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ВСТУП 

 

Овочівництво – це галузь сільського господарства, що займається 

вирощуванням овочевих рослин, вирішує питання забезпечення людей 

свіжими продуктами рослинного походження, а переробну промисловість 

сировиною та наука, що вивчає біологію овочевих рослин і прийоми їх 

обробітку, технологію вирощування високих урожаїв у відкритому i 

закритому ґрунті з мінімальними затратами праці та коштів. Овочівництво 

включає вивчення і розробку нових методів технології вирощування, методів 

селекції і насінництва, направлених на отримання високих стабільних 

врожаїв і покращення якості продукції. 

Головне завдання овочівництва – збільшення виробництва овочів, 

поліпшення їx якості, розширення асортименту овочевих культур, 

вирощування екологічно чистої продукції, зменшення сезонності споживання 

свіжих овочів за рахунок вирощування у закритому ґрунті, запровадження 

дорощування та зберігання у свіжому вигляді.  

Овочівництво поділяють на вирощування овочів у відкритому ґрунті, 

закритому (теплиці, парники, утеплений грунт під плівковим укриттям), 

насінництво овочевих культур у відкритому і закритому ґрунті, 

баштанництво. 

Овочі відіграють важливу роль в харчуванні людини. Особливо цінні як 

джерело вітамінів, збалансованого комплексу мінеральних речовин, клітковини, 

органічних кислот. Овочі мають значний вплив на секреторну функцію травних 

залоз і покращують засвоєння їжі. В наш час, в умовах посиленої дії на людину 

комплексу шкодочинних факторів, овочі сприяють підтриманню здоров’я і 

довголіття. 

Першочергове завдання вищої школи – формування високоосвічених 

фахівців, здатних здійснити як дальший розвиток науки, так і матеріалізацію 

наукових знань. Фахівець сільськогосподарського виробництва – агроном-

овочівник зобов'язаний досконало вивчити біологічні особливості овочевих 

рослин, освоїти сучасні інтенсивні технології у відкритому і закритому 

ґрунті, вміти їх впроваджувати і вдосконалювати на основі нових досягнень 

науки і передового досвіду, володіти найновішими формами організації та 

оплати праці, щоб кваліфіковано керувати виробничими колективами. 

 

 

 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8-73926u
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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Самостійна робота – навчальна діяльність студента, спрямована на 

вивчення і оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої 

участі викладача. Самостійну роботу розглядають як окремий вид 

навчальних занять поряд з лекцією, семінаром, практичним заняттям та ін. 

При цьому її суттєвими ознаками вважають обов'язковість заняття у 

відведений розпорядком дня ВНЗ час, роботу без безпосередньої участі 

викладача, але за обов'язкового його контролю. Самостійна робота 

передбачає всю активну розумову діяльність студентів у навчальному 

процесі, є внутрішньою основою зв'язку різних видів і форм занять між 

собою. Самостійна робота є основним методом засвоєння знань і охоплює 

пізнавальну діяльність, яку здійснюють студенти не лише за межами 

аудиторії, а й на лекціях, семінарах, індивідуальних співбесідах, заліках, 

іспитах тощо.  

За своєю суттю самостійна робота є активною розумовою діяльністю 

студента, пов'язаною з виконанням навчального завдання. Наявність 

завдання і цільової установки на його виконання вважають характерними 

ознаками самостійної роботи. Завдання, які доводиться вирішувати студенту 

в навчальній діяльності, стосуються таких її сфер: 

– засвоєння матеріалу теми, яка розглядається на лекції (робота з 

конспектом лекції, рекомендованою навчальною літературою); 

– конспектування фундаментальних робіт відповідно до програми 

навчальної дисципліни; 

– розв'язування задач тощо; 

– підготовка рефератів, доповідей на занятті. 

Усі ці елементи навчального процесу є самостійною роботою, 

оскільки студенти здійснюють їх певною мірою індивідуально, в 

позааудиторний час. Теоретична готовність студента виявляється в його 

інтелектуальній підготовленості, тобто у здатності застосувати свої знання 

для виконання завдання. Практична готовність полягає у здатності 

оптимально планувати самостійну роботу, вміло використовувати конспект 

лекцій, підручники, посібники, комп'ютер, розумові операції (аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, класифікацію та ін.). 

Мета та завдання вивчення дисципліни «Овочівництво»: пізнання 

природи овочевих рослин, їх походження, знання індивідуального розвитку 

рослин, опанування технології вирощування розсади, підготовки ґрунту, 

сівби (садіння), догляду за ґрунтом і рослинами, правильного вибору сорту, 

збирання врожаю та його товарної доробки. 
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2. ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ 

„ОВОЧІВНИЦТВО“  

 

Вивчення навчальної дисципліни „Овочівництво“ передбачає 

самостійне опрацювання спеціальної рекомендованої літератури за темами, 

винесеними для самостійного вивчення відповідно до програми. Форма 

підсумкового контролю – екзамен. 

 

Перелік тем самостійної роботи студентів денної форми навчання 

 
№ 

з/п 
Назва теми денна форма 

Модуль 1. Теоретичні основи овочівництва 2 

1 Сучасний стан овочівництва в Україні та у світі. 2 

2 
Ботанічне та виробничо-біологічне групування овочевих 

рослин 
 

3 

Вимоги овочевих рослин до умов навколишнього 

середовища і методи їх оптимізації у відкритому і 

закритому ґрунті. 

 

Модуль 2. Технологічні прийоми вирощування овочевих 

культур 
26 

4 

Насіннєве і вегетативне розмноження. Насіння. 

Передпосівна підготовка насіння. Строки і способи сівби. 

Норма висіву насіння та площа живлення рослин 

2 

5 
Розрахунки доз мінеральних добрив під урожай овочевих 

культур закритого ґрунту. 
2 

6 
Розрахунки зрошувальної норми при вирощуванні 

овочевих культур у закритому ґрунті. 
2 

7 
Суть методу розсади та технологічні прийоми 

вирощування розсади 
2 

8 Конструкції культиваційних споруд закритого ґрунту: 18 

8.1. 
– Особливості влаштування різних видів утепленого 

ґрунту 
2 

8.2. – Особливості будови парників з біологічним обігрівом 2 

8.3. 
– Особливості будови і використання плівкових теплиць 

аркового типу 
2 

8.4. 
– Особливості будови і використання плівкових теплиць 

блокового типу 
4 

8.5. 
– Особливості будови і використання зимових теплиць 

ангарного типу 
4 

8.6. 
– Особливості будови і використання зимових теплиць 

блокового типу 
4 

Модуль 3. Технологія вирощування овочевих рослин 48 

9 
Характеристика видів капусти, їх морфологічні та 

біологічні особливості 
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10 
Технологія вирощування капусти білоголової 

ранньостиглої у закритому ґрунті. 
4 

11 

Технологія вирощування капусти середньостиглої 

розсадними і безрозсадним способами у відкритому 

ґрунті. 

1 

12 
Технологія вирощування капусти білоголової 

пізньостиглої розсадним і безрозсадним способами. 
1 

13 

Біологічна, морфологічна характеристики та технологія 

вирощування огірка розсадним та безрозсадним способами 

у відкритому і закритому ґрунті. 

6 

14 
Характеристика представників родини Пасльонові, їх 

морфологічні та біологічні особливості. 
2 

15 
Технологія вирощування помідора у відкритому і 

закритому ґрунті. 
4 

16 
Технологія вирощування баклажана у відкритому та 

закритому ґрунті.  
4 

17 
Технологія вирощування перцю солодкого у відкритому 

та закритому ґрунті.  
4 

18 

Біологічна, морфологічна характеристики та технологія 

вирощування овочевих рослин родини Бобові у 

відкритому ґрунті. 

