мінеральне добриво в нормі 
N40—90Р60—9 0-К40—60• Ефективне також локальне внесення мінеральних 
добрив, особливо в суміші з перегноєм. При цьому набагато скоро
чуються витрати на одиницю продукції.

За тиждень до сівби насіння кавунів протягом 3—4 днів прогрі
вають при температурі 35—40 °С або протягом 4 год при 60 °С. Це 
підвищує енергію проростання і прискорює розвиток рослин. Перед 
сівбою насіння протруюють препаратом ТМТД (800 г/ц).

Висівають сухе насіння кавунів у вологий грунт. Щоб приско
рити появу сходів, насіння перед сівбою протягом 2—3 год намо
чують або пророщують (до з’явлення поодиноких корінців). Про
рощене і намочене насіння злегка у затіненому місці підсушують.

Сприятливі умови для сівби кавунів настають, коли грунт на 
глибині загортання насіння прогріється до 16—Ці °С. У Степу це 
настає в третій декаді квітня — на початку травня, в Лісостепу — 
в першій декаді травня, а на Поліссі і в західних областях — у 
другій декаді травня. При висіванні в холодний грунт частина на
сіння пліснявіє і втрачає схожість. Запізнення з сівбою призводить 
до зниження врожаю і погіршення якості плодів. Висівають насін
ня по напрямних щілинах квадратно-гніздовим, стрічково-гніздо
вим та пунктирно-рядковим способами: скоростиглих сортів каву
нів за схемою 140X70, 140x140, 140 +  70X70, середньо- і пізньо
стиглих— 210X140, 210X210, 280X210,210 + 70X70 см. Норма ви
сіву насіння кавунів залежить від густоти посіву і розміру насіння. 
Насіння дрібнонасінних кавунів висівають 3—4 кг/га, крупнонасін- 
них — 5—6 кг/га. Для сівби використовують сівалки СБН-3, 
СПЧ-6М, СКГН-6А, СКНК.-8 тощо. На пунктирних посівах норму 
висіву зменшують до 2—4 кг/га. Норма висіву насіння також змі
нюється залежно від схеми розміщення рослин. Якщо посіви пла
нується боронувати по сходах, норму висіву насіння збільшують на 
20—25 %. Глибина загортання насіння становить 2—5 см, а на 
легких грунтах і при низькій вологості — 5—7 см.

Щоб знищити проростки бур’янів, на 7—8-й день після сівби, 
коли насіння тільки накільчиться, посіви боронують боронами 
БЗСС-1,0 упоперек напряму рядків або проводять досходове роз
пушування міжрядь культиваторами з ротаційними робочими орга
нами по напрямних щілинах. Наступний догляд за рослинами по
лягає у систематичному розпушуванні міжрядь до змикання ряд
ків і знищенні бур’янів. У період утворення першого справжнього 
листка посіви проривають. Вдруге їх проривають у' фазі 3—4 ли
стків, залишаючи в гнізді 1—2 найкраще розвинених рослини. На 
зрошуваних землях рослини поливають на початку утворення огу
дини і в період масового з’явлення плодів. За ЗО днів до збирання 
врожаю поливи припиняють. Норма витрати води на один вегета
ційний полив — 300—400 м3/га. В період цвітіння для кращого за
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пилення квіток на площу вивозять пасіку з розрахунку 2—3 бджо
лосім’ї на 1 га.

Для одержання більш ранньої продукції кавуни можна виро
щувати розсадним способом. Для цього використовують ранньо
стиглі сорти. Розсадним способом можна вирощувати також каву
ни і на Поліссі.

Розсаду вирощують у торфоперегнійних або насипних горщеч
ках розміром 10x10 см. Технологія вирощування розсади така 
сама, як і огірків. Особливістю є  те, що після висівання насіння 
температуру в спорудах закритого грунту підтримують на рівні 
25—ЗО °С. Зразу після з’явлення сходів її знижують протягом 
4 днів до 16—18°С (щоб рослини не витягувались), потім підви
щують до 20—25 °С вдень та 16—18 °С вночі. Оптимальна темпе
ратура грунту — 20—24 °С, відносна вологість повітря — 60—70 %. 
Перед висаджуванням рослини добре загартовують.

Висаджують рослини в поле, коли мине загроза заморозків, 
догляд за рослинами такий самий, як і при висіванні насінням. Для 
створення більш сприятливих умов росту і розвитку рослин розса
ду часто висаджують у куліси з кукурудзи або соняшнику.

Збирають урожай кавунів у біологічній стиглості. її визнача
ють за засиханням плодоніжки та вусика у пазусі листка біля 
плодоніжки, затвердінням і глянцюватістю кори, глухуватим зву
ком при постукуванні пальцем та пожовтінням світлої плями на 
боці, повернутому до землі. Для збирання використовують 'валко
утворювач .УПВ-8. З валків плоди підбирають за допомогою вал- 
копідбирача ПБВ-1. Середня врожайність плодів залежно від по- 
годних умов року та технології вирощування становить 150— 
200 ц/га і більше.

Особливості вирощування кавунів у спорудах закритого грун
ту. Кавуни часто як десертну культуру вирощують і в спорудах 
закритого грунту. Для цього використовують ранньостиглі сорти. 
Підготовка грунту така сама, як під огірки, а розсаду вирощують, 
як і для відкритого грунту.

У зимових теплицях при вирощуванні розсади з електродосвічу- 
ванням висаджують 25—30-денну розсаду в першій половині січ
ня; у плівкових — в ті самі строки, що й огірків, залежно від спо
собу обігріву. Схеми висаджування розсади — 70X70, 140X70, 
100X100 см. Слід зазначити, що зав’язь кавунів утворюється на 
кінцях пагонів, тому у молодому віці їх не обрізують. При виро
щуванні таких сортів, як Огоньок, на рослині залишають по 2— 
З плоди. Врожай нормують тоді, коли на рослині утвориться за
в’язь діаметром 4—5 см. На одному пагоні залишають один плід, 
після якого над п’ятим листком його прищипують. Прищипують та
кож усі бічні пагони, які не утворили зав’язі над 8-м листком. Як
що на бічному пагоні залишити два плоди, то верхні (на голов
ному стеблі) не будуть розвиватися. Такі сорти, як Роза Юго-Вос-
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тока, вирощують без формування куща і нормування врожаю. Пло
ди, що почали наливатися, вміщують у спеціальні сітки і підв’язу
ють до шпалери, щоб вони не зсувалися і не обривали рослини. На 
початку цвітіння у спорудах ставлять вулики з бджолами, як і на 
огірках.

До утворення плодів температуру повітря у сонячні дні підтри
мують на рівні 25—27 °С, в похмурі — 22—25 °С, вночі — 18—20 °С 
і грунту — 22—24 °С; в період наливання плодів і до їх достигання 
відповідно — 27—ЗО, 24—27, 20—22 і 24—26 °С. Відносна вологість 
повітря має становити 70 %, а за 25—ЗО днів до плодоношення її 
знижують до 60 %. Поливають рослини рідко, коли вологість грун
ту знизиться до 60 % НВ. Зразу після поливу добре провітрюють 
споруди, щоб запобігти підвищенню вологості повітря. Надмірна 
вологість у цей період призводить до затримання достигання пло
дів, зниження в них вмісту цукрів, потовщення кори та ураження 
хворобами.

У парниках кавуни здебільшого вирощують повторною культу
рою після розсади ранньої капусти, ранніх помідорів або зеленних 
культур. У парнику щар грунтосуміші повинен бути не менше 
25 см. Під парникову раму висаджують 1—2 рослини. Прищипу
ють рослини після утворення 6—7 плодів. Огудрну направляють 
у протилежні боки. Неплодоносні пагони видаляють.

Під малогабаритне плівкове покриття розсаду кавунів виса
джують на 15—20 днів раніше, ніж у відкритий грунт. Для венти
ляції плівку піднімають з торцевих боків. Коли настане стійка по
года, плівку знімають.

Урожайність кавунів у зимових теплицях становить 8—10 кг/м2, 
у плівкових — 6—8, у парниках — 7—10, під малогабаритним плів
ковим покриттям — 5—6 кг/м2.

§ 7. Диня

Біологічні особливості. Диня — однорічна, трав’яниста, жаро
стійка, перехреснозапильна культура. Коренева система її (до 
90%) розміщується в орному шарі грунту, окремі корінці прони
кають на глибину до 100 см.; розгалужується вона до 100—200 см. 
Стебло повзуче, завдовжки 150—200 см і більше, опушене. Листки 
різні за розміром, опушені, ниркоподібні, округлі або серцеподіб
ні. Пластинка суцільна або розсічена. У пазухах листків розміще
ні вусики. Рослини однодомні з роздільностатевими та двостатеви
ми квітками, які розміщуються в пазухах листків: жіночі поодино
кі, чоловічі зібрані у вигляді суцвіть. Жіночі квітки утворюються 
переважно на огудині другого, зрідка першого і частково на
ступних порядків. У ранніх сортів вони формуються близько до го
ловного батога, у пізніх — далі. Спочатку на рослині з’являються 
чоловічі квітки, а через 6—9 днів — жіночі. Цвітуть рослини до
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кінця вегетації. Квітки добре запилюються в теплу тиху погоду. 
Найбільш сприятлива для цього температура повітря вранці 18— 
20 °С і вдень 20—25 °С, а відносна вологість повітря — 40—50 %.

Зав’язь нижня або напівнижня, густоопушена, видовжена. Три
валість періоду від з’явлення зав’язі до достигання плодів залеж
но від сорту та технології вирощування становить 20—70 днів. При 
достиганні у плодах нагромаджуються переважно сахароза і віта
міни, особливо аскорбінова кислота.

Плоди ранньостиглих сортів починають достигати через 62— 
80 днів, середньостиглих — через 90 і пізньостиглих — через 110— 
130 днів. Форма плодів різноманітна (куляста, сплюснута, тупо- 
еліптична, короткоовальна, яйцеподібна тощо). Забарвлення кори 
жовте, жовто-брудне, брунатне, білувато-зелене, з переходом від 
білого до зеленого з гладенькою, сітчастою, сегментовою або горб
куватою поверхнею. М’якоть ніжна, біла, кремова, жовтувата, час
то з прозеленню. Консистенція масляниста, крохмалиста, хрустка.

Насіння плоске, вузьке,або широкоовальне, яйцеподібне (нага
дує насіння огірків), біле, жовтувате, кремувате. Поверхня його 
матова або блискуча. Маса 1000 насінин 30—50 г. Схожість збері
гається протягом 6—8 років. Проростає насіння при температурі 
15—17 °С. Сходи за сприятливих умов з’являються через 10— 
12 днів. Якщо насіння протягом 20 днів лежить у холодному та во
логому грунті, воно пліснявіє і загниває.

До грунтових умов диня більш вимоглива, ніж кавун. Найкра
ще вона росте на супіщаних грунтах, багатих на органічну речови
ну. Оптимальна температура для росту і плодоношення рослин 
25—ЗО °С.

Сорти. В Україні поширені такі сорти дині: Алушта, Голянка, 
Гопрінка, Десертна 5, Золотиста, Інея, Козачка 244, Колгоспниця 
593, Криничанка, Лівадія, Салгірська, Самарська, Таврія, Україн
ка 320, Южанка, Янтарна.

Технологія вирощування. Попередники, удобрення і підготовка 
грунту під диню такі самі, як і під кавуни. Підготовка насіння ди
ні така, як і огірків.

Сухе насіння дині висівають у вологий грунт, коли температу
ра його на глибині 6—10 см досягає 15—16 °С. У Степу це третя 
декада квітня — перша декада травня, в Лісостепу — перша дека
да, а на Поліссі — друга декада травня. Схема сівби— 140X70 см 
або 170+70X70 см. При цьому на 1 га розміщується 10—13 тис. 
рослин. Довгоплетисті сорти висівають за схемою 140X140 або 
210X140 см (3,4—5 тис. рослин на 1 га). Для сівби використову
ють ті самі сівалки, що й для кавунів. Дуже часто насіння дині 
висівають пунктирним способом з наступним букетуванням рядків.

Норма висіву насіння залежно від способу сівби становить 2,0— 
4,0 кг/га. Якщо посіви боронують по сходах, норму висіву насіння
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збільшують на 20—25 %. Насіння дині висівають на глибину З—
5 см залежно від механічного складу і вологості грунту.

Для боротьби з бур’янами на 6—8-й день після сівби (якщо бі
ля поверхні грунту немає проростків дині) проводять досходове 
боронування посівів легкими боронами БП-0,6 або ЗОР-0,7 упопе
рек напряму рядків. На важких грунтах для досходового борону
вання можна використовувати середні борони ЗБСС-1,0. Коли на 
рослинах утвориться 1—2 справжніх листки, посіви можна боро
нувати з метою їх проріджування та знищення сходів бур’янів. За 
даними Дніпропетровської овоче-баштанної дослідної станції, дво
разове боронування посівів (до з’явлення сходів і в період масових 
сходів) середніми боронами знищує до 81—98 % проростків одно
річних бур’янів. Наступний догляд за рослинами полягає в 3—4-ра- 
зовому розпушуванні міжрядь, проріджуванні рослин у рядках і 
гніздах, поливах у південних районах та боротьбі з хворобами і 
шкідниками. Щоб запобігти пошкодженню огудини, під час остан
ніх проріджувань її вкладають уздовж рядків за допомогою укла
дачів, які встановлюють попереду тракторів «Бєларусь» або 
ЮМЗ-6А. Дуже ефективне своєчасне проріджування сходів у ряд
ках і гніздах. Перший раз його проводять з появою першого 
справжнього листка на рослинах, другий — у фазі 3—4 листків. 
У південних районах посіви дині 2—4 рази поливають залежно від 
погодних умов року і скоростиглості сорту. Перший раз поливають 
після проривання рослин, другий — на початку цвітіння, а решту 
поливів проводять у період формування врожаю. За ЗО днів до 
збирання врожаю поливи припиняють.

Стиглість плодів дині визначають за зовнішніми ознаками. При 
достиганні плоди набувають жовтого кольору з різними характер
ними для сорту відтінками і специфічного аромату, з’являються 
візерунки на корі.

Плоди дині на продовольчі потреби збирають вибірково вручну 
через кожні 3—4 дні. Плоди ранньо- і середньостиглих сортів не-« 
придатні для тривалого зберігання, а пізньостиглих, як правило, 
лежкі. їх збирають у недозрілому стані і зберігають при пониже
них плюсових температурах. За врожайністю дині близькі до ка
вунів.

Для більш раннього одержання врожаю дині у відкритому грун
ті її вирощують способом розсади. Вік розсади і технологія виро
щування такі самі, як і кавунів.

Особливості вирощування дині у спорудах закритого грунту. 
Для вирощування у спорудах закритого грунту використовують 
ранньостиглі сорти. У теплицях і парниках висаджують ЗО—40-ден- 
ну горщечкову розсаду в ті самі строки, що й кавунів. При садін
ні поверхня горщечка (грунт у горщечку) має розміщуватися на 
рівні поверхні грунту. Площа живлення рослин у теплицях— 70 X 
Х70 або 120X35 см (2—3,5 рослини на 1 м2). Під парникову ра
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му висаджують по 2 рослини, направляючи потім їх огудину в 
протилежні боки. У сортів, які сильно галузяться, в теплицях три 
пагони першого порядку підв’язують, а решту спрямовують поверх 
них. Кущів не формують. Сорти, які мають невелику кількість біч
них пагонів і добре розвинену головну огудину, формують на вер
тикальній шпалері в оді?е стебло. При цьому головну огудину, ко
ли вона досягне шпалери, прищипують. Пагони без плодів видаля
ють після другого листка, а бічні прищипують над третім листком 
після утворення зав’язі. На рослинах залишають не більше 5— 
7 плодів.

Від садіння до утворення зав’язі температуру повітря у сонячні 
дні в спорудах підтримують на рівні 25—ЗО °С, в похмурі — 22— 
25°С, вночі— 18—20 °С, температуру грунту — 22—24 °С; у період 
наливання і достигання плодів — відповідно ЗО—40 °С, 24—27 °С, 
20—22 °С і 24—26 °С. Відносна вологість повітря в першій поло
вині вегетації має становити 70 %, а в другій—-60 %.

Технологія вирощування дині така сама, як і- кавунів.
У період наливання плодів, які сформувалися на поверхні грун

ту, під них підкладають куски скла або інший твердий матеріал 
(плитку, шифер, черепицю тощо), а плоди на підв’язаних рослинах 
вміщують у спеціальні сітки і підвішують до шпалери.

Щоб прискорити надходження врожаю дині з відкритого грун
ту, її вирощують під малогабаритним плівковим покриттям. Роз
саду 30-денного віку на постійне місце в поле висаджують за схе
мою 100 +  40X70 см. Строки висаджування і технологія вирощу
вання такі самі, як і кавунів.

На Донецькій овоче-баштанній дослідній станції розроблено 
спосіб вирощування дині в безкаркасних тимчасових укриттях з 
плівки. Для цього спочатку нарізують земляні валки висотою 25— 
ЗО см і шириною 80 см, а в місцях, де маркерна лінія перетина
ється з валком, висаджують розсаду і відразу накривають її пер
форованою плівкою. При настанні теплої погоди плівку знімають.

Урожайність плодів дині в спорудах, закритого грунту така са
ма, як і кавунів.

Глава 6. ПЛОДОВІ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ
РОДИНИ БОБОВИХ І КУКУРУДЗА ЦУКРОВА

До родини бобових овочевих культур (РаЬасеае Ілпсіе.) нале
жить горох (Різшп заііуцт Ь.), квасоля (РЬазеоІиз Б.) і кормові 
боби (РаЬа Мііі.). Є відомості, що бобові культури вирощували 
дуже давно, ще за кілька тисячоліть до нашої ери. Батьківщиною 
гороху вважаються райони Середземномор’я і Західна Азія, де 
його в місцях поселень вирощували ще в кам’яному і бронзовому 
віках. За часів'Теофраста (372—287 р. до н. е.) горох досить ши
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роко культивувався римлянами. На території України його виро
щують по всіх областях.

Квасоля — дуже стародавня овочева культура. Батьківщиною 
її вважають Північну Америку. В Європу квасолю завезли напри
кінці XV ст., де вона почала поширюватися переважно у півден
них районах. Вважають, що в Україну квасолю завезли в XVI ст.

Батьківщиною кормових бобів є Північна Америка і Середня 
Азія. В культуру вони були введені ще за кілька тисячоліть до 
нашої ери, як цінна харчова культура. Є відомості, що ще в пе
ріод феодального ладу боби вирощували в долинах Дністра і 
Дніпра і вони були однією з основних продовольчих культур.

Народногосподарське значення. У приміському овочівництві і в 
зонах консервної промисловості бобові овочеві культури мають 
велике народногосподарське значення. Недостигле насіння і моло
ді плоди (стручки) їх мають високі поживні і смакові якості. Вони 
висококалорійні, містять багато білка, вуглеводів та інших речо
вин (табл. 51). Насіння бобових містить значну кількість вітамі-
Т а б л и ц я  5 1 .  Хімічний склад овочевих бобових культур, % сирої речовини

Культура Вода
С у х а
речо
вина

Білок
Вуг
л е в о 

ди
Жир

К л іт 
кови 

на
Зола

Горох
стручки 8 4 ,8 15,2 5 ,9 7 ,3 0 ,2 ' 1,4 0 ,4
зелений горош ок 79,91 2 0 ,0 9 5 ,2 2 10,3 0 ,4 8 1,38 0 ,8 2

Квасоля
стручки 88,75 11,25 2 ,7 2 6 ,6 0 0 ,1 4 1,18 0,61

.Боби
недостигле насіння 84 ,54 15,46 5 ,4 3 7 ,8 8 0 ,3 3 0 ,9 6 0 ,7 4

ну С. Так, у 100 г зеленого горошку його понад ЗО мг, а в недо
стиглому насінні квасолі — понад 50 мг. Крім того, в насінні ба
гато мінеральних солей кальцію, заліза, фосфору, сірки.

Зерно бобових культур широко використовують у кулінарії для 
виготовлення супів, борщів.'Зерно квасолі і бобів використовують 
як гарнір до інших страв. Молоді стручки спаржевої (цукрової) 
квасолі тушкують із сухарями на олії. Зерно лущильних сортів го
роху і стручки цукрових сортДв споживають у сирому вигляді. Кон
сервують горох, молоді стручки спаржевої квасолі, бобів з м’ясом 
тощо.

Цінність бобових культур полягає ще й у тому, що рослини їх 
здатні засвоювати азот повітря (100—200 кг/га) завдяки бульбоч
ковим бактеріям, які оселюються на їх коренях, і збагачувати ним 
грунт. Тому бобові культури є добрим попередником для більшос
ті культур у сівозміні.
334



§ 1. Овочевий горох

Біологічні особливості. Горох (риє. 47) — однорічна, трав’янис
та, холодостійка культура. Коренева система його стрижнева, про
никає в грунт на глибину до 1,5 м, розгалужується до 1 м. Стебло 
округло-гранчасте, видовжене, невиповнене, вилягає. За висотою 
стебла розрізняють горох високорослий (115—250 см), середньо- 
рослий (70—115 см) і низькорослий (60—70 см). Трапляються і 
карликові форми, стебло яких до 50 см заввишки. За будовою 
стебла сорти поділяють на звичайні і штамбові. Штамбове стебло 
потовщене, з коротким міжвузлям, боби зібрані кільцями у  пазу
хах верхніх листків. Штамбові сорти більш цінні для консервної 
промисловості'. Листки гороху складні, парноперисті з 2—3 парами 
маленьких, видовжено-яйцеподібних листкових пластинок. При
листки сидячі, серцеподібні. Черешки закінчуються вусиками, які 
чіпляються за опори і утримують стебло у вертикальному стані. 
Кількість міжвузлів до вузла з першим плодом є показником ско
ростиглості. У скоростиглих сортів перші квітки розміщуються на 
11-му вузлі і нижче, у середньостиглих — на 12—15-му і в пізньо
стиглих— на 16—19-му. Суцвіття — китиця. Квітки з подвійною 
оцвітиною, самозапильні, метеликового типу. У сортів із звичайним 
стеблом на квітконосі розвивається 1—2, у сортів з штамбовим —
3—7 квіток. У більшості сортів квітки білі. Плід гороху — біб. За 
будовою бобів сорти поділяють на лущильні, цукрові і напівцукро
ві. Луски недозрілих бобів лущильних сортів складаються з 2 ша
рів: зовнішнього) м’ясистого соковитого і внутрішнього пергамент
ного. Достиглі плоди засихають, і з них легко висипається насіння. 
Плоди цукрових сортів пергаментного шару не мають, тому їх спо
живають свіжими (зеленими) повністю. У недостиглих бобів на
півцукрових сортів пергаментний шар виражений слабко, а в лу
щильних— добре. У кожному бобі по 4—10 насінин. Насіння за 
формою округле і мозкове (зморшкувате). Маса 100,0 насінин ста
новить 30—50 г. Сім’ядолі гороху при проростанні не виносяться 
на поверхню грунту. Схожість насіння зберігається протягом 5— 
6 років. Насіння гороху проростає через 3—5 днів після сівби. 
Цвіте він через 35—45 днів, потім формуються плоди (стручки). 
При систематичному збиранні лопаток цвітіння і плодоношення 
триває 40—50 днів, а при вирощуванні на зерно— 15—20 днів.

Овочевий горох-—холодостійка культура. Оптимальна темпера
тура проростання — 20—25 °С, максимальна — 32—35 °С. Опти
мальна температура для росту рослиц— 16—18°С. Сходи гороху 
витримують приморозки до мінус 4—6 °С (сорти з гладеньким на
сінням більш морозостійкі).

Сорти європейського і американського походження, особливо 
штамбоЕІ форми, є рослинами довгого дня. Тому в південних ра
йонах штамбові сорти здебільшого низьковрожайні. Горох досить
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вимогливий до світла, заті
нення призводить до зни
ження врожаю.

В Україні районовані та
кі сорти гороху: лущильні — 
Адагумський, Альфа, Вега, 
Віола, Воронезький зелений, 
Овочевий 76, Превосход- 
ний 240, Союз 10, Тірас, Фу
га, Южний 47; цукровий — 
Неістощимий 195.

Технологія вирощування. 
Горох вимогливий до воло
ги грунту, особливо в період 
з’явлення сходів і до цвітін
ня. Високі врожаї його зби
рають у районах достатньо
го зволоження.

Овочевий горох добре 
росте після різних поперед
ників на родючих, чистих 
від бур’янів грунтах. Грунти 

з рН<6,5 треба вапнувати. У сівозміні горох розміщують другою 
або третьою культурою після внесення органічних добрив. З міне
ральних добрив вносять фосфорні і калійні з розрахунку 60— 
90 кг/га діючої речовини.

Урожайність гороху підвищується після передпосівної обробки 
насіння, а також підживлення рослин борними і молібденовими 
мікродобривами.

Рано навесні, перед сівбою, проводять культивацію в 1—2 слі
ди на глибину 8—10 см і боронування середніми боронами. Насін
ня гороху перед сівбою протягом 3—5 днів прогрівають на сонці 
і протруюють ТМТД (4—5 кг на 1 т). Уражене зернівкою насін
ня засипають у 5 % розчин кухонної солі або аміачної селітри 
(уражене спливає). Насіння, яке осіло, промивають, підсушують, 
протруюють і висівають.

Ефективним агрозаходом є інокуляція насіння перед сівбою 
нітрагіном (0,5 л на гектарну норму насіння підвищує врожай
ність гороху на 1 —1,5 ц/га).

Сіють горох одночасно з ранніми колосовими. У південних ра
йонах його часто висівають услід за боронуванням зябу. На ран
ніх посівах рослини краще укорінюються і раніше починається 
плодоношення. Сіють горох лущильних сортів суцільним рядковим 
способом, а цукрових (на лопатку) — стрічковим з відстанню між 
стрічками 45—60 см і рядками в стрічці 15 см. Норма висіву за
лежно від крупності насіння становить 150—200 кг/га (1200 тис.
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насінин). Сівбу проводять сівалками СЗУ-3,6 і С3-3,6. Глибина 
загортання насіння на легких грунтах становить 4—5, а на важ
ких — 3—4 см. Після сівби проводять коткування. Після котку
вання посіви боронують легкими боронами ЗПБ-0,6.

У посушливих районах у разі потреби застосовують вологоза- 
рядковий полив і 3—4 вегетаційні. При з’явленні сходів (через 
7—10 днів після сівби) посіви боронують упоперек напряму ряд
ків. На посівах цукрового гороху 1—2 рази розпушують грунт у 
міжряддях.

Збирають зелені боби цукрового гороху, коли зерно в них соко
вите і має діаметр 6—7 мм. Збирання повторюють через 2—4 дні. 
Урожайність становить 60—90 ц/га. Зібрані боби затарюють у 
ящики і реалізують.

Горох на зелений горошок скошують у валки косаркою КС-2,1 
з обладнанням ПБ-2,1 або жатками ЖБА-3,5, ЖРБ-4,2.

Не пізніше ніж через 24 год скошену масу підбирають і одно
часно обмолочують комбайном КБК-1 або навантажують у транс
портні засоби і перевозять на пункти первинної переробки, де її 
обмолочують молотаркою 2В-6. Для підбирання валків і обмоло
ту гороху використовують комбайни РМС-463, Бельгійський, 
ВНБЦ, ВК-3. Обмолочене насіння відправляють зразу на завод.

Насінництво. Підготовка грунту, удобрення, догляд за росли
нами на насінних посівах такі самі, як і при вирощуванні гороху 
на зелений горошок. Однак щоб мати високоякісне насіння ово
чевого гороху, необхідно використовувати насіння високих репро
дукцій і вирощувати його по високому агрофону. Спочатку висі
вають сорти з гладеньким, а потім — з мозковим насінням. Дуже 
ранні строки сівби і перезволоженість грунту призводять до зрі
дження сходів мозкових сортів. Висівають горох дво- або шести- 
рядковими стрічками з відстанню між рядками в стрічці 15 см і 
між стрічками 45—60 см. Стрічкове розміщення полегшує догляд 
за посівами і проведення прополок. При вирощуванні двох сортів 
додержують просторової ізоляції 100 м.

Норма висіву насіння залежить від способу сівби і сортових 
особливостей насіння. Ранньостиглі сорти при шестирядній стріч
ковій сівбі висівають з розрахунку до 200 кг/га (1 мли шт. на 
1 та), середньостиглі— 160 кг/га (0,8 млн шт.). При дворядній 
сівбі норма висіву на 8—10 % менша.

Сортову прополку перший раз проводять через 12—15 днів 
після з’явлення сходів. При цьому видаляють домішки інших сор
тів. Вдруге посіви прополюють у період масового цвітіння—ви
даляють домішки інших сортів і пошкоджені, нетипові та недороз
винені рослини. Апробацію проводять перед збиранням урожаю. 
Збирають горох на насіння роздільним способом при достиганні 
бобів нижніх і середніх ярусів. Скошують його у валки жатками 
ЖБА-3,5, ЖНТ-2,1 або косарками КС-2,1, обладнаними пристро-
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ем ПБ-2,Г Після підсихання валки обмолочують зерновими ком
байнами з підбирачами. Після обмолоту насіння очищають, про
сушують, доробляють на пневматичному столі ССП-1,5 з відокрем
ленням щуплого, битого та пошкодженого зерноїдом. Вологість 
кондиційного насіння мозкового гороху має становити до 15, а гла
денького— 14%. Зберігають насіння у складських приміщеннях.

Урожайність насінного гороху становить 15—20 ц/га.

§ 2. Квасоля, боби

У виробництві поширені три види квасолі: звичайна (РЬазеоІиз 
уиі^агіз Б.), лімська (РЬ. Іипаіиз) і багатоквіткова (РЬ, тиііі- 
Погит \уі11сі.).

В Україні найбільш поширена звичайна квасоля.
Біологічні особливості. Квасоля — однорічна трав’яниста само

запильна культура. Коренева система її стрижнева, проникає в 
грунт на глибину до 1 м і розгалужується до 60 см. Стебло ква
солі розгалужене. За будовою і розвиненістю стебла розрізняють 
кущову, або детермінантну (висота стебла 25—45 см), напіввитку 
(50—70 см), витку (2—5 м) і дуже витку (5—12 м) квасолю.. 
Перші листки у квасолі прості або серцеподібні, а справжні — 
трійчасті, світло- або темно-зелені. Квітки самозапильні, розта
шовані попарно від 2 до 8 на одній квітконіжці. Забарвлення 
віночка квітки залежить від сорту і буває білим, рожевим, фіо
летовим, червоним. У сортів з темним забарвленням насіння і 
черешки листків з фіолетовим відтінком. Плід — біб. За будовою 
бобів розрізняють лущильні (з товстим пергаментним шаром), на
півцукрові (із слабкорозвиненим пергаментним шаром) і цукрові 
(без пергаментного шару) сорти квасолі.