3 

19 
Морфологічні ознаки та технологія вирощування 

овочевих рослин групи Багаторічні 
6 

20 
Морфологічні ознаки та технологія вирощування 

овочевих рослин групи Зеленні 
6 

21 
Біологічна та морфологічна характеристики основних 

овочевих рослин групи Коренеплідні. 
2 

22 Технологія вирощування моркви столової.  

23 Технологія вирощування буряку столового. 1 

24 Технологія вирощування петрушки коренеплідної  

25 
Біологічна та морфологічна характеристика і технологія 

вирощування часнику ярого та часнику озимого. 
4 

Всього  76 

 

3. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПИТАННЯ 

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1. Теоретичні основи овочівництва. 

 

Змістовий модуль 1. Групування овочевих рослин. 

За основу виробничо-біологічної класифікації овочевих рослин беруть 

такі ознаки: спільність біологічних особливостей, технологічних вимог і 

господарських властивостей продуктивних органів (овочів). Виділено 8 груп 

овочевих рослин: 

1. Капустяні – капуста білоголова, червоноголова, савойська, 

брюссельська, кольрабі, цвітна, броколі, листкова, пекінська, китайська.  
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2. Плодові – помідор, баклажан, перець, фізаліс, гарбуз, кабачок, 

патисон, крукнек, кавун, диня, огірок, горох, квасоля, біб овочевий, 

кукурудза цукрова. 

3. Коренеплідні – буряк столовий, морква, петрушка, пастернак, селера, 

редька, редиска, бруква, ріпа. 

4. Бульбоплідні – картопля, батат. 

5. Цибулинні – цибуля ріпчаста, цибуля шалот, цибуля батун, цибуля 

порей, цибуля шніт, цибуля багатоярусна, часник. 

6. Листкові або зеленні – салат-посівний, салат-ендивій, салатний 

цикорій (вітлуф), шпинат, буряк листковий або мангольд, кріп, кмин, 

коріандр, ганус, кервель, крес-салат, ріпак, гірчиця листкова, майоран 

однорічний, чабер, васильки, огірочник або огіркова трава, портулак. 

7. Багаторічні – щавель, ревінь, спаржа, хрін, катран, естрагон, 

артишок, скорцонера, фенхель, любисток, м’ята перцева, майоран 

багаторічний, чабер. 

8. Гриби – печериця (шампіньйон), сіїтаке, глива (плеврот звичайний), 

кільцевик.  

На практиці користуються й іншими класифікаціями овочевих рослин, 

зокрема за тривалістю життя, за особливістю використання продуктивного 

органу. За тривалістю життя овочеві рослини поділяють на три групи: 

однорічні, дворічні та багаторічні. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть представників і характерні ознаки рослин групи плодових. 

2. Назвіть представників і характерні ознаки рослин групи капустяних, 

зеленних і багаторічних овочевих рослин. 

3. Назвіть представників і характерні ознаки рослин групи 

коренеплідних і цибулинних овочевих рослин. 

4. В чому полягає життєвий цикл однорічних, дворічних та багаторічних 

овочевих рослин? 

 

Змістовий модуль 2. Вимоги овочевих рослин до умов навколишнього 

середовища і методи їх оптимізації у відкритому і закритому ґрунті. 

Picт i розвиток овочевих культур та їх урожайність значною мipoю 

залежать від чинників навколишнього середовища, які об'єднують у чотири 

групи: 

– кліматичні (світло, вологість, температура i склад повітря); 

– едафічні (грунт з його фізичними властивостями, вмістом вологи i 

елементів живлення); 

– біотичні (мікро- i макрофлора, фауна, взаємовплив рослин у пociвах); 

– антропогенні (діяльність людини — застосування добрив, машин, 

пестицидів, забруднення атмосфери, пасинкування, щеплення тощо). 

Питання для самоконтролю 

1. Які є способи регулювання температурного режиму у відкритому і 

закритому ґрунті? 
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2. Як регулюють відносну вологість повітря у відкритому і закритому 

ґрунті? 

3. На які групи за вимогливістю до інтенсивності освітлення 

поділяються овочеві рослини? 

4. На які групи поділяються овочеві рослини за вимогливістю до вологи? 

 

Модуль 2. Технологічні прийоми вирощування овочевих культур. 

 

Утеплений ґрунт – це захищені від несприятливих умов ділянки ґрунту, 

які використовуються в той період, коли погодні умови ще не дозволяють 

вирощувати овочі у відкритому ґрунті. Укриття можуть бути індивідуальні і 

групові. Застосовуються два способи групових укриттів: безкаркасний і 

каркасний. Каркасний спосіб має два різновиди укриття: аркове (тунельне) та 

із рам (панельне). Панельне укриття відрізняється від двосхилих парників 

відсутністю бокової обв’язки. В якості накривного матеріалу за влаштування 

укриттів утепленого ґрунту використовують різні види синтетичної плівки. В 

останні роки більш поширеним накривним матеріалом є агроволокно. 

Парник − це найпростіший вид культиваційних споруд зі знімним 

покриттям і малим внутрішнім об’ємом. В парнику обмежені можливості 

регулювання факторів середовища, застосування механізації, а строки і 

якість робіт залежать від погоди. Проте і сьогодні вони мають практичне 

значення, так як для їх виготовлення не вимагається значних матеріальних 

витрат. Розміщувати парники слід на добре освітлених, захищених від вітрів 

місцях, орієнтуючи їх зі сходу на захід, а нахил парникових рам на південь. В 

парниках вирощують розсаду для відкритого ґрунту, а також ранні овочі. За 

конструктивними особливостями парники поділяють на наземні (переносні) і 

котлованні (заглиблені). За будовою покриття парники бувають односхилі і 

двосхилі (бельгійські). Найбільш поширені парники односхилі з дерев’яною 

або бетонною обв’язкою. За способом обігріву розрізняють парники з 

біологічним, електричним, водяним і калориферним обігрівом. 

Зимові теплиці ангарного типу обладнані потужною системою обігріву, 

мають міцний каркас. Їх використовують майже цілий рік. Узимку такі 

теплиці обігрівають, щоб на поверхні покрівлі не нагромаджувався сніг. 

Каркас теплиці і скляне накриття даху розраховані на можливе снігове 

навантаження 245–441 Па/м2 залежно від кліматичної зони. За виробничим 

призначенням розрізняють теплиці овочеві, в яких вирощують овочеву 

продукцію, і розсадні (розвідні), в яких вирощують розсаду для 

висаджування в овочеві теплиці. Розсадні теплиці у другому обороті 

використовують як овочеві. За внутрішнім обладнанням і способом 

вирощування овочевих рослин розрізняють ангарні теплиці стелажні, в яких 

грунтосумішка знаходиться в залізобетонних ємкостях глибиною 20 см, 

встановлених на висоті 70–80 см від поверхні ґрунту (нульової точки), 

ґрунтові, в яких рослини ростуть безпосередньо в грунтосумішці 

(використовують дернову землю, перегній, різні види торфу, солому, тирсу, 
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компост в різних комбінаціях і співвідношеннях) і гідропонні, в яких рослини 

вирощують з використанням твердих інертних матеріалів. При гідропонному 

методі спеціальні водонепроникні піддони або стелажі обладнані системою 

подачі та зливу поживного розчину. Коренева система рослин розміщена в 

природному або штучному інертному субстраті (гравій, гранітний щебінь, 

керамзит, перліт, вермикуліт). Окремим найбільш розповсюдженим в 

сучасних умовах є малооб'ємний метод гідропонного вирощування овочів з 

використанням мінеральної вати, кокосових волокон тощо. Живлення рослин 

відбувається за допомогою водних розчинів мінеральних солей. Існує також 

спосіб вирощування рослин – аеропонний. За аеропонного методу корені 

рослин ізольовані від природного світла і знаходяться у камері без субстрату, 

а живлення відбувається за рахунок їх періодичного обприскування 

поживним розчином. 