Насіння квасолі сферичне, еліптичне, циліндричне, ниркоподіб
не. Маса 1000 насінин залежно від сорту коливається від 300 до 
700 г. Насінна оболонка”'біла, кремова, жовта, коричнева, рожева, 
фіолетова з різними відтінками.

Квасоля — жаростійка і світлолюбна культура, насіння почи
нає проростати при температурі 10—12 °С. Оптимальна температу
ра росту й розвитку рослин — 20—25 °С. До родючості грунту во
на більш вимоглива, ніж горох. Найбільш придатні для неї родю
чі, чисті від бур’янів грунти з нейтральною реакцією грунтового 
розчину.

Сорти. В Україні районовано такі сорти квасолі: Білозерна 361, 
Ювілейна 287, Хавська універсальна, Еспіранто.

Технологія вирощування. Квасолю в овочевих сівозмінах роз
міщують після огірків, цибулі, пасльонових, коренеплодів,, другою- 
третьою культурою після внесення органічних добрив. Добрим по
передником під неї є озима пшениця або картопля. Квасоля дуже 
чутлива до концентрації грунтового розчину. Добре росте вона на
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грунтах з нейтральною або слабкокислою реакцією. На грунтах, 
де вносили органічні добрива, під квасолю вносять лише фосфор
но-калійні добрива (Рбо-7оКво-9о) • На грунтах, бідних на органічну 
речовину, вносять і азотні добрива з розрахунку ЗО—45'кг/га дію
чої речовини. З калійних добрив під квасолю вносять сірчанокис
лий калій. Ефективне також внесення попелу (3—5 ц/га) та мі
кродобрив (борних, марганцевих, цинкових, молібденових і мід
них) .

Грунт під квасолю обробляють так само, як і під пізні куль
тури. Для сівби використовують насіння першого класу. Перед 
сівбою його протруюють 80 % ТМТД (4—6 кг на 1 т) або 65 % 
фентіурамом (3—4 кг на 1 т). Для протруєння насіння використо
вують також фітобактеріоміцин. Квасолю сіють, коли грунт на 
глибині 10 см прогріється до 10—12 °С. Орієнтовні строки висі
вання на Поліссі і в Лісостепу— 10—20 травня, у Степу — 20— 
ЗО квітня. Щоб подовжити період використання лопаток, квасолю 
висівають у кілька строків. Доцільно також вирощувати 3—4 сор
ти з різною тривалістю вегетаційного періоду. Квасолю сіють ово
чевими сівалками СО-4,2, СКОСШ-2,8, СКОН-4,2, а також зерно
вими СД-24, СУ-24 здебільшого широкорядним способом з між
ряддями 45—60 см. На незабур’янених грунтах її висівають стріч
ковим способом за схемою 60+15—20X15 см або 55—60 +  30Х 
Х 8 —12 см. Глибина загортання насіння залежно від розміру на
сіння та вологості грунту становить 4—8 см. Норма висіву— 120— 
250 кг/га (240—350 тис. насінин на 1 га).

Кірку на посівах до появи сходів знищують боронуванням лег
кими боронами упоперек напряму рядків, а після появи сходів — 
повторним боронуванням. До з’явлення сходів кірку можна руйну
вати і кільчастими котками. Грунт у міжряддях розпушують 2— 
З рази культиваторами КРН-2.8МО, КРН-2.8А, КРН-4,2 на глиби
ну 5—8 см. У рядках бур’яни виполюють вручну. В посушливих 
районах квасолю 3—4 рази поливають.

Збирають стручки спаржевої квасолі, коли насіння в них до- 
сягло розміру пшеничного зерна вибірково (через кожні 3—4 дні). 
На великих площах для збирання використовують платформи 
ПОУ-2, ПШ-20, КОШ-50 та ін. Оскільки плоди швидко в’януть, 
квасолю доцільно збирати вранці. Період збирання стручків спар
жевої квасолі триває 2—3 декади. Сорти, в яких одночасно дости
гають боби, збирають машиною ФЗБ. Стручки цукрової квасолі 
мають бути соковитими, легко ламатися, без грубих волокон. Уро
жайність квасолі залежно від сорту і умов вирощування стано
вить 70—130 ц/га.

Насінництво. Підготовка грунту, технологія вирощування ква
солі на насіння майже такі самі, як і на лопатку. Просторова ізо
ляція для різних сортів становить 50—100 м. Протягом вегетації 
проводять 2 сортових прополювання і 2 польові апробації — у фазі
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цвітіння і технічної стиглості плодів. Насінну квасолю збирають, 
коли достигне 70—80 % бобів (вони стають солом’яно-жовтими). 
Пожовкле листя в цей період починає опадати. Урожай збирають 
вручну, а на великих площах — квасолезбиральною машиною 
КФО-4. Застосовують також переобладнану начіпну жатку ЖБА- 
3,5. Після підсушування у валках квасолю обмолочують комбай
нами СК.-3 або СК-4. Насіння очищають, підсушують до вологості 
9 %. Урожайність становить 15—25 ц/га.

У сівозміні боби розміщують після різних попередників. Висі
вають їх рано навесні широкорядним (45 см) або стрічковим 
(50 + 20) способом. Часто боби використовують як кулісну куль
туру для огірків, квасолі і ранньої картоплі. Норма висіву насін
ня залежно від способу сівби становить 250—300 кг/га.

Перше розпушування міжрядь проводять при з’явленні другого 
листка. Протягом вегетації проводять 3—4 розпушування і під
гортання. Загущені посіви проривають, залишаючи рослини на 
відстані 12—15 см.

Збирають боби зеленими, коли вони досягли нормального роз
міру і ще не почали тверднути. Урожайність становить 80— 
120 ц/га.

На насіння боби збирають, коли на рослинах почорніють ниж
ні плоди. їх скошують жатками у валки. Після підсихання валки 
обмолочують комбайнами, насіння очищають, доводять до посів
них кондицій (15 % вологості) і закладають на зберігання. Уро
жайність становить 20—25 ц/га.

§ 3. Цукрова кукурудза
Цукрова кукурудза (2еа гпауз васЬагаіа Зіигі., рис. 48) нале

жить до родини тонконогових. Походить вона із Центральної Аме
рики. Первинним центром її походження є Перу і Болівія, а вто
ринним — Мексика, де в результаті природних мутацій виник під
вид цукрової кукурудзи. Як овочеву культуру цукрову кукурудзу 
в Європі почали вирощувати наприкінці XVIII ст.

Використовують качани цукрової кукурудзи у молочно-воско
вій стиглості зерна. Зерно її в молочно-восковій стиглості містить 
до 19—20% вуглеводів (6—8% цукру, багато крохмалю), 0,7% 
мінеральних речовин і близько 76 % води. У зерні цукрової куку
рудзи багато білка, жирів, вітамінів С, В, В2, РР. Жовтозерні сор
ти містять провітамін А.

Насіння цукрової кукурудзи у фазі молочної стиглості має 
ніжну оболонку і приємний солодкий смак. При висиханні зерно 
зморщується.

Біологічні особливості. Кукурудза цукрова — однорічна одно
домна роздільностатева трав’яниста культура. Чоловічі і жіночі 
квітки утворюються на одній рослині. Чоловічі квітки зібрані у 
суцвіття-волоть, жіночі — качан. Рослини кукурудзи цукрової
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менш розвинені, ніж зерно
вої, і характеризуються ін
тенсивним ростом, скоро
стиглістю і здатністю утво
рювати пасинки. Коренева 
система її добре розвинена 
і проникає в грунт на гли
бину до 2,5 м.

Кукурудза цукрова — 
жаростійка, перехресноза
пильна культура. Мінімаль
на температура проростання 
насіння — 9 °С, оптимальна 
для росту і формування вро
жаю— 25—ЗО °С, макси
мальна— 40—44 °С. При 
зниженні її до 0 °С рослини 
гинуть. Рослини кукурудзи 
досить вимогливі до світла, 
особливо в першій половині 
вегетації. При недостатньо
му освітленні сповільнюєть
ся засвоєння рослинами по
живних речовин, що сповіль
нює процеси формування 
продуктивних органів. До 
вологи рослини кукурудзи у 
період від сходів до цвітін
ня помірно ВИМОГЛИВІ, а ПІД логічної с т и г л о с т і .

шш
в§ішті

Рис. 48. Качани цукрової кукурудзи: 
а — молочної стиглості; б — в обгортці; в — біо-

час розвитку генеративних
органів та запилення — більш вимогливі. Тому повітряна і грун
това посуха в цей період навіть протягом 2—3 днів призводить до 
зниження врожайності на 20 %.

Цукрова кукурудза добре росте на легких родючих грунтах. 
Менш придатні для неї грунти кислі з рН 5 і нижче, солонцюваті 
та з близьким заляганням грунтових вод. Рослини її добре реа
гують на внесення органічних і мінеральних добрив, особливо фос
форних.

Сорти. В Україні районовані такі сорти і гібриди кукурудзи 
цукрової: Ароматна, Золоте руно (Рі), Кубанська консервна І'48, 
Куликовський (Рі), Рання золота, Сквирка (Рі), Делікатесна.

Технологія вирощування. Цукрову кукурудзу вирощують в ово
чевих сівозмінах або як ущільнювач у посівах огірків, квасолі, ка
бачків та ін. Під зяблеву оранку вносять 25—35 т/га напівпере
прілого гною та повне мінеральне добриво: на дерново-підзолис
тих І сірих ОПІДЗОЛЄНИХ грунтах — ЦбО-9оР8О-9оК80-1ОО> на темно-сі-
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рих опідзолених і чорноземах опідзолених — Ибо-тРбоКво, на зро
шуваних землях Степу------N120—150 Р бо—9о Кбо—80 • Азотні добрива
(ЗО—50%) доцільніше вносити навесні під передпосівну культи
вацію.

Підготовка грунту під кукурудзу така сама, як і під пізні ово
чеві культури. Під передпосівну культивацію вносять гербіциди 
агелон (4—6 кг/га), атразин (3—6 кг/га), ерадикан (4—7 кг/га), 
примекстра (4—7 кг/га). Препарати ерадикан і примекстра одно
часно з внесенням заробляють у грунт. Для знищення бур’янів у 
період вегетації рослин застосовують гербіциди 2,4-д (1—2 кг/га).

Перед затарюванням у мішки насіння протруюють препаратом 
ТМТД або вітаваксом (800 г/ц). Проти дротяника і совок насіння 
за 12—14 днів до сівби рекомендується додатково обробити су
мішшю гептахлору і фосфаміду (300 г/ц).

Для сівби у більш ранні строки насіння інкрустують або гідро- 
фобізують.

Щоб забезпечити конвейєрне виробництво качанів кукурудзи 
цукрової, насіння її слід'висівати у 4—5 строків з інтервалом 10— 
15 днів. Оптимальні строки сівби кукурудзи настають тоді, коли 
грунт прогріється до 10—12 °С. У Степу це припадає на другу, а в 
Лісостепу і Поліссі — на третю декаду квітня. Сівбу інкрустова
ним і гідрофобізованим насінням можна проводити на 5—10 днів 
раніше. Висівають насіння у добре підготовлений грунт пунктир
ним способом з шириною міжрядь 60—70 см. Для сівби викорис
товують сівалки СПЧ-6М, СПЧ-8 та ін. Норма висіву насіння ста
новить 22—24 кг/га, глибина загортання — 6—8 см. Не можна ви
рощувати цукрову кукурудзу поряд із зерновою, бо перезапилення 
знижує якість зерна. До з’явлення сходів посіви боронують упо
перек напряму рядків. Вдруге посіви боронують у фазі 3—4 лист
ків боронами ЗБЗС-1. Боронуванням зберігають вологу в грунті, 
знищують грунтову кірку і сходи бур’янів. У разі потреби рослини 
у рядках проривають, залишаючи їх на відстані 25—30 см. Наступ
ний догляд за посівами полягає у систематичному розпушуванні 
міжрядь і підгортанні рослин перед змиканням рядків. Кожне роз
пушування міжрядь і підгортання рослин доцільно проводити піс
ля випадання дощу або подивів. При з’явленні бур’янів у рядках 
їх виполюють.

У посушливих районах цукрову кукурудзу 3 рази поливають 
(по 400—500 м3/га води), підтримуючи вологість грунту в шарі 
0—60 см на рівні 75—80 % НВ. Для поліпшення якості і підви
щення врожаю товарних качанів рослини пасинкують.

Збирають качани в молочній стиглості протягом 6—12 днів. 
Міжлінійні гібриди з вирівняними рослинами збирають кукуру
дзозбиральними комбайнами «Херсонець», «Херсонець-200», 
КСКУ-6, ККП-З. Зібрані качани відразу відправляють на реаліза
цію або пункти переробки.
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Урожайність кондиційних качанів без обгорток становить 50— 
110 ц/га.

Насінництво. Обробіток грунту, сівба і догляд за рослинами 
на насінних посівах такі самі, як і при вирощуванні кукурудзи 
для продовольчих потреб. Просторова ізоляція між сортами ста
новить 300, між самозапильними лініями— 500 м. У період веге
тації проводять сортові прополки: першу — перед цвітінням, дру
гу— перед збиранням качанів. Урожай збирають при повному до
стиганні насіння, відбираючи добре розвинені, типові для даного 
сорту качани. Просушені качани обмолочують. Урожайність насін
ня цукрової кукурудзи — 25—40 ц/га.

Вирощування гібридного насіння. Гібридне насіння на 25— 
ЗО % підвищує врожайність, якість качанів цукрової кукурудзи та 
дружність достигання їх. Останнє дає змогу механізовано збира
ти качани в молочній стиглості. Качани гібридів більш вирівняні.

У виробництві поширені такі гібриди: міжсортові (схрещуван
ня двох сортів), сортолінійні (схрещування сорту і самозапильної 
лінії) і міжлінійні (схрещування 2 самозапильних ліній).

Практикою доведено, що найбільшу перевагу мають міжліній- 
иі гетерозисні прості і подвійні'гібриди. Для одержання їх на на
сінних ділянках через 4 рядки материнської форми висівають 
2 рядки батьківської або через 2 рядки материнської — рядок батш 
кінської. Для позначення рядків батьківської форми до насіння до
дають 0,5 % насіння соняшнику.

На материнських нестерильних рослинах протягом 2 тижнів 
знищують волоті (у міру з’явлення). Це забезпечує запилення ма
теринських рослин батьківськими і підвищує гетерозисні власти
вості гібридного насіння. На насіння відбирають здорові, неура- 
жені, добре розвинені качани з материнських рослин. Для добору 
й оцінки типових качанів на насіння у фазі воскової стиглості ка
чанів проводять польову апробацію за забарвленням зерна і 
стрижня. Другу апробацію за цими ознаками проводять під час 
зберігання качанів.

Урожайність насіння цукрової кукурудзи становить 25—40 ц/гз.

Глава 7. ЗЕЛЕИНІ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ

Зеленні овочеві культури — однорічні трав’янисті рослини. їх 
об’єднують у 4 ботанічні родини: айстрові, капустяні, лободові і 
селерові. До айстрових належать салат (Ьасіиса заііуа), до ка
пустяних— пекінська капуста (Вг. рекіпепзіз Кирг.), гірчиця са
латна (Вг. ]шісеа Ь.), крес-салат (Ьерібіиш заііуиш Ь.), до лобо̂ - 
дових-—шпинат (Зріпасіа оіегасеа Ь.), мангольд (Веіа уиі^агіз
V. сіаіа Ь.), до селерових — кріп (АпеіЬшп Ь.).

Вирощують їх для одержання зеленого листя у ранньовесня
ний або зимовий період. Всі вони мають короткий вегетаційний
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період. У відкритому грунті товарну продукцію їх одержують че
рез 30—60 днів після сівби, а в закритому — раніше (через 20— 
40 днів).

Народногосподарське значення. Веденні овочеві культури по
діляють на салатні, шпинатні та ароматичні. У салатних в їжу ви
користовують зелені сирі листки, у шпинатних — варені (тушені), 
в ароматичних (кропу) — сирі та варені. Дані про хімічний склад 
зеленних культур наведено в табл. 52. Цінність їх полягає в тому,
Т а б л и ц я  52. Хімічний склад зеленних овочевих культур, % сирої речовини

Культура Вода
Суха

речови
на

Білок Вугле
води Жир Клітко

вина Зола

Салат 94,70 5 ,3 0 1,2 2 ,0 0 0 ,2 2 0 ,5 8 0 ,9 7
Шпинат 91,46 8 ,5 4 2 ,2 8 3,20 0 ,2 7 0 ,7 0 1 ,87
Кріп 8 3 ,80 16,20 2 ,8 2 7 ,07 0 ,5 0 % 68 2 ,2 3
Пекінська капуста 9 2 ,3 0 7 ,7 0 2 ,5 0 2 ,9 8 0,51 0 ,8 2 0 ,7 5
Крес-салат 9 2 ,6 6 7 ,3 4 2 ,7 0 3 ,0 0 0 ,1 8 0 ,7 5 0 ,6 8
Гірчиця салатна 9 1 ,2 5 8 ,7 5 2 ,4 3 2 ,8 0 0 ,6 2 1,27 1 ,15
Мангольд 9 0 ,2 0 9 ,8 0 1,10 5 ,4 5 0 ,2 4 1,12 1,64

що вони містять багато вітамінів, які найбільш необхідні для люд
ського організму у весняний період. Зеленні культури широко ви
користовують для приготування різних страв, салатів і як при
праву та спеції в кулінарії і консервній промисловості.

Зеленні культури також широко використовують для сервіров
ки стола і виготовлення бутербродів (гірчиця салатна, крес-салат). 
З листків шпинату і мангольда виготовляють борщі, їх тушкують 
на вершковому маслі і використовують як гарнір до м’ясних і риб
них страв. У консервній промисловості із шпинату виготовляють 
консерви, шоре і соки.

Біологічні особливості зеленних культур. Зеленні культури — 
холодостійкі рослини. Сходи їх з’являються вже при температурі
4—5 °С. Оптимальна температура росту— 16—18 °С. Шпинат доб
ре росте навіть при 12 °С, причому, чим нижчі температури, тим, 
м’ясистіші листки він утворює. Високі температури негативно 
впливають на врожай, а також призводять до передчасного утво
рення стебел і збільшення вмісту клітковини в продукції.

Зеленні культури досить вимогливі до тривалості дня. За умов 
довгого дня вони швидко стрілкують, цвітуть і утворюють насін
ня. Найбільше реагують на зменшення довжини дня салат і кріп: 
у салату утворюються малі листки і не зав’язуються головки, а кріп 
повільно росте і погано нагромаджує ароматичні сполуки. Таке 
явище часто спостерігається при вирощуванні їх у теплицях у 
грудні — січні без досвічування.
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Зеленні культури добре ростуть і утворюють високоякісну про
дукцію при достатньому зволоженні грунту. Нестача вологи під 
час вирощування їх призводить до зневоднення клітин і підвищен
ня вмісту клітковини в листках, внаслідок чого вони набувають 
грубої консистенції і часто гіркуватого присмаку. Надмірна воло
гість також негативно позначається на рості, розвитку рослин та 
їхній продуктивності, особливо головчастого салату. Листки його 
підгнивають, і головки втрачають товарний вигляд.

На 100 ц товарної продукції зеленні культури з грунту вино
сять 22—36 кг азоту, 8—18 фосфору і 50—52 кг калію. Такий ви
сокий винос поживних речовин пояснюється тим, що вони почи
нають відростати при низьких температурах, коли мікробіологічні 
процеси в грунті тільки починаються. Інтенсивний ріст рослин ви
магає підвищеного мінерального, особливо азотного., живлення. 
Тому внесення мінеральних добрив значно збільшує приріст і вро
жайність, поліпшує якість продукції.

§ 1. Салат

Серед зеленних культур салат найбільш поширений. Цінність 
його в тому, що він, як холодостійка і скоростигла культура, дає 
товарну продукцію з відкритого грунту рано навесні, коли інших 
овочів мало. Листки його містять каротин (провітамін А), вітамі
ни Ві, В,2, С, Р, К, Е. За вмістом вітамінів Е і К він займає перше 
місце серед зеленних культур. Крім того, в його листках є яблуч
на, лимонна і щавлева кислоти, аспарагін і гіркувата на смак ре
човина лактуцин, а також мінеральні солі (найбільше кальцію і 
заліза).

Корінь у салату стрижневий, бічні корінці розвиваються у 
верхньому шарі грунту. Нижні листки утворюють розетку. Плас
тинка листків пухирчаста або гладенька, темно-зелена, зелена або 
жовто-зелена з різними відтінками. Квітконосне стебло розвива
ється через 65—80 днів після сівби. Воно досить розгалужене і з 
дрібними сидячими листками та великою кількістю суцвіть-коши- 
ків, в кожному з яких по 10—24 квітки білого, неяскраво-жовто- 
зеленого кольору. Салат — самозапильна культура, хоч добре за
пилюється і перехресно, тому при вирощуванні у господарстві кіль
кох сортів слід додержувати просторової ізоляції — до 300 м на 
відкритій місцевості і 100 м на полях з лісосмугами або природ
ним захистом.

Плід — сріблясто-сіра довгувата коричнева або чорна зернівка. 
Маса 1000 насінин— 0,8—1,2 г. Схожість насіння зберігається про
тягом 3—4 років.

У виробництві, поширені 3 види салату: латук (Ьасіиса заііуа 
Ь.), ендивій (СісЬогіит епсііуіа 1.) і салатний цикорій, або віт- 
луф (СісЬогіит іп ІиЬиз уаг. {оііозит Небі.). Серед них найбільш
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Рис. 49. Салат-латук:
а  •— головчастий; б — листковий; в — ромен.

поширений латук (городній салат). Ендивій і салатний цикорій 
мають незначне поширення. Ендивій утворює розетку дрібнороз- 
січених листків, які використовуються здебільшого для гарнірів. 
Салатний цикорій формує коренеплід, який використовують для 
вигонки етіольованих листків у спорудах закритого грунту.

Салат-латук (рис. 49), у свою чергу, поділяють на 3 різновид
ності: листковий (Ь. 5. уаг. зесаііпа), головчастий (Ь. з. уаг. сарі- 
іаіа Ь.) і ромен (Ь. з. уаг. їотапа Еаш.).

Листковий салат — найбільш скоростиглий. У відкритому грун
ті товарний урожай (розетку листя) його мають через 25—45 днів 
після з’явлення сходів.

Головчастий салат утворює напівпідняту розетку листя, у цент
рі якої формується округла або округло-плеската за формою го
ловка. За тривалістю вегетаційного періоду розрізняють сорти 
скоростиглі (вегетаційний період 45—60 днів), середньостиглі 
(61—70.днів) і пізньостиглі (71—90 днів). У скоростиглих сортів 
головки дрібніші й нещільні (ЗО—70 г), у пізньостиглих — більші 
і щільні масою 150—500 г.

Салат-ромен утворює дещо підняту розетку, всередині якої 
формується нещільна видовжено-конусоподібна головка масою 
200—300 г. Вегетаційний період — 70—120 днів.

Сорти. В Україні районовані такі сорти головчастого салату: 
Ризький, Совський, Верадарц, Кучерявець одеський, Львівський 
85, Ризький.

З листкового салату поширений Московський парниковий. Як 
скоростиглий сорт його здебільшого використовують для вирощу
вання у закритому грунті. Урожайність — 4,5 кг з парникової рами.

Технологія вирощування. Високі врожаї салату збирають на 
фодючих, окультурених, чистих від бур’янів і достатньо зволоже
них грунтах. Кислі грунти (рН<6,5) та заболочені непридатні для 
нього. При нестачі вологи рослини утворюють малу розетку листя 
низької якості і швидко формують квітконосне стебло.

У сівозміні салат вирощують після угноєних попередників —
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огірків, цибулі, капусти та ін. Якщо під попередник органічних 
добрив не вносили, їх вносять під зяблеву оранку (40—60 т/га). 
Повне мінеральне добриво вносять на дерново-підзолистих і сірих 
опідзолених грунтах (Н6о-8оРбо-8оК9о-юо) та на темно-сірих і чорно
земах (Н6о-9оР45—6 0К45- 6 0). Внесення перед сівбою мікродобрив 
(борних, марганцевих, цинкових, молібденових) посилює ріст і 
підвищує якість продукції. Восени і навесні грунт обробляють так 
само, як і під коренеплоди.

Висівають салат під зиму і навесні. Шдзимні посіви ефективні 
на легких грунтах. Сівбу проводять перед замерзанням грунту, 
щоб насіння восени не проросло. При такому вирощуванні про
дукцію з відкритого грунту мають на 10—12 днів раніше, ніж 
при висіванні рано навесні. Накриваючи посіви плівкою, товарну 
продукцію салату можна мати в першій половині травня. Рано 
навесні насіння салату висівають у 2—3 строки (перший раз — 
на початку польових робіт, наступні — через 8—10 днів).

Вирощування розсадним способом на 10—12 днів прискорює 
надходження ранньої продукції головчастого салату. Розсаду ви
рощують у теплицях, на грядках або в посівних ящиках (розміром 
50X35 см) чи парниках. На 1 м2 висівають 1,8—2,5 г насіння пер
шого класу рядковим способом з шириною міжрядь 3—5 см. Роз
саду можна також вирощувати у торфоперегнійних горщечках роз
міром 3X3 або 6X6 см. У горщечках розсаду вирощують з пікі
руванням і безпосереднім висіванням у них насіння. Щоб приско
рити з’явлення сходів, посіви на 2—3 дні вкривають плівкою. Від 
з’явлення сходів до утворення 2—3 справжніх листків температуру 
підтримують у сонячні дні в межах 16—18 °С, в похмурі— 10— 
20°С, вночі— 8—10°С, а відносну вологість повітря — 65—75 %.. 
Сходи проріджують, залишаючи рослини на відстані 2—3 см. Рос
лини поливають помірно в ранкові години з наступним провітрю
ванням приміщення. В разі потреби розсаду підживлюють (у 10 л 
води розчиняють 20 г аміачної селітри і 7 г сірчанокислого калію). 
За 7—8 днів до висаджування рослини гартують.

У фазі 4—5 листків (20—30-денному віці) розсаду висаджу
ють у відкритий грунт рядковим (45 см) або стрічковим (20 + 
+  50 см) способом. У рядку рослини розміщують через 15—20 см 
(111,1—190 тис. на 1 га). Горщечкову розсаду можна висаджува
ти у 35—40-денному віці. Торфоперегнійні горщечки у грунт за
глиблюють на 2/3, щоб листки салату не торкалися землі.

У полі салат висівають овочевими сівалками широкосмуговим 
або стрічковим способом. Норма висіву насіння головчастого са
лату при весняних строках сівби становить 1,5—2, листкового — 
2—3 кг/га. Глибина загортання — 0,5—2 см. До і після сівби про
водять коткування. При підзимній сівбі норму висіву збільшують, 
на 25—ЗО %, а насіння загортають на глибину 0,5—1 см. Після 
сівби площу не коткують.
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Сходи салату на підзимніх посівах з’являються після розмер
зання грунту, а там, де насіння висівають навесні,— через 6— 
10 днів після сівби. У фазі сім’ядоль загущені посіви боронують 
упоперек напряму рядків. Дальший догляд полягає у розпушуван
ні міжрядь, знищенні бур’янів, поливах і проріджуванні. Перший 
раз міжряддя розпушують на глибину 6—8 см, як тільки позна
чаться рядки, а потім — через кожні 8—10 днів або після випа
дання дощів чи поливів. До утворення головок салат можна по
ливати дощуванням, а в період їх формування — по борознах, щоб 
не змочувати листків і запобігти загниванню їх. Перший раз по
сіви головчастого салату проривають через 10—15 днів після з’яв
лення сходів, залишаючи рослини через 3—5 см, вдруге — у фазі 
розетки (через 15—20 днів після першого) — 15—20 см. Вирвані 
рослина під час другого проріджування реалізують як листковий 
салат.

Збирання врожаю головчастого салату починають, коли сфор
муються типова для салату розетка і головка. Запізнення із зби
ранням призводить до утворення квітконосного стебла і погіршен
ня якості продукції. Головчастий салат збирають у суху погоду 
після того, як спаде роса, або увечері вибірково (за два прийоми). 
При збиранні його зрізують і затарюють в ящики в один або два 
шари (нижній качанами вниз, верхній — угору) і відправляють 
для реалізації. Листковий салат з грунту вибирають за один при
йом з корінцями, затарюють і реалізують. В ящиках рослини об
гортають плівкою. Урожайність головчастого салату при правиль
ній агротехніці становить 150—200, листкового— 100—120 ц/га.

Вирощування салату в закритому грунті. Для використання у 
зимово-весняний період салат вирощують у теплицях і парниках 
як основну культуру і ущільнювач. Як основну культуру вирощу
ють переважно сорти головчастого, а при ущільненні огірків, по
мідорів, цвітної капусти — листкового салату.

Як основну культуру головчастий салат вирощують в осінньо- 
зимовий період після огірків чи помідорів розсадним способом. 
Кращими сортами є Новаран, Першотравневий, Льодяна гора. 
Перший з них формує головку навіть у грудні, коли світловий 
день найкоротший, інші без досвічування в цей період утворюють 
розетку листків.

Розсаду вирощують так само, як і для відкритого грунту. Ви
саджують її восени у ЗО—40-денному віці, в зимовий період без 
досвічування в 50—60-денному, а з посвічуванням — у 35-денному 
віці. Рослини висаджують на грядках у достатньо зволожений 
грунт. Ранньостиглі сорти салату висаджують за схемою 20 X 
X 15—20, а пізньостиглі — 20X20—25 см.

Для вирощування салату в осінньо-зимовий період насіння ви
сівають у середині серпня, а розсаду на постійне місце висаджу
ють у другій половині вересня. У перші 15—20 днів після виса
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джування розсади для прискорення росту рослин температуру під
тримують у межах 16—18 °С вдень і 12—16 °С вночі. У період 
формування головок її знижують удень до 12—14 °С. Якщо треба 
затримати надходження продукції, температуру знижують до 8®С 
вдень і 4—б °С вночі. Вміст вуглекислого газу в спорудах має ста
новити 0,1—0,12%. Урожай збирають у листопаді — грудні.

Щоб мати товарну продукцію головчастого салату навесні, на
сіння його висівають наприкінці грудня — на початку січня. Роз
саду на постійне місце висаджують наприкінці першої — на по
чатку другої декади лютого. Оскільки рослини салату добре при
живаються, розсаду треба мати завжди, щоб висаджувати її на 
звільнених площах. Температуру в період вирощування салату 
підтримують на 2—З °С вищою, ніж при осінній культурі. Це на
5—7 днів прискорює формування головок. Відносна вологість по
вітря вдень у сонячну погоду має становити 70—80 %, у похму
ру— 60—70, вночі — 60%. Вологість грунту не повинна переви
щувати 65—75 % НВ. Поливають рослини в міру потреби вранці в 
сонячну погоду. Теплиці і парники регулярно провітрюють. Після 
приживання рослини підживлюють мінеральними добривами (ЗО— 
40 г аміачної селітри, 10—15 г суперфосфату, 20—ЗО г сірчано 
кислого калію розчиняють у 10 л води). Таку кількість розчину 
витрачають на 1,5 м2 площі. Вдруге рослини підживлюють на по
чатку формування головок. При цьому дозу фосфорних добрив 
збільшують у 2 рази. Після підживлення рослини поливають чис
тою водою. Протягом вегетації грунт у міжряддях розпушують і 
підтримують у чистому від бур’янів стані. У весняний період при 
зниженні температури нижче 10 °С парники накривають рамами. 
Збирають урожай салату вибірково за 2—3 прийоми при досяг
ненні головками товарного вигляду. Урожайність становить 4—
4,5 кг з 1 м2.