Показники, що характеризують параметри теплиці: коефіцієнт 

огородження – відношення сумарної площі поверхонь покрівлі і стін до 

інвентарної площі теплиці. Інвентарна площа – це добуток внутрішньої 

ширини на довжину теплиці. Будівельна площа – добуток зовнішньої 

ширини на довжину теплиці, корисна площа – частина внутрішньої поверхні 

ґрунту, на якому безпосередньо розміщені рослини, включаючи проходи між 

грядками. 

Каркас зимових теплиць блокового типу виконаний з оцинкованих 

гнутих профілів із міцної сталі, окремі елементи виготовлені з алюмінію. 

Вкрита теплиця склом товщиною 4 мм. Призначені ці теплиці для 

цілорічного використання, оскільки мають потужну систему обігріву і 

вентиляцію. Розсадні відділення обладнанні системою штучного 

досвічування рослин. Складовою блокових теплиць є ланка, яка у різних 

проектів має ширину 6,4; 8,0; 9,6; 12,8 м. Окремі ланки за допомогою 

жолобів з’єднані в блоки різної площі. Блокові теплиці збудовані в Україні до 

1990 р. мають три варіанти компоновки. Перший це одногектарні теплиці які 

мають 22 ланки по 6,4 м шириною. Тепличний комбінат площею 6 га має 6 

одногектарних теплиць з’єднаних коридором. Другий варіант компоновки – 

два блоки по 3 га в кожному з’єднані коридором. Третій варіант компоновки 

6 га під одним дахом. Суцільний шестигектарний блок розділений легкими 

пластиковими прозорими перегородками на одногектарні карти. Блокові 

теплиці будують за проектами відповідно до вимог замовника та місця 

розташування за кліматичною зоною.  

Плівкові теплиці аркового типу, як правило, використовують весною, 

літом, восени і лише у південному Степу (VI світлова зона) - взимку. 

Проектними установами України та іноземними компаніями розроблені 

варіанти аркових плівкових теплиць для промислового вирощування розсади 

і овочів у господарствах різних форм власності. Основні вимоги до 

конструкцій аркових плівкових теплиць такі: стійкість до снігового 

навантаження та вітру, здатність конструкції забезпечити потрібний 

мікроклімат для рослин, можливість нормальної роботи людей і механізмів з 
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підготовки ґрунту до сівби, садіння, тощо. За призначенням плівкові теплиці 

аркового типу поділяють на розсадно-овочеві та овочеві. Принциповою 

відміною плівкових аркових теплиць, в яких вирощується розсада для 

відкритого ґрунту, є можливість забезпечити в них температурне, повітряне і 

світлове загартування розсади впродовж 10 діб перед висаджуванням в поле. 

Для цього площа вентиляційної поверхні повинна бути не менше 25–30 % 

площі світлопрозорого покриття. Така вентиляція дозволяє підтримувати в 

теплиці в період загартування розсади температуру не більше ніж на 1°С 

вищу, порівняно з температурою у відкритому ґрунті, забезпечує достатнє 

провітрювання і рівномірне освітлення рослин прямими сонячними 

променями впродовж дня. Каркас аркових теплиць виготовляють переважно 

з металу. Накривають каркас синтетичною плівкою.  

Блокові плівкові теплиці монтуються з кількох ланок з арковим або 

двосхилим дахом, між якими немає перегородок. Ланки з’єднані 

водозбірними лотками, які спираються на несучі опори. Каркас теплиць 

монтують з металоконструкцій заводського виготовлення, або з дерев’яних 

деталей з металевими з’єднаннями. За призначенням блокові плівкові теплиці 

є овочеві і розсадно-овочеві. Овочеві теплиці компонують з більшої кількості 

ланок, розсадно-овочеві компонують в окремі блоки з 2–6 ланок загальною 

шириною 18–25 м. Це створює сприятливі умови для загартування розсади, 

щоб за 10 днів до її висаджування підтримувати температуру повітря в 

теплиці не вище як на 1 °С порівняно із зовнішньою температурою у теплі 

дні, коли можливий перегрів. Невелика ширина розсадних теплиць дає змогу 

при використанні бічної припливної вентиляції створювати протяги з 

швидкістю руху повітря 1,5 м/с. У розсадних теплицях для світлового 

загартування розсади потрібно, щоб відкривалося не менш як 25–30 % 

плівкового покриття. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Вкажіть види утепленого ґрунту. 

2. Які накривні матеріали використовують за влаштування різних видів 

утепленого ґрунту? Охарактеризуйте їх. 

3. Яке призначення парників? 

4. Як поділяють парники за конструктивними особливостями і будовою 

покриття? 

5. Як класифікують зимові теплиці ангарного типу за виробничим 

призначенням? 

6. Які матеріали використовують при будівництві зимових теплиць 

блокового типу? 

7. Назвіть основні елементи конструкцій теплиць блокового типу? 

8. Як поділяють плівкові теплиці за призначенням? 

9. Охарактеризуйте типи плівки для накриття теплиці. 

10. Вкажіть основні елементи конструкції плівкових теплиць аркового 

типу. 
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11. Які теплиці належать до плівкових блоково-аркових? 

12. Вимоги до розсадно-овочевих плівкових блоково-аркових теплиць? 

13. Які матеріали використовують при будівництві плівкових блоково-

аркових теплиць? 

 

Модуль 3. Технологія вирощування овочевих рослин. 
 

Характеристика видів капусти, їх морфологічні та біологічні 

особливості 

Капуста білоголова (Вrassica capitata var. alba Lizg.) – дворічна рослина. 

У перший рік висота стебла становить 15–20 см, у середній частині діаметр 

його 3,5–5,0 см, тому воно має веретеноподібну форму. Верхня частина 

стебла з короткими міжвузлями, листки на стеблі щільно прилягають один до 

одного, утворюючи головку округлої, округло-плескуватої чи конусоподібної 

форми. Верхня частина стебла знаходиться всередині головки і називається 

внутрішнім качаном, зовнішня частина стебла – зовнішнім качаном. Діаметр 

листкової розетки 30–130 см. Листки капусти за формою округлі, 

ланцетоподібні і ниркоподібні, овальні з хвилястим, зубчастим або з цілим 

краєм листкової пластинки. Розрізняють листки з черешком довжиною 4–

30 см чи сидячі, безчерешкові. Черешок листка може бути з облямівкою і 

мати 1–5 пар асиметричних часток у ліроподібних типів листків. Поверхня 

листкової пластинки – від плоскої до увігнутої чи опуклої. Тканина листків – 

від гладенької до сильно складчасто-зморшкуватої. Нервація листків різко 

виражена, центральна жилка широка. Забарвлення листків зелене різних 

відтінків з восковим нальотом. Рослини в перший рік вегетації утворюють 

головку діаметром 10–45 см різної щільності і форми. На другому році життя 

рослини капусти білоголової формують великий кущ висотою до 175 см, 

прямостоячий з численними бічними розгалуженнями, які закінчуються 

суцвіттями у вигляді видовженої китиці (до 75 см) з тонкими пониклими 

квітконіжками. Квітки середні й великі (діаметр 1,5–2,8 см) з чотирма 

пелюстками жовтого забарвлення. Квітки перехреснозапильні. Плід – 

стручок циліндричної, плоскоциліндричної форми з гладенькою або 

слабогорбкуватою поверхнею. Довжина стручків 6–14 см. Закінчується плід 

загостреним носиком. При висиханні стручки розтріскуються на дві стулки, 

між якими є плівчаста перегородка. 

Капуста червоноголова (Вrassica capitata var. rubra Lizg.) за 

морфологічними ознаками і біологічними особливостями подібна до 

білоголової, але відрізняється від неї щільнішими головками і червоно-

фіолетовим забарвленням розеткових листків і головки. 

Капуста савойська (Вrassica sabauda Lizg.), як і більшість видів капусти, 

дворічна рослина. Цей вид в Україні має обмежене поширення. На першому 

році життя капуста савойська розвиває коротке або середньої висоти стебло 

(зовнішній качан) веретеноподібної форми, густо облистнений. Особливістю 

виду є пухирчастість поверхні листкової пластинки. Діаметр розетки листків 
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становить 60–70 см. Листки цілокраї, зубчасті, за типом – слабколіроподібні. 

Рідше трапляються ліроподібні сидячі або черешкові листки з довжиною 

черешка 3–13 см. Облямівки немає або вона вузенька. Форма листкової 

пластинки ланцетоподібна, округла або широкоовальна довжиною 20–50 см. 

Край пластинки часто вигнутий донизу. Забарвлення листка зелене з різними 

відтінками, частіше із світло-сірим. Восковий наліт на листках 

слабовиражений. У межах виду більшість форм капусти утворюють головку, 

але є листкові форми. Головки за формою овальні, частіше плоскі, іноді 

конусоподібні, нещільні, всередині жовті у зв’язку із вмістом великої 

кількості пігментів ксантофілу і флавонів На другому році життя рослини 

савойської капусти утворюють квітконосне стебло середньої висоти з 

коротшими суцвіттями, ніж у білоголової капусти. Діаметр квіток 1,5–2,1 см. 

Будова квіток савойської капусти аналогічна будові квіток білоголової, але 

пелюстки у них гофровані. Плід савойської капусти – стручок. Довжина 

плода 6,5–7,8 см, з носиком 0,36–1,1 см. 

Капуста брюссельська (Вrassica gemmifera Lizg.) – дворічна рослина. На 

першому році життя утворює стебло висотою 60 см, і більше циліндричної 

форми, рідко облистнене. Листки у капусти – ліроподібні, з гладким рівним 

краєм, зеленого кольору. Черешки довгі, тонкі, без облямівки. Краї листкової 

пластинки часто загнуті догори. В пазухах листків з бічних бруньок 

розвиваються вкорочені пагони, на вершинах яких утворюються дрібні 

головочки діаметром 2,5–5 см. Кількість головочок може досягати близько 

90 шт. На другий рік життя з верхівкової бруньки і бічних головочок 

розвиваються квітконосні пагони. Насінний кущ дуже розгалужений. Квітки 

середнього і великого розміру, пелюстки віночка гофровані. Стручки короткі 

і середньої довжини, плоскі або плоскоциліндричні. 

Капуста цвітна (Вrassica cauliflora Lizg.) представлена двома 

підвидами: 1) з білими щільними і 2) із зеленими і фіолетовими нещільними 

головками. Другий підвид поширений під назвою броколі. Це однорічна 

рослина, висотою 15–70 см, густо облистнене, листки утворюють розетку, 

спрямовану догори. Листки від суцільних сидячих до ліроподібних перисто-

багаторазоворозсічених з черешками довжиною 30–40 см і з 1–6 парами 

часток. Довжина листків 15–90 см, форма ланцетна, напівовальна, 

яйцеподібна. Край пластинки – від гладенького до кучерявого з 

рівномірними надрізами. Забарвлення листка – від ясно-зеленого до сизого з 

антоціановою пігментацією. Восковий наліт від незначного до сильного. 

Головне стебло закінчується розгалуженим соковитим м'ясистим укороченим 

квітконосом із зачатками квіток, що утворює продуктивний орган – головку. 

Головки у капусти цвітної першого підвиду щільні, білосніжні або жовтуваті 

дрібногорбкуваті з верхнього боку. Діаметр головок 8–20 см. У разі 

запізнення із збиранням квітконоси розростаються, внаслідок чого головка 

стає пухкою – розсипається, а потім у міру росту квітконосів утворюється 

насіннєвий кущ. Квіткові грона густі. Діаметр квіток 1,5–2 см, забарвлення 

пелюсток біле, блідо-жовте і жовте. Стручок циліндричний, рідше 
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приплюснутий, довжиною 6–8,5 см, з тонким коротким носиком. У другого 

підвиду (броколі) головки за щільністю від щільних до не щільних. Головки 

формуються із квітконосів з розвиненими бутонами.  

Капуста кольрабі (Вrassica caulorapa Pasg.) – дворічна рослина На 

першому році життя утворює вкорочене стебло, яке розростається в товщину 

і формує стеблоплід округлої або овальної форми діаметром 5–8 см. 

Забарвлення стеблоплодів блідо-зелене або фіолетове. Листки розміщені на 

стеблоплоді і утворюють розетку діаметром 30–70 см. Листки розсічені, 

ліроподібні, черешкові. Черешки без облямівки, товщиною 0,5–1 см і більше. 

Листкова пластинка – від трикутної до яйцеподібної і вкорочено-еліптичної 

форми, частіше городчасто-зубчастим слабохвилястим або хвилястим краєм. 

Забарвлення листків – від ясно-сіро-зеленого до фіолетово-зеленого. На 

другому році життя кольрабі утворює квітконосні пагони, квітки і плоди. 

Кущ кольрабі низькорослий. Стеблові листки ланцетні однозубчасті, суцвіття 

– китиця з квітками на тонких пониклих квітконіжках. Квітки з жовтими, 

рідко з кремовими або білими пелюстками середнього розміру. Стручки 

вузькі, циліндричні, приплюснуто-циліндричні, довжиною 6,3–8,2, рідше 

11,4 см, сильногорбкуваті, з носиком довжиною 0,4–1,3 см. 

Капуста листкова (Вrassica subspontanea Lizg.) – дворічна рослина. 

Вона представлена двома підвидами: 1) плосколистковий і 2) 

кучеряволистковий. На першому році життя утворює стебло (розгалужене 

або не розгалужене) циліндричної форми висотою 10–100 см. Листки 

ліроподібноперисті чи ліроподібні, частіше довгочерешкові, рідко суцільні і 

сидячі довжиною 30–40 см. Краї пластинки – від лопатевих до багаторазово-

городчастих і зубчастонадрізаних. Край листків – від гладенького до дуже 

кучерявого. Забарвлення листків – ясно-зелене, зелене, жовто-зелене, сизо-

зелене. Восковий наліт – від незначного до середнього. Довжина черешка 12–

25 см, товщина до 1,5 см характерна для кучеряволисткового, більше 1,5 см 

для плосколисткового підвиду. На другому році життя рослини утворюють 

квітконосні стебла, квітки і насіння. Висота насінного куща 80–160 см. 

Квітки середнього і великого розміру, жовті і білі. Довжина стручків 4,6–9,2 

см, вони плоскі і плоскувато-циліндричні з укороченим носиком (0,3–1,2 см). 