У спорудах закритого грунту листковий салат вирощують 'роз
садним і безрозсадним способами. При розсадному способі рос
лини висаджують за схемою 12x6—8 см, при безрозсадному — 
насіння висівають рядками з міжряддями 12 см. У фазі сходів по
сіви проріджують, залишаючи рослини через 3—4 см. Температуру 
повітря у сонячні дні підтримують на рівні 20—25 °С. Дальший до
гляд за рослинами такий, як і за головчастим салатом. При виро
щуванні листкового салату в листопаді — грудні від сходів до зби
рання врожаю минає 50—60, а у лютому — квітні — 40—45 днів. 
Урожайність становить 5—6 кг з 1 м2.

Ранню продукцію листкового салату можна виростити і в хо
лодних парниках. Для цього насіння висівають пізно восени у під
готовлений грунт з таким розрахунком, щоб воно до настання мо
розів не проросло. Рано навесні парники очищають від снігу 
і вкривають рамами та матами до з’явлення сходів. При з’явлен
ні сходів на день мати знімають, а в разі потепління — і на ніч.
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Урожай з 1 м2 теплиць становить 3—5, а з парникової, ра  ̂
ми — 4—7 кг.

Для ущільнення огірків, помідорів та інших культур викорис
товують листковий салат. Насіння висівають рядковим способом 
(через 6—8 см) або врозкид зразу після висаджування основної 
культури. Відстань міде рядками основної культури і ущільнюва
чем повинна бути не меншою за 10 см. Норма висіву насіння пер
шого класу становить 1—2 г на 1 м2, глибина загортання — до 1см.

Температурний режим підтримують відповідно до вимог основ
ної культури. При цьому слід запобігати перезволожених) .грунту, 
яке призводить до загнивання листків салату і поширення хвороб. 
Збирають урожай листкового салату на таких посівах через 35— 
40 днів після сівби. Запізнюватись із збиранням не слід, оскільки 
він затінюватиме основну культуру. Запізнення із збиранням 
ущільнювача часто призводить також до його загнивання, особли
во при підвищеній вологості, і він стає джерелом інфекції. При, 
вирощуванні салату як ущільнювача посіви не можна обробляти 
пестицидами. Урожайність його на таких посівах становить 1,5—
2 кг/м2.

§ 2. Пекінська капуста

Пекінська капуста — однорічна перехреснозапильна трав’янис
та культура. Товарну продукцію мають через 25—35 днів після 
з’явлення сходів, а головки — через 50—60 днів після висаджу
вання розсади. У їжу споживають ніжні соковиті листки і тому її 
часто називають салатом. Використовують листки для виготовлен
ня салатів і сервіровки стола. Пекінська капуста містить багато 
вуглеводів, азотистих речовин, пектину і вітамінів А, Вь Ва, С, РР,
3 органічних кислот переважає лимонна. Крім того, пекінська ка
пуста має дієтичні і лікувальні властивості, особливо при захво
рюванні на виразку шлунка. Насіння її дрібне, кулясте. Маса 
1000 насінин — 1,8—2,2 г.

В Україні районований сорт пекінської капусти Хібінський 5.
Пекінську капусту вирощують у відкритому і закритому грун

ті. У відкритому грунті насіння висівають у завчасно підготовле
ний грунт у 3—5 строків.

Технологія вирощування її така сама, як і листкового салату. 
Особливістю є те, що при з’явленні сходів рослини обробляють 
фунгіцидами проти хрестоцвітної блішки. Збирають урожай у фа
зі розетки, коли на рослинах утворяться 6—10 листків. Урожай 
становить 120—150 ц/га.

У спорудах закритого грунту пекінську капусту висівають на 
грядках рядковим способом (через 6—-8 см) або врозкид. Норма 
висіву насіння становить 1,2—3,2 г/м2 і 0,5—1 г/м2 при використан
ні як ущільнювача, глибина загортання— до 1 см. У закритому
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грунті її вирощують здебільшого як ущільнювач помідорів, огір
ків та інших культур. Це пов’язано з тим, що в зимовий період 
вона дає товарну продукцію через ЗО—35 днів, а у весняний — 
через 25—ЗО днів після з’явлення сходів, не знижуючи продуктив
ності основних культур. Урожайність пекінської капусти як основ
ної культури становить 5—6, а як ущільнювача — 2—2,5 кг/м2.

Ефективне вирощування розпікіруваної пекінської капусти у 
20—25-денному віці в торфоперегнійних або насипних горщечках. 
Розпікірувану розсаду висаджують як основну культуру і як 
ущільнювач інших культур за схемою 20X20 см. Рослини при цьо
му формують головки і врожайність капусти як ущільнювача ста
новить до 2—2,5, а як основної культури — до 6—7 кг/м2.

Догляд за рослинами полягає у підтримуванні температури по
вітря до з’явлення сходів у межах 20—22 °С. Після їх з’явлення 
температуру протягом 5—6 днів знижують до 10—12 °С вдень і до
6—8 °С вночі. Потім її підтримують на рівні 18—22 °С вдень і
14—16 °С вночі, грунту— 16—18 °С, відносну вологість повітря — 
75—80 %. При вирощуванні пекінської капусти як ущільнювача 
температура повітря і грунту мають бути такими, як і для основ
ної культури.

Пекінську капусту можна вирощувати і в осінній культурозмі- 
ні. На постійне місце у вересні — жовтні висаджують 20—ЗО-ден
ну горщечкову розсаду з розрахунку 12—16 рослин на 1 м2 або 
18—24 шт. під парникову раму. Через 50—60 днів мають товарну 
продукцію. Головки її придатні для транспортування і добре збе
рігаються.

§ 3. Гірчиця листкова

Гірчиця листкова — однорічна салатна скоростигла трав’янис
та холодостійка культура. Цінність її полягає в тому, що в моло
дих листках і пагонах є вуглеводи, білок, до 2,5 % каротину, 56— 
80 мг% вітамінів С, В, РР, солі кальцію, заліза, сірки, магнію, 
ефірна і гірчична олія та глюкозиди. їх використовують як висо- 
ковітамінну зелень для виготовлення гарнірів до рибних і м’ясних 
страв, бутербродів, салатів. Соковиті пагони засолюють і консер
вують.

Гірчиця листкова добре росте на високородючих нейтральних 
грунтах. Товарну продукцію мають через 15—ЗО днів після появи 
сходів. Листки її зелені або бруднувато-червоно-фіолетові. Коре
нева система стрижнева. Стебло високе (0,9—1,5 м), розгалуже
не, неопушене. Квітки дрібні, золотисто-жовті. Плід — стручок. На
сіння темно-коричневе або жовтувате, невелике, округле. Маса 
1000 насінин становить 1—2 г.

В Україні районовані такі сорти листкової гірчиці: Волнуш- 
ка, Червонолиста.
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У відкритому грунті насіння висівають з виходом у поле ши
рокосмуговим (45 см) або стрічковим (45+15+15+15) способом. 
Норма висіву насіння — 5—6 кг/га (5—6 г/м2). Догляд за росли
нами такий самий, як і за листковим салатом. Гірчицю листкову 
можна вирощувати також у спорудах закритого грунту. Темпера
турні умови і особливості вирощування такі самі, як і для пекін
ської капусти.

Урожайність зелені гірчиці у відкритому грунті становить 160— 
180 ц/га, а в спорудах закритого грунту — 2—2,5 кг/м2.

§ 4. Крес-салат

Крес-салат — однорічна дуже скоростигла холодостійка куль
тура. Він утворює розетку ніжних і соковитих листків, і вже че
рез 10—15 днів після появи сходів рослини можна споживати. 
Листки та молоді пагони крес-салату мають пікантний гострий 
смак, містять багато поживних речовин і вітаміни С, Ві, В2, В8, 
РР, К, каротин, мінеральні солі кальцію, калію, заліза, йоду, фос
фору, натрію, магнію, сірки, а також фітонциди і гірчичну олію. 
Використовують його в їжу в свіжому вигляді, особливо в дитя
чому харчуванні і для людей похилого віку. Вживання крес-са
лату в їжу поліпшує функції щитовидної залози, зміцнює нерво
ву систему, сприяє очищенню крові, дихальних і сечових шляхів, 
запобігає недокрів’ю.

Використовують крес-салат для виготовлення салатів та допов
нень до різних гарнірів і сервіровки стола. Стебло крес-салату 
стелиться по землі. На кожному міжвузлі додатково утворюються 
корінці. Листки перисто-розсічені, темно-зелені. Квітки білі, дріб
ні. Плід — стручок. Насіння дуже дрібне. Маса 1000 насінин —■ 
0,1 г.

В Україні районований сорт Вість.
Крес-салат невимогливий до умов вирощування. Його вирощу

ють здебільшого на понижених елементах рельєфу. Насіння висі
вають у відкритому грунті, як тільки можна вийти в поле, широ
космуговим (45 см) або стрічковим (45+15+15+15 см) способом. 
Норма висіву становить 6—8 кг/га, глибина загортання насіння — 
до 1 см. Крес-салат можна розмножувати частинками укоріненого 
стебла і розсадним способом. Урожайність товарної продукції — 
350—400 ц/га.

Крес-салат можна вирощувати у спорудах закритого грунту на 
грядках (відстань між рядами— 10—15 см, в рядку — 6—8 см), 
у проточній воді, басейнах і акваріумах.
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§ 5. Шпинат

Шпинат (рис. 50) — трав’яниста однорічна дводомна розділи 
ностатева перехреснозапильна овочева культура. Сорти його лег
ко схрещуються між собою і з дикими формами, тому в насінниц
тві слід додержувати просторової ізоляції між сортами 2000 м на 
відкритій місцевості і 100 м на захищеній. Квітконосні стебла роз
галужені, 50—90 см заввишки, добре облистнені. Насіння дости
гає через 80—100 днів після появи сходів. Чоловічі рослини 
менш облистнені і раніше утворюють стебла. Після цвітіння від
мирають. На жіночих рослинах більше листків, і квітконосні стеб
ла на них утворюються на 2—5 днів пізніше, ніж на чоловічих. 
Квітки їх розміщуються в пазухах листків по 6—12 шт. у букеті. 
Плід — сухий одно- або двонасінний несправжній горішок. Маса 
1000 насінин — 8—11г.

Корінь у шпинату стрижневий, коренева система розміщується 
переважно в орному шарі грунту. Листки у рослин почергові з 
різними за довжиною черешками. Поверхня листків гладенька або 
слабкопухирчаста.

Насіння проростає при 2—4 °С. Оптимальна температура для 
утворення товарної розетки — 14—16 °С. При більш високій тем
пературі рослини швидко стрілкують. У фазі розетки рослини пе
реносять зниження температури до мінус 12—18 °С і зимують під 
снігом. Це дає можливість вирощувати шпинат як озиму куль
туру.

Шпинат дає ранню вітамінну товарну овочеву продукцію. Лист
ки його крім підвищеної кількості білків і вуглеводів містять 
багато вітамінів, особливо вітаміну С (до 80 мг% ), каротину (до 
9 мг/%), Ві, В2, Р, Е, V і К. За вмістом білка, заліза, фосфору, 
кальцію, калію, натрію, магнію і йоду, а також вітамінів А і-С 
він займає одне з перших місць серед зеленних овочевих культур.

Шпинат широко використовують у кулінарії як дієтичний про
дукт, особливо для дітей, а також у консервній промисловості. 
У їжу і для переробки використовують розетку з 5—12 товстих 
листків. Технічна стиглість при ранньовесняній сівбі у відкритому 
грунті настає через ЗО—45 днів після появи сходів. Через декаду 
після формування рослини починають утворювати стебло.

При утворенні стебел листки грубішають і швидко втрачають 
якість.

Сорти. В Україні районований сорт шпинату Велетень.
Технологія вирощування. Шпинат утворює великі м’ясисті лист

ки лише на легких родючих грунтах, добре забезпечених вологою. 
У сівозміні його розміщують в одному полі з іншими зеленними 
культурами. Він досить чутливий до кислотності грунту, тому грун
ти з рН <6 вапнують. Осінній та весняний обробіток грунту і дози 
добрив такі самі, як і для салату.
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Рис. 50. Шпинат.

Для весняного збирання вро
жаю шпинат висівають на почат
ку вересня, під зиму і рано на
весні, а для осіннього — в першій 
декаді серпня.

Щоб прискорити появу сходів, 
насіння на 2—3 доби намочують 
у воді кімнатної температури (во
ду щодня міняють). Перед сівбою 
насіння підсушують. Для одер
жання надранньої продукції на
сіння висівають на початку ве
ресня. До настання приморозків 
рослини формують 4—6 листків і 
в такому стані зимують. Рано на

весні вони швидко відростають,
утворюють до 12—16 листків і 

дають товарну продукцію у другій декаді квітня — на початку 
травня. Щоб на 10—12 днів прискорити надходження врожаю, 
посіви вкривають поліетиленовою плівкою.

Під зиму насіння висівають перед замерзанням грунту, щоб 
восени воно не проросло. Весняну сівбу проводять на початку по
льових робіт.

Насіння висівають овочевими сівалками широкорядним (45 см), 
широкосмуговим або стрічковим (20 + 50 см) способом. Норма ви
сіву насіння при весняній сівбі становить 14—-20 кг/га. При під- 
зимній і літній сівбі норму висіву збільшують на 20—25 %. Гли
бина загортання насіння — 2—4 см. При весняній і літній сівбі 
посіви коткують. Сходи шпинату з’являються через 8—12 днів 
після сівби.

При з’явленні сходів розпушують міжряддя. Загущені посіви 
боронують упоперек напряму рядків, залишаючи до 400—600 тис. 
рослин на 1 га. Озимі посіви підживлюють азотними добривами 
з розрахунку 60—90 кг/га діючої речовини по таломерзлому грун
ті. В міру потреби в південних областях посіви 1—2 рази поли
вають.

Збирають урожай суцільно при утворенні розетки з 5—12 лист
ків, запобігаючи стрілкуванню рослин. Збирання проводять у день 
реалізації в суху погоду, коли спаде роса. Рослини зрізують під 
розеткою, щоб вони не розсипалися, сортують, затарюють в ящи
ки і відправляють для реалізації. Урожайність шпинату стано
вить 100—150 ц/га.

Вирощування шпинату в закритому грунті. У закритому грунті 
намочене насіння висівають у січні рядковим способом з міжряд
дям 6—8 см (по 26—35 г на 1 м2) на глибину 2—3 см. Темпера
тура повітря вдень має становити 15—18 °С, вночі— 10—14 °С.
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У міру потреби грунт поливають, запобігаючи перезволоженню. 
Урожай збирають через 45-—60 днів після з’явлення сходів.

У холодних парниках і в теплицях на сонячному обігріві шпи
нат висівають у вересні. Восени рослини в міру потреби полива
ють, розпушують міжряддя і виполюють бур’яни в рядках. У лю
тому парники накривають рамами, а теплиці — плівкою. Після 
прогрівання грунту згрібають відмерле листя і розпушують між
ряддя.