Капуста листкова морозостійка, більш посухостійка, ніж інші види, стійка 

проти шкідників. 

Капуста пекінська (Вrassica pekinensis Rupr.) – однорічна рослина. 

Нижні листки зібрані в густу розетку діаметром 30–50 см. Листки сидячі, за 

формою широко-зворотно-яйцеподібні, довжиною 30–60 см, спрямовані 

догори. Край листкової пластинки городчастий або зубчасто-надрізаний, 

хвилястий або кучерявий. Черешки плоскі, шириною 3–6 см, білі, добре 

помітні. Поверхня пластинки листків зморшкувата, здута, ясно-зелена, 

зелена, темно-зелена, трохи блискуча або із слабким восковим нальотом. 

Здебільшого трапляються форми, які утворюють тільки розетку. Деякі форми 

пекінської капусти утворюють головки. За формою головки від коротко до 

видовжено-овальних, відкритих зверху або закритих. Якщо розетки чи 



 

15 
 

головки не зрізати на продукт, то пізніше розростається центральний пагін з 

численними бічними гілочками. Стеблові листки на насіннику стебло-

об’ємні, ланцетно-лінійної форми. Суцвіття у капусти – щиток. Квітки жовті, 

середніх розмірів (1,2–1,7 см). Плід – плескуватий стручок. Довжина стручка 

4–7 см, він має носик довжиною 1,1–2,2 см. 

Капуста китайська (Вrassica chinensis L.) – одно і дворічна рослина. У 

цієї капусти виділяють листкову різновидність – var. dissolute; черешкову з 

тонкими черешками – var. pandеrata, товстими – var. communis (сортотип пак-

чой); напівголовчасту – var. infarcta і головчасту – var. laxa. На відміну від 

пекінської діаметр розетки становить 20–40 см. Листки гладенькі на сильно 

опуклих з нижнього боку, тонких (0,5 см) або дуже товстих (більше 1,0 см) 

черешках шириною 2–5  см, без облямівки. Листкова пластинка округла чи 

зворотно-яйцеподібна, з майже цілими краями, поверхня – від гладенької до 

пухирчастої, колір – від сірувато-зеленого до синьо-зеленого, довжиною 10–

35 см. Продуктовим органом є розетка листків або головка різної щільності. 

Китайська капуста – більш морозостійка, ніж пекінська, і більш стійка проти 

хвороб. Її вирощують переважно у відкритому ґрунті. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть, які ви знаєте види капуст. 

2. Які продуктові органи утворюють різні види капусти? 

3. Назвіть календарні строки висаджування розсади капусти білоголової 

ранньостиглої в різних ґрунтово-кліматичних зонах вирощування. 

4. За якими схемами висаджують розсаду капусти білоголової 

ранньостиглої? 

5. Строки і норми сівби насіння за вирощування розсади капусти 

білоголової пізньостиглої у холодних грядках. 

6. За якими схемами розміщують рослини капусти пізньостиглої і 

середньостиглої після проріджування? 

 

Характеристика основних представників родини Пасльонові, їх 

морфологічні та біологічні особливості. 

Помідор – однорічна трав’яниста рослина, але в умовах тропічної зони 

багаторічна. Корінь рослин помідора стрижневий, добре розгалужений, 

проникає в ґрунт на глибину до 2 м і більше. Стебло симподіальне; 

складається з бічних пагонів, соковите, трав'янисте; у разі присипання 

вологим ґрунтом легко утворює стеблові вторинні корені. Поверхня стебла 

покрита залозистими волосками. У пазухах листків утворюються бічні 

пагони з яких формується кущ. Висота рослин залежить від характеру росту 

стебла і способу вирощування і становить 50–120 см. За характером росту 

стебла рослини помідора поділяють на індетермінантні (високорослі), 

напівдетермінантні (середньорослі) і детермінантні (низькорослі). У 

індетермінантних сортів головне стебло росте у довжину безперервно, 

суцвіття утворюється через три листка. У напівдетермінантних сортів на 
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головному стеблі утворюється 7–8 китиць, після чого ріст у висоту може 

призупинитись. Суцвіття утворюються через 2–3 листка. У сортів з 

детермінантним типом росту рослини мало галузяться, ріст центрального 

стебла, після утворення 4–5 суцвіть, закінчується квітковою китицею. 

Суцвіття утворюються через 1–2 листка.  

Листки помідора за будовою прості непарнопірчасторозсічені, 

складаються з головної і 3–4 пар бічних часток і багатьох дрібних часточок. 

Частки листка у форм із з звичайним і детермінантним кущем 

слабогофровані, з довгими черешками. У штамбових форм поверхня часток 

листка грубо і сильно гофрована, частки листка розміщені густо. Забарвлення 

листків темно-зелене. 

Суцвіття у помідора – звивина, яка формується після 7–14-го листка і 

називається китиця. За будовою суцвіття розрізняють просте 

(нерозгалужене), проміжне (одноразово розгалужене) і складне (дво- і 

багаторазово розгалужене). Квітки двостатеві, з подвійною оцвітиною. 

Віночок колесоподібний, з 5–7 пелюстками, жовтий. Чашечка складається з 

5–7 чашолистків. Тичинки з товстими короткими ниточками, великими 

оранжевими пиляками, які утворюють конусоподібну трубочку навколо 

стовпчика зав'язі. Зав'язь квітки верхня дво- або багатогніздна. 

Плід помідора – соковита дво- або багатокамерна ягода. Стиглі плоди 

жовтого, рожевого, оранжево-червоного або червоного кольору. За формою 

плоди бувають кулясті, плоско-округлі, видовжено-овальні. Маса одного 

плоду – 20–200 г і більше. Плоди виповнені насінням і соком. 

За кількістю насінних камер у плоду сорти помідора поділяються на 

малокамерні (2–5 камер), середньокамерні (6–9 камер) і багатокамерні 

(більше 9 камер). Насінні камери можуть розміщуватись радіально і змішано 

(безсистемно). Навколо насіння зосереджений драглистий шар, який захищає 

насіння від проростання. За формою насіння плоске, злегка витягнуте, 

жовтувато-сіре, вкрите густим коротким опушенням.  

Перець (Сарsісum аnnum L. або Сарsісum mіхісаnum Наz.) – це 

трав'яниста однорічна рослина, але в умовах теплого клімату може рости і 

плодоносити кілька років. Коренева система перцю стрижнева, але при 

розсадному способі вирощування проникає в ґрунт неглибоко, розгалужена в 

орному шарі. Стебло міцне, у верхній частині розгалужене, за наростання 

великої маси плодів, вилягаюче. Висота рослин – 20–85 см. Залежно від 

галуження стебла у перцю виділяють три форми рослин: штамбову 

(одностебельні, з розгалуженою верхівкою головного стебла); напівштамбову 

(в нижній частині стебла мають 1–3 коротких пагони); кущову (головне 

стебло галузиться від основи, довжина бокових пагонів вдвічі більша 

головного стебла). Листки перцю прості черешкові із суцільною листковою 

пластинкою широкояйцеподібної або ланцетоподібної форми, темно-зелені, 

блискучі, довжиною 4–8 см. Квітки двостатеві, розміщені у розвилках стебла 

на товстих прямих або вигнутих квітконіжках. Віночок колесоподібний, 

складається з 5–8 пелюсток, білуватого кольору. Чашечка складається з 5–8 
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чашолистків зелена. Тичинки з короткими потовщеними ниточками з 

великими оранжевими пиляками, які утворюють конусоподібну трубочку 

навколо стовпчика зав'язі. Конус із пиляків може бути правильної і часто 

неправильної форми. Зав'язь верхня багатонасінна. Плід у перцю – 

напівсоковита справжня ягода з м'ясистими соковитими стінками різної 

товщини, залежно від сорту. Плід пустотілий з несуцільними перегородками. 