Шпинат можна вирощувати і як ущільнювач помідорів, огір
ків та цвітної капусти. Середня врожайність його як основної 
культури становить 3—4, а як ущільнювача — 1,5—2 кг з 1 м2.

§ 6. Мангольд
Мангольд — дворічна холодо- і засухостійка рослина. В куль

турі вирощують червоно- і зеленочерешковий мангольд. У перший 
рік культури рослини утворюють розетку листків і невеликий де
рев’янистий розгалужений коренеплід, а на наступний (після збе
рігання) відростають листки, рослини цвітуть і утворюють насін
ня. Корінь стрижневий, сильно розгалужений, білий або черво
ний.

Товарна продукція мангольда надходить через 25—40 днів 
після появи сходів. Продуктивність рослини зберігається протягом 
вегетаційного періоду. Особлива цінність його полягає в тому, що 
рослини стійкі проти стеблоутворення.

В їжу споживають молоді листки і черешки, які містять вуг
леводи, білок, органічні кислоти (до 6 мг%), вітаміни С (до 
60 мг%), Вь В2, РР, Р, солі калію, кальцію, фосфору, заліза, лі
тію тощо. Мангольд найбільш цінний у ранньовесняний період, 
коли ще мало зеленої вітамінної продукції.

Використовують мангольд для виготовлення салатів, приготу
вання супів, борщів, інших страв. Його тушкують, черешки від
варюють у підсоленій воді і обсмажують із сухарями на олії. Че
решки мангольда можна маринувати (як огірки, помідори) і за
квашувати разом з капустою.

Сорти. В Україні районовані сорти мангольда Алий і Зимній.
Технологія вирощування мангольда така сама, як і шпинату. 

Особливість полягає в тому, що у фазі 1—2 справжніх листочків 
рослини проривають, залишаючи на відстані 8—10 см. Щоб мати 
товарну продукцію протягом усього вегетаційного періоду, у пів
денних районах посіви 5—6 разів поливають. Після кожного по
ливу розпушують міжряддя. Листки зрізують, коли довжина їх 
досягає 15—20 см, не пошкоджуючи верхівкової бруньки. Корене
плоди мангольда використовують у спорудах закритого грунту для 
вигонки зелені і як столові буряки.

Середня врожайність мангольда становить 300—400 ц/га, а в 
спорудах закритого'грунту— 3—4 кг/м2.
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§ 7. Кріп

Кріп — однорічна трав’яниста рослина. При використанні роз
різняють кріп зелений свіжий і технічний. Кріп зелений свіжий — 
це молоді ароматичні рослини, на яких ще не утворилися суцвіт
тя. На товарні потреби їх збирають через 35—50 днів після з’яв
лення сходів, коли висота їх досягає 12—20 см. Зелений кріп 
використовують як приправу в кулінарії. Рослини його містять до
O, 15 % ефірної олії, яка надає стравам приємного смаку. Крім 
того, зелені листки кропу містять багато вітамінів С, Ві, В2, РР,
P, каротину, фолієвої кислоти та солей, заліза, магнію, кальцію, 
фосфору.

Технічний кріп використовують у двох фазах розвитку — в пе
ріод цвітіння та на початку воскової стиглості насіння. В період 
цвітіння він характеризується сильним і приємним ароматом і 
використовується здебільшого для консервування огірків, помідо
рів та виготовлення маринадів. На початку воскової стиглості 
кріп використовують для соління огірків, помідорів тощо. Насіння 
кропу містить до 2,5 % ефірної олії. Його широко використову
ють у харчовій і кондитерській промисловості, медицині, парфю
мерії.

Сорти. В Україні районовані такі сорти кропу: Кібрай, Гри- 
бовський, Лісногородський, Харківський 85.

Технологія вирощування. Кріп росте на різних грунтах, але ви
сокі врожаї його мають на легких і добре удобрених. У сівозміні 
його розміщують в одному полі з зеленними культурами другою- 
третьою культурою після внесення органічних добрив. Підготовка 
грунту і удобрення під кріп такі самі, як і для салату.

Рослини кропу холодостійкі. Рано навесні вони витримують 
короткочасне зниження температури до мінус 1—2 °С. Сіють кріп 
під зиму, навесні та влітку у кілька строків, щоб забезпечити без
перебійне надходження продукції. Підзимню сівбу проводять пе
ред настанням постійних приморозків з таким розрахунком, щоб 
насіння восени не проросло. При підзимній сівбі сходи з’являють
ся в першій половині квітня, а товарна продукція достигає в се
редині травня.

Навесні насіння першого строку висівають на початку польо
вих робіт, а наступних строків — через 10—15 днів. Останній раз 
його висівають за 40—60 днів до настання осінніх приморозків. 
Насіння висівають овочевими сівалками: на зелень чотири- і шес
тирядними стрічками (відстань між стрічками —* 45—60, а між 
рядками— 15—20 см) або широкосмуговим способом з нормою 
висіву 20—25 кг/га. На технічні потреби кріп сіють широкорядним 
(45—60 см) або стрічковим (20+50 см) способом з нормою висі
ву 8—12 кг/га. Глибина загортання насіння — 1,5—3 см. Навесні 
та влітку до і після сівби площу коткують.
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При вирощуванні кропу для технічних потреб проти бур’янів 
застосовують гербіциди прометрин і лінурон (1,5 кг/га діючої ре
човини). їх вносять під передпосівну культивацію або на 8—10-й 
день після сівби під боронування.

Сходи кропу при сівбі сухим насінням з’являються через 15—■ 
20 днів. Для знищення грунтової кірки і сходів бур’янів посіви 
на 7—10-й день після сівби боронують упоперек напряму рядків. 
При утворенні міцної кірки посіви замість боронування коткують 
(доцільніше кільчастими котками). При утворенні рослинами 1— 
2 справжніх листків загущені посіви боронують. Дальший догляд 
за рослинами полягає у розпушуванні міжрядь, знищенні бур’янів 
у рядках і поливах (в міру потреби).

Товарну продукцію кропу на зелень починають збирати у фазі
5—7 листків і збирають до початку утворення зонтиків. Рослини 
виривають з корінцями, струшують землю і кладуть на плівку в. 
ящики корінцями донизу. Зверху рослини також прикривають 
плівкою, що подовжує період зберігання товарного вигляду. За- 
тарену продукцію в той же день відправляють для реалізації.

Збирають кріп на зелень у суху погоду, коли спаде роса (щоб 
рослини були сухими). При осінній культурі кріп на зелень зби
рають до настання приморозків. При зниженні температури до 
мінус 2—З °С рослини гинуть.

Технічний кріп збирають під час цвітіння (на 60—70-й день 
після появи сходів) і в період воскової стиглості насіння (на 
300—110-й день). Рослини зрізують і в’яжуть у невеликі снопики 
(3—5 кг). Продукцію кропу реалізують відразу після збирання 
або в сухому вигляді.

Середня врожайність кропу на зелень становить 80—120 ц/га, 
технічного в період цвітіння — 200—250, на початку воскової стиг
лості— 150—170 ц/га. Врожайність насіння — 6—10 ц/га.

Вирощування кропу в закритому грунті. У теплицях і парниках 
кріп можна вирощувати як основну культуру і як ущільнювач. Пе
ред висіванням насіння намочують протягом 2—3 діб у воді та 
злегка пророщують (воду міняють щоденно). Сіють рядковим спо
собом або врозкид. При ущільненні огірків, помідорів тощо кріїт 
висівають за 3—5 днів до або відразу після висаджування основ
ної культури на відстані 10—15 см від неї. Норма висіву насін
н я— 15—20 г/м2 або 25—ЗО г на і парникову раму. Щоб мати 
зелень кропу восени, насіння його висівають у другій половині 
серпня — на початку вересня. Товарна продукція починає надхо
дити через 50—60 днів, тобто в другій половині жовтня — листо
паді. Для весняного використання насіння висівають у лютому — 
березні. Продукція його надходить через 35—40 днів.

При з’явленні сходів споруди щоденно добре провітрюють. Умо
ви і агротехніка вирощування кропу такі самі, як і салату. Слід
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запобігати перезволоженню грунту, яке призводить до випрівання 
рослин.

Урожай збирають вибірково або суцільно залежно від стану 
рослин і агротехніки. Рослини виривають з корінцями, обтрушу
ють, затарюють в ящики і відправляють для реалізації. Арома
тичність кропу при вирощуванні у спорудах закритого грунту ниж
ча, ніж у відкритому. Урожайність його при вирощуванні основ
ною культурою становить 1—1,5, а як ущільнювача— 0,5— 
0,6 кг/м2.

Глава 8. БАГАТОРІЧНІ ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ

Багаторічні овочеві культури, які вирощують в Україні, об’єд
нують у 4 ботанічні родини: гречкові, капустяні, цибулинні і спар
жеві. До родини гречкових належить ревінь (РЬеит Б.) і щавель 
(Китех асеіоза Б.); капустяних — хрін (Агшогасіа гизіісапа Са- 
егіЬ.) і катран (СгашЬе Б.); спаржевих — спаржа (Азрага^из Б.). 
До цибулинних належать цибуля-батун, багатоярусна цибуля, ци- 
буля-шніт, цибуля-слизун, які описані в главі 3.

Серед багаторічних культур в Україні найбільш поширені ре
вінь, щавель, хрін. Усі інші займають незначні площі і вирощують
ся переважно на городах овочівників-любителів.

Характерною біологічно-господарською особлйвістю багаторіч
них овочевих культур є здатність рости на одному місці кілька 
років, добре перезимовувати і рано навесні давати свіжу продук
цію. На зиму листя і стебла їх відмирають. Зимують тільки коре
невища з бруньками. Навесні, які тільки розмерзнеться грунт, 
бруньки пробуджуються і завдяки запасу поживних речовин у ко
реневій системі рослини швидко ростуть і утворюють продуктивні 
органи (листки, черешки, потовщені корені, пагони).

Розмножуються багаторічні овочеві культури насінням і веге
тативно— поділом кореневища чи корінців (живцями). Розміщу
ють їх здебільшого поза сівозміною або на припарникових ділян
ках на нещільних родючих грунтах. П,е пов’язано з тим, що на 
одному місці їх вирощують до 10 років і більше.

Перед закладанням плантації вносять гній з розрахунку 100— 
200 т/га і проводять глибоку зяблеву оранку. На другий рік до 
висаджування розсади (кореневищ, живців) чи сівби насіння 
грунт утримують у чистому від бур’янів і розпушеному стані. Під 

льтивацію вносять повне мінеральне добриво
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§ 1. Ревінь

Ревінь — зимостійка багаторічна трав’яниста овочева культура. 
В овочівництві поширені 2 види його — хвилястий (КЬешп ипіи- 
І а і и г п  Ь.), я к и й  має видовжено-трикутні листки з витягнутою вер
хівкою та дуже хвилястими краями, і понтійський (КЬ. гЬаропіі- 
сит Ь.) з округло-яйцеподібними тупими листками.

Продуктивною частиною ревеню є великі м’ясисті черешки 
(рис. 51), які містять вуглеводи (1,23%), білок (0,51 %) і віта
міни А, С, Ві, Вг, Б, РР. Кислуватий смак ревеню зумовлений 
вмістом органічних кислот (яблучної, щавлевої, лимонної). За
гальний вміст кислот часто досягає 2,5—3,5 %, причому навесні 
в молодих черешках більше лимонної.

Ревінь —; цінна культура. Ранню продукцію його використо
вують у кулінарії. Широко застосовують ревінь також у консерв
ній промисловості для виготовлення соків, компотів, повидла, ва
рення, пасти, різних кондитерських виробів і вина. У медицині ре
вінь використовують при недокрів’ї, захворюванні на туберкульоз, 
для поліпшення діяльності нирок і травного каналу.

Розмножують ревінь насінням і вегетативно частинками коре
невища. Насіння тригранне, коричневе. Маса 1000 насінин — 7— 
11 г. Схожість зберігається протягом 2—3 років. При розмножен
ні насінням ревінь вирощують розсадним і безрозсадним спосо
бами.

Рано навесні, як тільки відтане грунт, на його поверхні з’явля
ються великі світло-зелені пігментовані бруньки, 'з яких розвива
ється розетка з багатьох листків. Листки великі (до 60—70 см), 
округло- або видовжено-серцеподібної фор
ми, цілокраї або лопатево-розсічені, часто з 
хвилястою поверхнею та краями. Черешки 
товсті (2—4 см), 30—70 см завдовжки. На 
другий і наступні роки життя через ЗО—
40 днів після відростання листків рослини 
утворюють слабкооблистнене трубчасте висо
ке (до 1,5—2 м) квітконосне стебло до 2 ,м 
заввишки, яке закінчується суцвіттям.

У більшості сортів черешки і квітконосне 
стебло пігментовані у "червоно-карміновий ко
лір. Суцвіття — волоть. Квітки двостатеві, за
пилюються перехресно. Після достигання на
сіння квітконосне стебло відмирає.

З настанням приморозків листки відмира
ють. Корені і прикореневі бруньки зимують, 
і наступної весни з них розвиваються листки.
З кожним роком кореневище розростається і 
на ньому збільшується кількість бруньок. Уро
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жай черешків починають збирати з другого року вирощування.
Кореневище ревеню велике (окремі корені проникають у грунт 

на Глибину до 2,5 м) і взимку не відмирає. Центральний корінь 
стрижневий, з великою кількістю бічних корінців', які з кожним 
роком потовщуються.

Ревінь — холодостійка культура. Бруньки його переносять вес
няні приморозки до мінус 8—1.0 °С, а кореневища перезимовують 
у найсуворіші зими. Насіння. проростає при температурі 2—5 °С. 
Оптимальна температура для росту рослин і формування вро
жаю — 15—20 °С.

До вологості грунту ревінь дуже вимогливий. При недостатній 
вологості черешки стають дрібними, малосоковитими і грубоволок
нистими. Тому у південних районах ревінь вирощують тільки в 
умовах зрошення. При внесенні високих доз гною в посушливі 
роки черешки мають гіркуватий присмак. Тривале затоплення рос
лин призводить до загибелі кореневищ.

До світла ревінь менш вимогливий, що дає можливість виро
щувати його у спорудах закритого грунту (навіть у грудні та січ
ні) і в міжряддях садів.

На одному місці ревінь вирощують протягом 9—12 років. При 
більш тривалому вирощуванні грунт сильно виснажується і ущіль
нюється, внаслідок чого продуктивність його значно знижується. 
До елементів живлення ревінь досить вимогливий, особливо до 
азоту і фосфору. Як правило, високі врожаї ревеню збирають 
лише на легких родючих удобрених органічними і мінеральними 
добривами грунтах.

В Україні районований сорт ревеню Вікторія.
Технологія вирощування. При розмноженні ревеню насінням 

розсадники закладають на родючих грунтах. Розсаду вирощують 
протягом весняно-літнього періоду (120—140 днів). Розсадники 
закладають з розрахунку 800—1000 м2 на 1 га плантації.

На площі, відведеній під розсадники, проводять зяблеву оран
ку. Під оранку вносять по 40—60 т/га гною або компостів. Навес
ні площу обробляють так, як і.під коренеплоди. Перед сівбою на
сіння намочують протягом 2—3 діб і пророщують. Як тільки З— 
5 % насіння наклюнеться, його підсушують до сипкого стану. На
сіння висівають овочевими сівалками, коли грунт прогріється до
5—6 °С, широкорядним (45 см) або стрічковим (20 + 50, 20 + 20 + 
+  20+50 см») способом. Норма висіву насіння ревеню 10—12 кг/га, 
глибина загортання — 3—5 см. До і після сівби проводять котку
вання.