Форма плоду є основною ознакою для визначення різновидів і сортів. 

Забарвлення плоду у фазі технічної стиглості переважно світло-зелене, 

зелене, у фазі біологічної стиглості – червоне, оранжево-червоне, жовте. У 

технічній та біологічній стиглості поверхня плоду стає блискучою. Насіння в 

середині плода прикріплене до напівсферичної плаценти, розміщеної 

всередині основи плоду. Насіння асиметрично-яйцеподібне, округле, 

сплющене з боків, з потовщеною облямівкою та борозенкою. У нижній 

частині насіння є витягнутий носик. Поверхня насінини не опушена, 

мілкоямчаста, матова. Забарвлення ясно-жовте, жовте, жовтувато-коричневе 

з різними відтінками. Довжина насінини – 3,9–4,3 мм, ширина 3–3,8 мм, 

товщина – 1–1,2 мм. З 1 т плодів одержують 4–12 кг насіння. 

Баклажан (Solanum melongena L.) – однорічна рослина але в тропічних 

умовах росте як багаторічна. Коренева система рослини в молодому віці 

слабка, росте повільно, слабко відновлюється при пересаджуванні. У 

дорослої рослини коренева система добре розвинена, з великою кількістю 

товстих відгалужень від головного кореня. Стебло прямостояче, міцне, 

дерев'янисте, у верхній частині розгалужується. У деяких форм баклажана 

розгалуження починається і в нижній частині стебла. У рослин формується 

одне стебло висотою – 25–150 см. Стебло на перерізі округле, з опушенням 

тьмяно-зеленуватого чи буро-зеленого кольору, у ранніх сортів – з 

фіолетовою пігментацією. Листок за формою овальний або яйцеподібний, 

іноді з неглибокими бічними вирізами, опушений, зелений або з фіолетовою 

пігментацією, великий (довжина 10–35 см), черешковий, листки розміщені на 

стеблі почергово. Квітки баклажана великі, двостатеві, поодиноко розміщені 

або зібрані в суцвіття – звивина. Чашечка зелена або фіолетова, у деяких 

сортів із шипами. Віночок фіолетового кольору різної інтенсивності у різних 

сортів. Віночок складається з 4–10 пелюсток. Кількість тичинок у квітці 

відповідає кількості пелюсток. Пилкові мішечки жовті, двокамерні, на 

коротких нитках, відкриваються при визріванні у верхній частині. Зав'язь 

верхня, багатонасінна. Плід – напівсоковита ягода різної форми – від 

змієподібної до кулястої, але найчастіше – видовжено-грушоподібної, 

грушоподібної, видовжено-циліндричної. У фазі технічної стиглості плоди 

фіолетового забарвлення, рідше світлого, у фазі біологічної стиглості – 

коричнево-бурого і жовтого. Довжина плодів – 6–70 см, товщина – 5–12 м, 

маса – 50–2000 г. М'якуш плода найчастіше білого або зеленуватого кольору. 

Насіння плоске, сочевицеподібне, жовтувато-сіре, гладеньке.  

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть морфологічні ознаки рослин помідора. 
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2. Морфологічні ознаки рослин перцю і баклажана. 

3. Вкажіть календарні строки висаджування розсади і сівби насіння 

помідора у відкритому ґрунті залежно від ґрунтово-кліматичної зони 

України. 

4. Вкажіть схеми розміщення рослин помідора і норму висіву насіння. 

5. У які строки висаджують рослини перцю солодкого у відкритий 

ґрунт? 

6. Вкажіть строки сівби насіння баклажана на розсаду і строк садіння 

розсади у відкритий ґрунт. 

Біологічна та морфологічна характеристики основних овочевих рослин 

групи Коренеплідні. 

До групи коренеплідних овочевих культур належать з родини Капустяні 

– редька, редиска, бруква, ріпа; з родини Селерові – морква, пастернак, 

петрушка, селера; з родини Лободові – буряк столовий з родини Айстрові – 

скорцонера, вівсяний корінь. Продуктивним органом цих рослин є 

коренеплід, а у окремих видів (петрушки, селери) і листок.  

Петрушка(Petroselinum hortense Haffm.). Рослина дворічна. Є два 

підвиди: 1) коренева (Р. h. ssр. microcarpum Mazk) – з потовщеним 

слабкорозгалуженим коренеплодом і дрібним насінням, яке не обсипається з 

куща. Розміри насінин 2×1,5 мм; 2) листкова (Р. h. ssр. macrocarpum Mazk) з 

тонким сильно розгалуженим коренем. Розмір насінин 3×2 мм, насіння легко 

обсипається з куща. Листки петрушки зібрані в розетку. Листкова пластинка 

трикратно розсічена, блискуча, зелена. На другому році життя петрушка 

утворює розгалужене квітконосне стебло висотою 50–100 см. Суцвіття – 

складний зонтик. Квітки дрібні з двома маточками, п’ятьма тичинками. 

Віночок з білими пелюстками. Плід – двосім’янка із специфічним запахом. 

Пастернак (Pastinaca sativa). Рослина дворічна, на першому році життя 

утворює коренеплід і листкову розетку. На другому році життя формує 

квітконосні пагони, суцвіття з квітками і насіння. За формою коренеплоду 

розрізняють чотири різновиди. Основні з них: 1) Р. s. vаг. longa Аlef. з 

видовженими коренеплодами і великими листками; 2) Р. s. vаг. brevis Аlef. – з 

короткими, потовщеними вгорі коренеплодами. Листки трохи менших 

розмірів, ніж у попереднього різновиду. Листки пастернаку з товстим 

черешком, зібрані в прямостоячу розетку. Листкова пластинка розсічена, 

роздільно-непарнопериста з чотирма парами часток. Частки видовжено-

яйцеподібні, тупі, із зубчастопилкоподібним краєм. Листки зелені, зверху 

глянцеві, знизу м’яковолосисті. Насінний кущ пастернаку високий – до 125 

см. Суцвіття – складний зонтик. Квітки дрібні з нижньою зав'яззю і жовтими 

пелюстками. Плоди двонасінні, сильносплющені, плоско-овальні, ясно-бурі 

або коричневі, з більш світлою крилаткою (облямівкою). Насіння погано 

зберігає схожість – не більш як 1–2 роки. 

Селера (Apium graveolens L.) – дворічна рослина. Вид селери 

поділяється на три різновиди: 1) кореневий (А. g. vаг. rарасеum Міll) утворює 

коренеплоди округлої форми діаметром до 10 см; 2) салатно-черешковий (А. 
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g. vаг. dulce Міll) коренеплоду не формує (рис. 69), утворює сильно 

потовщені черешки листків (3–4 см); 3) листковий (А. g. vаг. secalinum Аlef) 

не утворює коренеплодів і потовщених черешків, черешки звичайні тонкі. 

Листки селери зібрані в розетку. Черешки широкі, м’ясисті, довжиною до 40 

см. У салатно-черешкової селери ширина черешків до 4 см. Листкова 

пластинка одно або двороздільно-непарноперисторозсічена. Вона 

складається з трьох пар часток і верхньої непарної частки. На другому році 

життя утворює квітконосне розгалужене стебло висотою 60–90 см. Суцвіття 

– складний зонтик. Квітки дрібні, на дуже тонких квітконіжках з 

п’ятипелюстковим білим віночком. Квітка має 5 тичинок, дві маточки, 

зав’язь нижня. Плід двонасінний. Насіння – дрібні сім’янки. 

Редиска і редька належать до роду Raphanus родини Капустяні 

(Вгаssісасеае). Видова назва редиски – Raphanus sativus L., підвид – R. s. ssр. 

rаdiculus, редьки – R. s.ssр. hibernus Аlef. 

Редиска – однорічна рослина з невеликою листковою розеткою. Нижні 

листки в розетці ліроподібні, верхні – розсічені і складаються з трьох пар 

часток та великої кінцевої непарної частки. Коренеплоди за формою від 

плоско-округлих до конічних і веретеноподібних, за кольором білі, рожеві, 

фіолетові, червоні з білим кінцем біля осьового корінця. На першому році 

життя, якщо коренеплоди редиски не збирають, утворюється квітконосне 

стебло висотою 80–100 см. Насінний кущ розгалужений, зелений з 

фіолетовою або рожевою пігментацією у вузлах. Суцвіття – китиця з білими 

або фіолетово-синіми квітками четверного типу, перехреснозапильні. Плід – 

м’який стручок без перегородки, багатонасінний. Насіння дозріває через 120–

130 діб після сівби. 

Редька зимова дворічна рослина, редька літня – однорічна. Листкові 

розетки редьки більші, ніж у редиски і мають більшу кількість листків. 

Розрізняють такі різновидності редьки: європейська, китайська і 

японська.  

Європейська редька характеризується завжди 

непарноперисторозсіченим листям довжиною до 30–35 см. Листкова 

пластинка жорсткоопушена з великою кінцевою часткою. 

Китайська редька має не розсічені або малорозсічені листки. 

Японська редька має сильнорозсічені листки і до 18 пар часток. 

Насінний кущ редьки і будова плода та насіння такі самі, як і у редиски. 

Бруква (Вrassica саmpestris або В. napus L.) – дворічна рослина родини 

Капустяні. На першому році життя формує листкову розетку і коренеплід, на 

другому році – насінний кущ і плоди з дозрілим насінням. Листкова розетка 

розміщена на витягнутій верхівці коренеплоду. Листки м’ясисті, розсічені 

або із суцільним краєм, покриті восковим нальотом. Можуть бути з 

опушенням і без нього. Кожна пара часток листкової пластинки розміщена 

майже супротивно. Коренеплоди плоскі, плоско-округлі, округлі, овальні з 

товстою корою. М’якуш білий, жовтий або інтенсивно-жовтий. Насінний 

кущ досягає висоти 170 см, розгалужений із суцвіттям у вигляді китиці. 
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Квітки оранжево-жовті четверного типу. Плід – стручок з перегородкою 

всередині. При висиханні стручок легко розтріскується. Насіння темно-буре, 

кулясте. 

Ріпа – Вrassica rара L. – дворічна рослина родини Капустяні. На 

першому році життя утворює прикореневу розетку і коренеплід, на другому 

році – квітконосні пагони, суцвіття з квітками і насіння. Листки, як правило, 

без воскового нальоту, опушені, розсічені, рідко бувають суцільними. Форма 

коренеплодів різна – від плескуватої до кулястої, забарвлення біле або жовте, 

у верхній частині – зелене або фіолетове. Насінний кущ досягає висоти 80–

150 см, розгалужений. Суцвіття – щиток. Квітки з жовто-оранжевими або 

жовто-зеленими пелюстками. Плід – багатонасінний стручок з довгим 

носиком і плівчастою перегородкою всередині. Насіння дрібне, округле, 

сталевого забарвлення. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть види овочевих культур які належать до групи коренеплодів. 

2. До яких ботанічних родин належать види рослин групи коренеплодів? 

3. Вкажіть яка тривалість життєвого циклу у овочевих рослин групи 

коренеплодів. 

4. Назвіть складові зовнішньої будови коренеплоду. 

5. Схеми розміщення та густота рослин моркви столової. 

 

Біологічна та морфологічна характеристика основних цибулевих 

овочевих рослин. 

Різні види цибулевих овочевих рослин мають свої характерні 

морфологічні ознаки. Рослини цибулі ріпчастої, шалоту, багатоярусної 

утворюють справжню цибулину округлої, плескатої видовжено-овальної або 

циліндричної форми. У цибулі порей, батун, шніт, запашної, черемши 

цибулина несправжня у вигляді ніжки. У часнику справжня цибулина у 

вигляді скупчених на денці зубків. Листки лінійні або трубчасті складаються 

з асимілюючих частин і піхв які у сукупності формують несправжнє стебло. 

Коренева система малорозгалужена ниткоподібна; суцвіття утворюються на 

квітконосних безлистих стрілках. Рослини мають насіння однакової будови і 

форми, проте такі види як цибуля багатоярусна і часник насіння не 

утворюють, а формують повітряні цибулинки. 

Цибуля ріпчаста. Добре розвинена рослина цибулі ріпчастої досягає 

висоти 45–60 см, має 10–12, а у окремих сортів до 20 трубчастих зелених 

листків, покритих восковим нальотом. Листкові пластинки розміщуються в 

одній площині і поділяються на дві частини від вертикальної осі. Нижніми 

трубчастими частинами – піхвами листки утворюють несправжнє стебло, а 

при дозріванні цибулини – її шийку. Несправжнє стебло виконує функцію 

власне стебла і може мати висоту від 8 до 15 см і діаметр 0,8–1,5 см. 

Нижньою частиною листки прикріплюються до власне стебла цибулі-денця у 

певному порядку. Старі листки прикріплюються до периферійної частини 

денця по колу, молодші листки – ближче до центра денця, тому молодші 
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листки виходять із піхв більш старшого. У пазухах кількох листків на денці 

закладаються бруньки із зачаткових листків у вигляді соковитих закритих 

лусок, що сидять одна на одній і мають вигляд конічних ковпачків. Бруньки 

називають зачатками. Їх добре видно на поперечному розрізі цибулини. 

Цибулини утворюються в результаті розростання в товщину нижньої 

частини піхов листків від місця їх прикріплення на денці до висоти 5–7 см і 

більше. Залежно від того, як розростаються тканини піхов листків, 

утворюються цибулини різної форми, це є генетична властивість сорту. 

Цибулина складається з денця, часто розгалуженого; соковитих 

відкритих лусок, які виходять верхньою частиною в несправжнє стебло – 

шийку цибулини і закінчуються листковою трубчастою пластинкою; 

соковитих закритих лусок, сухих лусок, що покривають цибулину з поверхні 

в кілька шарів. 

За формою розрізняють цибулини кулясті, округло-плоскі, округло-

видовжені, видовжені. Покривні сухі луски солом'яно-жовті, коричнево-

жовті, білі, фіолетові різної інтенсивності. Соковиті луски бувають білі, 

зеленуваті, фіолетові. Середня маса сформованих цибулин залежно від сорту 

і умов вирощування становить 50–100 г, а салатних солодких сортів – до 

500 г. 

Великі цибулини мають більшу кількість зачатків. Розрізняють 

цибулини малозачаткові (1–2 зачатки), середньозачаткові (3–4 зачатки), 

багатозачаткові (5 зачатків і більше).  

Цибуля шалот. Основними морфологічними ознаками є висока гніздіть і 

зачатковість. Тому цибулю шалот називають кущівкою. В гнізді міститься 

кілька трохи деформованих з боків цибулин, в кілька шарів покритих сухими 

плівками. Цибулини навіть невеликих розмірів багатозачаткові. Висота 

стрілок і довжина листків у цибулі шалоту менша, ніж у цибулі ріпчастої. 