Сходи ревеню на поверхні грунту з’являються на 8—12-й день 
після сівби. У фазі 1—2 справжніх листків посіви проріджують, 
залишаючи рослини (найкраще розвинені) на відстані 15—20 см,
І підживлюють органічними або мінеральними добривами.
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Догляд за посівами полягає у систематичному розпушуванні 
міжрядь (краще лісля випадання дощу чи подивів), знищенні бу
р’янів у рядках і поливах у міру потреби. Восени до пересаджу
вання на постійне місце рослин (розсади) або відмирання лист
ків слабкорозвинені і нетипові рослини з тонкими і короткими че
решками бракують, викопують і видаляють з площі.

На постійне місце розсаду висаджують у фазі 4—5 справжніх 
листків восени або рано навесні до розпускання бруньок. Для ви
саджування відбирають кращі рослини з добре розвиненою коре
невою системою та товстими і довгими (при осінньому висаджу
ванні) черешками. При висаджуванні на 2/3 укорочують листки, 
щоб зменшити поверхню випаровування. Також дещо вкорочують 
довгі корінці, щоб вони не загинались. Рослини висаджують на 
2—3 см глибше від поверхні грунту.

Найбільш продуктивні плантації ревеню можна закласти лише 
при вегетативному розмноженні. Для цього використовують 4— 
5-річні кореневища з довгими і товстими черешками. У день ви
саджування їх викопують і розрізують на 4—6 частин. Кожна 
частина повинна мати по 1—2 розвинуті бруньки і таку ж кіль
кість товстих розгалужених коренів.

Ревінь висаджують розсадосадильними машинами (розсаду) 
або вручну під лопату чи в борозни (кореневища) за схемою 
90X90, 120X 120, або 140X 140 см по дві рослини в гніздо- (на за
ході густіше, а на півдні рідше). При висаджуванні грунт біля 
коріння добре ущільнюють. У рік висаджування ревеню в міжряд
дях можна вирощувати зеленні овочеві культури.

Ревінь можна вирощувати з насіння рядковим способом з ши
риною міжрядь 45—60—70 см. Норма висіву насіння становить 
5 кг/га. Сходи навесні проривають, залишаючи рослини на від
стані 20 см, а восени бракують, видаляючи рослини з тонкими і 
короткими черешками та нетипові для сорту. На другий-третій рік 
остаточно бракують рослини за довжиною, товщиною та забарв
ленням черешків,. а також проріджують посіви через рядок. Ви
копані кущі з довгими і товстими типовими для сорту черешками 
використовують як маточний матеріал для закладання нових план
тацій або вигонки у закритому грунті. Рослини з дрібними і не
типовими черешками бракують.

Догляд за рослинами в перший рік після садіння полягає у 
розпушуванні міжрядь (якщо немає ущільнювача), знищенні бу
р’янів і поливанні в міру потреби. У наступні роки рано навесні 
проводять боронування, щоб зняти відмерле листя, і підживлюють 
рослини мінеральним добривом (М6оРб0- 9оК45- 6о) • При позначенні 
рядків грунт у міжряддях розпушують і в разі потреби знищують 
у гніздах бур’яни. Квітконоси у міру з’явлення виламують біля 
основи. Це сприяє значному підвищенню врожаю і запобігає за
гниванню головок. Якщо зрізувати квітконосні стрілки, то в по-
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рожнини їх потрапляє вода і кореневище загниває. У південних 
районах посіви протягом вегетації 3—5 разів поливають поливною 
нормою води 400—500 м3/га. Через кожні 3—5 років на плантації 
вносять перегній з розрахунку 15—20 т/га, який заробляють гли
боким розпушуванням.

Щоб прискорити надходження врожаю, по таломерзлому грун
ті рослини вкривають плівкою. Знімають її з настанням теплої 
погоди. При накритті ревеню плівкою врожай черешків мають на 
10—15 днів раніше, ніж з відкритого грунту.

Збирати врожай ревеню починають на другий рік при вегета
тивному розмноженні і на третій — при розсадній культурі. Пер
ший раз урожай збирають, як тільки черешки досягнуть товарних 
розмірів (довжина — 20—25 і товщина — 2,5—3 см). За багаторіч
ними даними, у центральних і західних областях це припадає на 
другу, а в південних — на першу половину квітня. При збиранні 
від розетки біля основи кожного разу відривають по 2—3 череш
ки. їх очищають від листків, зв’язують у пучки по 1,5—2 кг, за -. 
тарюють і відправляють для реалізації.

Урожай збирають через кожні 10—15 днів протягом травня і 
червня. У липні збирання припиняють, щоб не виснажувати рос
лини та забезпечити високий урожай у наступному році. Найви
щу продуктивність плантації ревеню мають на 4—6-й рік.

У перший рік збирання врожай ревеню невеликий і становить 
50—80 ц/га. З розростанням кущів урожайність збільшується і на
4—6-й рік досягає 250—400 ц/га. Поступово врожайність ревеню 
на плантації знижується. На 9—12-й рік плантацію ліквідують, 
а кущі використовують для вигонки ревеню в закритому грунті.

Вирощування ревеню в закритому грунті. Для вигонки ревеню 
в зимовий період кореневища перед замерзанням грунту викопу
ють на старих плантаціях, які ліквідують, або при проріджуванні 
дво-, трирічних плантацій. Кореневища прикопують в овочесхови
щах або траншеях. У грудні їх очищають від довгих і тонких ко
рінців та щільно один біля одного висаджують у спорудах закри
того грунту на 1—2 см глибше від поверхні грунту і добре поли
вають. Вигонку ревеню можна проводити також під стелажами і 
навіть у пристосованих підвалах.

Після висаджування кореневищ температуру підтримують на 
рівні 6—10 °С, а через 7—10 днів її поступово підвищують до 15— 
18 °С. При більш високій температурі погіршується якість череш
ків. Поливають рослини в міру потреби і добре провітрюють при
міщення. На початку відростання листків і після першого збиран
ня врожаю рослини підживлюють азотними добривами (30—40 г 
аміачної селітри на 10 л води). Першу продукцію мають через 
25—30 днів після висаджування кореневищ. Черешки виламують, 
коли вони досягнуть довжини 16—20 см. Весь період вигонки три
ває 50—60 днів. 3 1 м 2 споруд збирають до 2—3 кг черешків.
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§ 2. Щавель

Щавель звичайний — зимостійка трав’яниста багаторічна рос
лина. Він має добре розвинений стрижневий корінь, який глибоко 
проникає у грунт. На третій рік культури діаметр його біля коре
невої шийки досягає' 2—2,5 см, він утворює багато бічних розга; 
лужень, які проникають у грунт на 60 см.

На одному місці щавель вирощують протягом 4—5 років. Рос
лини найбільш продуктивні на 2—4-й рік. Продуктивною частиною 
його є зелені листки. В Україні дикі форми щавлю трапляються 
на.луках та інших понижених місцях.

З усіх багаторічних овочевих культур щавель дає найранішу 
зелень. Свіжі зелені листки його містять до 10 % сухої речовини, 
0,7 % цукрів, 2,8 % азотистих, 3,6 % безазотистих екстрактивних 
речовин, близько 0,5 % органічних кислот і 1,48 % зольних еле
ментів, а також вітаміни (2,8 % каротину, 0,01 мг% Вь 0,02 В2, 
0,03 РР, до 80 мг% С). Вміст щавлевої кислоти становить 0,4— 
1,2 % (у молодих листках її менше, а в старих більше). Крім щав
левої у молодих листках є яблучна, лимонна і янтарна кислоти.

Розмножують щавель насінням і лише на городах та для вигон- 
ки у спорудах закритого грунту використовують кореневища з го
ловками. Насіння дрібне, тригранне, темно-коричневе, блискуче, 
маса 1000 насінин — 0,6 г. Схожість зберігає протягом 2—3 років. 
При вирощуванні з насіння в перший рік життя рослини утворю
ють корінь та розетку листків і лише деякі з них наприкінці 
літа — квітконосне стебло. Наступного року всі рослини після утво
рення розетки листя формують квітконосні стебла. Щавель — пе
рехреснозапильна культура і легко схрещується з дикими форма
ми. Тому на насінних посівах треба додержувати просторової ізо
ляції між сортами і в радіусі до 2 км видаляти дикі форми його.

Сходи щавлю за сприятливих умов з’являються на 10—15-й 
день після сівби. Листки суцільнокраї і видовжені. Навесні вони 
швидко наростають і через 12—18 днів після розмерзання грунту 
придатні для споживання. Вимоги щавлю до умов зовнішнього се
редовища такі самі, як і в ревеню.

В Україні районовані сорти Одеський 17 і Широколистий.
Технологія вирощування. Щавель розміщують поза сівозміною 

на грунтах з пониженим елементом рельєфу. Висівають його зде
більшого влітку (в другій половині липня), рідше — під зиму і 
рано навесні. При літній сівбі до зими рослини добре розвивають
ся і навесні дають ранній і високий урожай. Під зиму насіння ви
сівають тільки на легких Структурних грунтах перед настанням 
постійних приморозків. Особливу увагу при вирощуванні щавлю 
треба приділяти підготовці грунту. Він має бути чистим від бу
р’янів, добре розробленим і вологим, поверхня— старанно вирів
няною. Сіють щавель овочевими сівалками широкорядним (45—
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60 см), широкосмуговим (45 см, ширина смуги — 6 — 8  см) або 
стрічковим (20+50 см) способом. Норма висіву насіння — 5— 
7 кг/га. При ранньовесняній сівбі її знижують до 4 кг/га. Глиби
на загортання насіння — 1—2 см. До і після сівби проводять кот
кування. Підзимні посіви не коткують. Як тільки позначаться ряд
ки, проводять шарування міжрядь. При з’явленні першого справж
нього листка загущені-посіви боронують в 1 або 2  сліди з метою 
прорідження. Наступний догляд за посівами полягає в система
тичному розпушуванні міжрядь (6 — 8  разів протягом літа), зни
щенні бур’янів у рядках і поливах у міру потреби.

Навесні другого і наступних років по таломерзлому грунту рос
лини підживлюють азотними добривами з розрахунку 60—90 кг/га 
діючої речовини. Як тільки грунт підсохне, посіви боронують і роз
пушують міжряддя. Після збирання врожаю вносять повне міне
ральне добриво (Й30Р4 5К45) . На посівах систематично (3—4 рази) 
зрізують квітконосні стебла. Боротьбу з шкідниками та хвороба
ми проводять після останнього збирання врожаю. На другий рік 
восени перед замерзанням грунту вносять перегній у міжряддя з 
розрахунку 20—25 т/га. У південних районах протягом року ща
вель залежно від погодних умов поливають 3—5 разів. Поливна 
норма води — 400—500 м3/га. Після кожного поливу розпушують 
міжряддя.

На четвертий-п’ятий рік внаслідок старіння рослин і розвитку 
шкідників урожай та якість щавлю різко знижуються, тому план
тації ліквідують. Кореневища при цьому вибирають і використо
вують для вигонки зелені у спорудах закритого грунту.

Урожай щавлю на літніх посівах починають збирати навесні 
через 15—20 днів після початку відростання листків, на підзим- 
ніх — на 60—70, а на ранньовесняних — на 75—80-й день після 
з’явлення сходів (коли в розетці утвориться 4—5 листків 10— 
12 см завдовжки). Збирання повторюють через 15—20 днів. Про
тягом року врожай збирають 4—5 разів, у міру відростання лист
ків. Після кожного збирання розпушують міжряддя. Щоб на 7— 
1 0  днів прискорити надходження врожаю, рано навесні по тало
мерзлому грунту посіви щавлю підживлюють і вкривають полі
етиленовою плівкою.

Урожай збирають у суху погоду, коли спаде роса. Листки зрі
зують разом із черешками, сортують, затарюють і відправляють 
для реалізації. При затарюванні листя обгортають плівкою і вкри
вають мішковиною. Урожайність за один збір досягає 80— 
1 2 0  ц/га.

У виробництві заслуговує на увагу щавель шпинатний. Листки 
його значно більші, ніж звичайного, досить поживні і містять до 
16 % сухої речовини і 5 мг% вітаміну С. Оскільки в них менше 
щавлевої кислоти, а більше яблучної і лимонної, то вони менш 
кислі. За даними ЮБ, загальна кислотність шпинатного щавлю
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становить 0,99 % (у щавлю звичайного 1,15 % абсолютно сухої 
речовини). Технологія вирощування його така сама, як і звичай
ного. За врожайністю шпинатний щавель перевищує звичайний в
1,5 раза. Посіви щавлю шпинатного високоврожайні в перші 2— 
З роки. Потім урожайність його значно знижується, а якість лист
ків погіршується.

Вирощування щавлю в закритому грунті. Для вигонки щавлю 
у зимовий період кореневища заготовляють восени. Викопують їх 
на старих плантаціях, обрізують або скошують перед цим листя 
і до, початку висаджування зберігають в овочесховищах чи тран
шеях при температурі 0—З °С. У теплицях кореневища висаджу
ють у листопаді — грудні, а в парниках — у січні — лютому. Пе
ред висаджуванням вкорочують корінці до 12—15 см. Садять у 
борозни на відстані 7—10, а в рядку — на 3—4 см. На 1 м2 розмі
щують 400—500 кореневищ (4—6 кг). Вигонку щавлю можна про
водити і в ящиках під стелажами або в інших місцях. У ящики 
землю насипають шаром 15—17 см.

Після висаджування кореневища засипають грунтом, залишаю
чи на поверхні лише верхівки бруньок, і добре зволожують. Тем
пературу після садіння підтримують на рівні 8—10 °С, а з утво
ренням перших листків — 16—18 °С при відносній вологості повіт
ря 80—85 %. Через 25—ЗО днів після висаджування починають 
збирати врожай. Протягом зими врожай збирають 3—6 разів у 
міру відростання листя. Після кожного збирання врожаю рослини 
підживлюють мінеральними добривами (ЗО г аміачної селітри, 
40 г суперфосфату, 20 г калійної солі розчиняють у 10 л води) і 
добре поливають. Урожайність становить 2—3 кг/м2 або 3—5 кг в 
парникової рами.

і

§ 3. Хрін

Звичайний хрін — трав’яниста багаторічна кореневищна рос
лина. При багаторічній культурі окремі корінці його можуть про
никати на глибину до 4—6 м і більше. Продуктивною частиною 
хрону є підземний потовщений (2—5 см у діаметрі) корінь.

Листки хрону видовжено-еліптичні, по краях зубчасті, зелені. 
Починаючи з другого року вегетації рослини утворюють квітко
носне стебло висотою до 1 м і більше. Квіти дрібні, білі. Плід — 
видовжено-овальний стручок. Оскільки насіння здебільшого не до
стигає, хрін розмножують вегетативно (частинами кореневища). 
Щоб площа не засмічувалась і корінь хрону мав високу якість, 
його вирощують в одно- або дворічній культурі. Багаторічні корін
ці хрону для використання малопридатні, оскільки вони сильно 
грубіють, дерев’яніють і галузяться.

Корінь хрону містить 23,28 % сухої речовини, 2,73 % азотис
тих, 12,77 % безазотистих екстрактивних речовин, 2,78 % клітко
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вини, 1,63 % золи, вітаміни С (до 250 мг%), Ві, Вг, РР тощо. Гос
трого смаку надає йому специфічна речовина — синігрин. Хрін міс
тить солі калію, сірки, кальцію, фосфору і магнію, а також бага
то фітонцидів та ефірної олії.

Хрін використовують як гостру приправу до м’ясних, рибних, 
овочевих страв і виготовлення соусів тощо. Листки і корінці ши
роко використовують як пряну зелень при солінні огірків, помідо
рів тощо. У народній медицині хрін застосовують як болезаспокій
ливий засіб, при хворобах шлунка, печінки, ревматизмі, простуді. 
Вживання хрону значно підвищує апетит і поліпшує діяльність 
травного каналу. Його рекомендують для вживання при посиле
ній розумовій і фізичній праці. Подрібненим свіжим хроном пере
сипають продукти, щоб подовжити період зберігання ЇХ.

Хрін — морозостійка, волого- і світлолюбна культура. Корене
вище його витримує зниження температури йо мінус 25 °С. Опти
мальна температура для регенерації кореневої системи— 17— 
20 °С. Його можна вирощувати на всіх типах грунтів, однак висо
кі врожаї товстих корінців мають на низинних, достатньо зволо
жених, легких і родючих. На грунтах з недостатнім або надмір
ним зволоженням формуються дерев’янисті корінці хрону з гір
куватим присмаком. Добре реагує хрін на внесення органічних і 
мінеральних добрив.

В Україні районований сорт хрону Валківський.
Технологія вирощування. Хрін вирощують поза сівозміною на 

достатньо зволожених родючих грунтах. Восени з материнських 
рослин відбирають здорові однорічні корінці (живці) 0,5—1 см 
завтовшки. їх нарізують довжиною 20—ЗО см, причому нижній 
кінець зрізають навскіс, а верхній — горизонтально. Завдяки цьому 
при висаджуванні розрізняють вершину і основу. Відібрані живці 
зв’язують у пучки по 50 шт., присипають вологим піском або зем
лею і зберігають в овочесховищах або траншеях до весни при тем
пературі 0—З °С і відносній вологості повітря 80—'90 °/о. Перед са
дінням середину живця протирають мішковиною, знищуючи всі 
сплячі бруньки і зачатки корінців. Не зачищають лише верхівку 
(2—3 см) і нижню частину. Завдяки цьому кореневища під час 
росту не галузяться і рівномірно потовщуються. З верхньої час
тини живця з бруньок формується розетка листків, а з нижньо
го— корінці. На 1 га висаджують 1—1,5 т садивного матеріалу.

Живці хрону висаджують рано навесні або восени розсадоса
дильними машинами в щілини і в борозни. Ширина міжрядь ста
новить 60, 70, а відстань між живцями в рядку — 25—ЗО см. Гли
бина загортання верхівки 2—5 см. Живці відразу після висаджу
вання обгортають землею. Догляд за рослинами полягає у 
•систематичному розпушуванні міжрядь, знищенні бур’янів у ряд
ках і поливах у міру потреби.

При висаджуванні живців 20—ЗО см завдовжки і 1—1,5 см зав
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товшки урожай збирають пізно восени (кінець жовтня — початок 
листопада) в рік висаджування. При висаджуванні тонких живців- 
урожай збирають наступного року. Збирати врожай можна і рано 
навесні — до з’явлення листків. Перед збиранням урожаю коренів 
листя скошують, затарюють і відправляють для реалізації. Протя
гом вегетації листя хрону (як товарну продукцію) можна скошу
вати 1—2 рази, але це значно знижує масу коренів. У день зби
рання врожаю коренів кореневища підкопують бурякопідкопува- 
чем на глибину ЗО—35 см. Підкопані кореневища вибирають, очи
щають від землі і дрібних корінців, сортують, затарюють і від
правляють для реалізації. Товарні кореневища мають довжину не 
менш як 20 см, товщину— 1—5 см і більше, масу — 2 0 0 — 5 0 0  г.

Урожайність хрону залежить від віку рослини. При однорічній 
культурі вона становить 70—90, на другий рік досягає 100— 
150 ц/га. Крім товарної продукції при збиранні мають багато од
норічних корінців діаметром 0,5—1 см, які використовують як са
дивний матеріал наступного року.

Слід зазначити, що при очищенні хрону дрібні корінці, які по
трапляють у грунт, є основним джерелом засмічення площі цією 
культурою. Професором М . В .  Алексєєвою розроблена нова тех
нологія вирощування хрону на одному місці широкорядним спо
собом протягом 10 років і більше. Суть її полягає в тому, що при 
збиранні врожаю (коренів) кореневища кожного року підкопують 
на глибині ЗО—35 см. Доочищають корені за межами плантації, 
на спеціально відведеному майданчику. У місцях підрізування ко
реневищ пробуджуються 1—2 бруньки, з яких відростають рівні' 
пагони. За вегетаційний період вони досягають товарних розмірів 
(З—5 см завтовшки). При такій технології вирощування врожай
ність хрону (коренів) щороку становить 100—150 ц/га.

і

§ 4. Катран

Катран, або кримський хрін,— багаторічна кореневищна куль
тура. Розмножується насінням, рідше — вегетативно. Дикі види 
ростуть у степах на схилах, крейдяних та кам’янистих місцях у 
північному передгір’ї Криму, Херсонській, Запорізькій, Одеській та 
Миколаївській областях.

При вирощуванні з насіння в перший рік утворює розетку з 
14—19 листків. Листки великі (60—90 см завдовжки і 28—72 см 
завширшки), сизо-зелені, розсічені і по краях зубчасті. На 3—4-й, 
зрідка на 2-й рік рослини формують розгалужене квітконосне стеб
ло висотою до 150 см і зацвітають. Квітки білі з приємним медо
вим ароматом. Запилення перехресне за допомогою бджіл. Плід — 
стручок, у якого розвинений лише верхній чохлик з дерев’янистою 
корою і сітчасто-зморшкуватою поверхнею. Насіння подібне до на
сіння редиски.
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Продуктивною частиною катрану є підземний великий (довжи
ною до 50 і товщиною до 7 см) циліндричний крихкий корінь. Ма
са його при правильній агротехніці на 3-й рік вирощування дося
гає 3—5 кг.

Катран добре росте на легких родючих грунтах, терпить від 
перезволоження. Оскільки насіння його вкрите міцною дерев’янис
тою оболонкою і має довгий період спокою, то для висівання на
весні його можна використовувати лише після 90—100-денної стра
тифікації при перемінних температурах ±5 °С або висівати його 
восени. Восени насіння висівають у вересні разом з озимими зер
новими незалежно від погодних умов. Протягом осінньо-зимового 
періоду воно у грунті проходить стратифікацію, і сходи з’явля
ються навесні.

Значення катрану таке саме, як і хрону. В Україні районова
ний сорт Кримський. І

Технологія вирощування. Катран розміщують поза сівозміною 
на чистих від бур’янів грунтах. Кращими попередниками для нього 
є озимі на зелений корм і зерно та овочеві культури, які рано 
звільняють площу. Під катран проводять глибоку оранку (ЗО— 
50 см). Насіння висівають у добре підготовлений грунт широко
рядним (70—90 см) способом овочевими сівалками у вересні, а піс
ля стратифікації насіння — рано навесні. Норма висіву становить
8—10, а в посушливій зоні — до 15 кг/га. Глибина загортання — 
1—2 см. До і після сівби проводять коткування. Вегетативним спо
собом катран розмножують так само, як і хрін.

Насіння починає проростати рано навесні, а сходи з’являються 
на початку квітня. Догляд за рослинами в перший рік полягає у 
розпушуванні міжрядь, проріджуванні посівів у фазі другого 
справжнього листка (рослини залишають на відстані 26—ЗО см 
при однорічній і ЗО—50 см при дворічній культурі), знищенні бу
р’янів і поливах у міру потреби. На зиму листки відмирають, а ко
рені зимують у грунті. У наступні роки посіви 2—3 рази борону
ють упоперек напряму рядків і до змикання рядків розпушують 
міжряддя, особливо після випадання дощу чи поливу. На посівах 
знищують бур’яни, виламують при з’явленні квітконосні стебла 
або викопують ці рослини. Протягом вирощування ведуть бороть
бу з шкідниками і хворобами, використовуючи для цього ті самі 
і в таких же дозах пестициди, що й на посівах капусти.

Наприкінці першого або другого року кореневища досягають 
технічної стиглості. Збирають урожай коренів катрану пізно во
сени або рано навесні до утворення листків бурякопідкопувачами 
чи плугами для викопування саджанців (ВКП-2 і ВП-2). Корене
вища підорюють на глибину ЗО—50 см, вибирають і очищають від 
землі, корінців і листя, сортують, затарюють і відправляють для 
реалізації або зберігання. В овочесховищах і траншеях їх пере
шаровують вологим піском або землею. Урожайність катрану за
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лежить від родючості грунту та віку рослин і становить 90— 
150 ц/га. Незібрані рослини на 3—4-й рік масово утворюють квіт
коносні стебла і після дозрівання насіння відмирають разом з ко
реневищами.

§ 5. Спаржа

Спаржа (рис. 52) — багаторічна трав’яниста зимостійка дводом
на культура. Продуктивною частиною її е молоді етюльовані (рід
ше зелені) товщиною до 2 см пагони, які ще не з’явилися на по
верхні грунту.

Біологічною особливістю спаржі е здатність утворювати силь
но розвинене кореневище, на якому рано навесні розвивається ба
гато (у старих кореневищ до 40—50 шт.) етіольованих стебел. 
При виході з грунту вони швидко зеленіють, стають грубими і ма
лопридатними для використання в їжу. Стебло гладеньке, сильно 
розгалужене і залежно від періоду вирощування досягає 100— 
200 см. Замість листків воно вкрите 
тонкими голкоподібними утвореннями.
На чоловічих рослинах утворюється 
більше пагонів, ніж на жіночих.

Первинний корінь спаржі після 
з’явлення сходів відмирає, а поживні 
речовини відкладаються у новоутво
рених. Від них відходять тонкі нитко
подібні всмоктувальні корінці. Стебло 
восени жовтіє і відмирає. Перезимо
вує кореневище з бруньками. Після 
перезимівлі з бруньок розвиваються 
стебла. З тих, що залишаються в грун
ті, утворюється кореневище, причому 
щороку нові соковиті потовщені коре
ні з ниткоподібними корінцями наро
стають зверху, а старі під ними від
мирають. Тому коренева система у 
рослин поширюється не вглиб, а вгору 
і вбік. Це зумовлює особливість агро
техніки (стежать, щоб товщина грунту 
над кореневищем не зменшувалася).
У 4—5-річних рослин корені досягають 
довжини 80—100 см, а біля основи за
кладається до 40 бруньок. Рослини на 
одному місці можуть рости понад 
12 років. При тривалішому викори
станні кореневище оголюється і різко 
знижується продуктивність рослин.

Рис. 52. Спаржа: 
а — трирічна рослина; б — продук
тивні органи (етіольовані пагони).
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Використання спаржі досить різноманітне: її варять, смажать, 
тушкують, консервують, а також споживають як гарнір до м’яс
них страв. Пагони спаржі використовують також для приготуван
ня дієтичних супів, бульйонів тощо.

Ніжні соковиті етіольовані пагони спаржі містять багато білка, 
цукрів, і особливо вітамінів (С, В)( В2, РР). Вміст алкалоїду аспа
рагіну визначає її лікувальні властивості. Спаржа — холодостійка 
культура. Навесні вона проростає при температурі 3—4 °С. Опти
мальна температура для росту і розвитку ї ї — 12—16 °С. Вона до
сить вологолюбна, але не переносить затоплення. При недостатньо
му зволоженні грунту врожайність знижується, стебла грубіша
ють і стають гіркуватими. До родючості грунту і світла спаржа 
досить вимоглива. Кислі грунти під неї треба вапнувати.

В Україні районований сорт Аржентельська.
Технологія вирощування. Під спаржу відводять нещільні родю

чі грунти на припарникових ділянках або біля теплиць, де вноси
ли багато органічних і мінеральних добрив. Важкі грунти і ті, що 
запливають, непридатні для неї. При закладанні нової плантації 
в перший рік вирощують розсаду, а на другий висаджують її на 
постійне місце. Частково спаржу можна розмножувати і вегета
тивним способом.

Перед сівбою насіння протягом 3—5 діб замочують у теплій 
воді (25—ЗО °С, змінюють воду щодня), Набубнявіле і підсушене 
насіння висівають овочевими сівалками широкорядним (45 см) 
або стрічковим (20+50 см) способом, коли грунт прогріється до 
10 °С. Щоб мати більш ранні сходи, насіння спаржі можна висі
вати під зиму. Норма висіву насіння — 4—6 кг/га, глибина загор
тання — 2—4 см.

При з’явленні сходів міжряддя розпушують, посіви проріджу
ють, залишаючи рослини на відстані 10—12 см, і 1—2 рази під
живлюють розчином гноївки (1 : 7—8) або пташиним послідом 
(1 : 10—12). У другій половині літа всі недорозвинені та пошко
джені хворобами рослини бракують і видаляють з поля. В міру по
треби рослини поливають. Щоб запобігти вимерзанню, молоді рос
лини восени підгортають або накривають перегноєм шаром 5— 
8 см.

При підготовці грунту велике значення має глибина оранки. 
Під спаржу доцільна оранка плантажним плугом на глибину 45— 
50 см з одночасним внесенням по 80—100 т/га гною, а на слабко- 
кислих грунтах — ще й вапна (4 т/га) і фосфоритного борошна 
(1—1,5 т/га). Навесні проводять культивацію (боронування) і на
різують борозни глибиною 25—35 см на відстані 100—120 см. 
У борозни насипають органомінеральну суміш шаром 5—10 см 
(на 1 м рядка 1 7 — 2 0  кг перегною, 10 г суперфосфату і 5 г калій
ної солі). Зверху суміш прикривають землею шаром до 10 см.

Розсаду висаджують рано навесні у борозни, поки рослини не
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почали проростати/ Відсортовану розсаду висаджують у рядки на 
відстані 35—40 см. Зверху бруньки присипають землею на 6—■ 
8 см і добре зволожують грунт. Після поливу бруньки мають бути 
на 10—15 см нижче за поверхню грунту.

Догляд за рослинами полягає у систематичному розпушуванні 
міжрядь, знищенні бур’янів у рядках і поливах в міру потреби. 
На зиму стебла зрізують і рядки вкривають перегноєм шаром
5—7 см. Оскільки врожаї спаржі збирають на 3-й рік, її можна 
ущільнювати іншими овочевими культурами (квасолею, салатом, 
редискою, кропом на зелень).

На третій рік рано навесні рослини спаржі підгортають, утво
рюючи гребінь до 18 см. На початку травня цього року починають 
збирати врожай. Пагони вирізають при з’явленні головок на по
верхні гребеня ножами з довгими і спеціально загнутими кінцями. 
В разі запізнення із збиранням пагони зеленіють і стають мало
придатними, для використання. В перші роки врожай збирають 
протягом 20—ЗО днів, а в наступні — протягом 1,5—2 місяців. Дов
жина товарних пагонів становить 15—20, товщина — 1—2,5 см. 
Зібрані пагони зв’язують у пучки, затарюють, захищають від світ
ла і відправляють для реалізації. Збирають урожай через день.

Після закінчення збирання врожаю міжряддя розпушують і 
підживлюють рослини органічними (відповідно розбавляючи їх 
у воді) або мінеральними (^-боР-й-боК^-бо) добривами. Щоб 
прискорити надходження врожаю, по таломерзлому грунту рядки 
спаржі вкривають поліетиленовою плівкою (краще чорного). З по
теплінням плівку знімають. Урожайність пагонів у перші роки 
становить 30—50, а пізніше досягає 70—100 ц/га.
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