Будова цибулин така сама, як у цибулі ріпчастої, але розміри їх менші.  

Цибуля порей має лінійні листкові пластинки з добре вираженим кілем. 

Нижня частина листків – це трубчасті піхви. Складені одна в одну піхви 

листків утворюють несправжнє стебло, яке має циліндричну форму 

цибулини, трохи потовщену біля основи. Цибулина цибулі порей 

несправжня, оскільки складається з відкритих лусок. З поверхні цибулина 

цибулі порею не має сухих покривних лусок і називається ніжкою. Довжина 

цибулини-ніжки 15–20 см, товщина 3–4 см. Корені товсті, струноподібні, 

мало розгалужені, довжиною 70–80 см. На денці формується дві бруньки – 

вегетативна і генеративна. Висаджені навесні після зимового зберігання 

цибулини вкорінюються і утворюють з вегетативної бруньки кілька нових 

листків, а потім з генеративної бруньки формують квітконосну стрілку із 

суцвіттям. Суцвіття цибулі-порею кулястий зонтик діаметром 7–8 см. Висота 

стрілки 80–90 см. Плід – тригнізда коробочка, в якій міститься 6 насінин. 

Насіння чорного кольору, сильно зморшкувате з поверхні. Маса 1000 насінин 

2–2,5 г. Інколи замість насіння формується повітряні дрібні цибулинки. 
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Цибуля батун – багаторічна зимостійка рослина. На другому-третьому 

році життя утворює гніздо невеликих діток діаметром 1–1,5 см. Дітки 

розміщені на материнському денці. Вони утворюються в результаті 

незначного потовщення нижньої частини піхов листків, які сидять одна на 

одній і у верхній частині утворюють ніжку. Листки цибулі батун трубчасті, 

як у цибулі ріпчастої, розміщені по 5–7 шт. на одному пагоні. Квітконосні 

стрілки утворюються на другому році життя із найсильніших діток гнізда. 

Висота стрілки 40–80 см. У середній частині стрілка має значне потовщення 

але без здуття і у верхній частині закінчується кулястим суцвіттям-зонтиком 

діаметром 4–5 см. В зонтику розміщується 180–300 квіток на тонких 

квітконіжках. Квітки мають 6 пелюсток і тичинок. Плід у цибулі батун – 

тригранна коробочка. Насіння тригранне, чорне з коричневим відтінком, 

слабо-зморшкувате. Маса 1000 насінин 2,5–3 г. Насіння зберігає схожість 2–3 

роки. 

Цибуля шніт – багаторічна трав'яниста рослина. Вона характеризується 

високим ступенем розгалуження денця. За даними А. А. Козакової, 

п'ятирічна рослина утворює до 100 гілок і на кожній гілці рослини з 3–4 

трубчастими листками. Несправжні дрібні цибулини, діаметром 1 см, 

розміщуються на материнському денці. Листки трубчасті довжиною 25–

50 см, діаметром 0,6–0,7 см, зелено-сизі. Піхви утворюють несправжнє 

стебло. Стрілки – квітконосні прямі, трубчасті, без розширення, утворюються 

на другому році життя. Висота стрілок 30–35 см, діаметр 0,5–0,7 см. У 

кулястому зонтику до 100 квіток фіолетового кольору. Плід у цибулі шніт – 

тригранна коробочка. Насіння чорне, тригранне, зморшкувате. Маса 1000 

насінин 2–3 г. Коренева система проникає на глибину 30 см і в боки на 20–

25 см по радіусу. Корені цибулі шніт поновлюються щороку в середині літа і 

утворюють своєрідну дернину. 

Цибуля багатоярусна – багаторічна морозо і зимостійка рослина. 

Цибулина така ж як у ріпчастої цибулі, але менша за розміром, масою 25–

40 г і покрита 3–4 сухими лусками. Замість насіння цибуля формує 2–4 яруси 

повітряних цибулин. На першому ярусі утворюється 2–5 цибулин масою 5–

15 г. Стрілка продовжує рости за рахунок верхівкової бруньки і на відстані 

15–20 см від першого ярусу утворює другий з масою цибулин 2–3 г, далі 

третього 0,5–1 г. і четвертого 0,1–0,3 г. Повітряні цибулинки проростають 

через 5–7 днів, після достигання оскільки не мають періоду спокою. 

Багатоярусна цибуля утворює і ґрунтові цибулини, середня маса яких 5–30 г. 

Вони здатні до діткування. На першому році життя можуть утворюватись 2–4 

віддітковані цибулини, а багаторічна рослина може утворити кілька десятків 

ґрунтових цибулин. Ґрунтові цибулини мають денце, 3–4 соковиті луски, 

кілька відкритих лусок, зверху вкритих кількома сухими покривними 

лусками. Листки трубчасті довжиною 25–40 см, темно і світло-зеленого 

кольору з слабким восковим нальотом. Одна цибулина формує 4–6 листки. 

Розмножують багатоярусну цибулю повітряними і ґрунтовими цибулинами. 
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Цибуля слизун – багаторічна трав’яниста рослина. Вона формує кущ 

несправжніх цибулин, які розміщені на спільному денці і розростаються від 

нього у боки променями радіально. Кущ компактний. Листки плоскі, 

м'ясисті, соковиті, ніжні, з овальними кінцями, довжиною 15–25 см. Смак 

листків слабкогострий із слабким часниковим запахом. Квітконосна стрілка 

утворюється на 2–3-му році життя. За формою стрілка на поперечному 

розрізі чотиригранна. Суцвіття – зонтик з квітками рожево-бузкового 

забарвлення. Цвітіння квіток не дружнє. Насіння дозріває неодночасно. 

Цибулини вкорочені, висотою 2–3 см, соковиті луски білі. Цибуля-слизун 

розмножується насінням і поділом куща. Зелене листя і цибулини 

використовують як приправу. 

Часник. Характеризується лінійною формою листків, які нижньою 

трубчастою частиною входять один в один і утворюють несправжнє стебло 

висотою 12–20 см (рис. 58). Власне стебло часнику вкорочене розміщене в 

ґрунті і називається денцем. Денце більш розгалужене, ніж у цибулі 

ріпчастої, і утворює від п’яти до кількох десятків зубків (діток), які являють 

собою бруньки, що сидять на стеблі-денці. Денце з розміщеними на ньому 

зубками вкритими загальними сухими плівками піхв листків утворюють 

цибулину часнику (головку). 

У звичайного (нестрілкуючого) часнику зубки – це пазушні бруньки, 

розміщені на денці в пазухах (біля основи) листкових піхов. Тому цибулина 

нестрілкуючого часнику має складну будову. Зубки розміщені групами по 3–

5 шт. у пазусі кожного листка, які закривають їх у вигляді сухої плівки. 

Кожна наступна група зубків покрита загальною сухою плівкою. Зубок 

складається з денця, бруньки, що міститься в середині соковитої луски і 

зверху покрита сухою плівкою. Кожний зубок основою прикріплюється до 

материнського денця. Зубки внутрішньої частини головки менші за розміром, 

сплюснуті з боків, з гострими гранями, а периферичні зубки великі і добре 

виповнені. Головки нестрілкуючого часнику лежкі, добре зберігаються 

взимку і до нового врожаю. 

У стрілкуючого часнику цибулина (головка) складається з невеликої 

кількості зубків (4–7), що є бруньками центральної частини денця. Тому 

зубки розміщені по колу симетрично навкруги центральної стрілки, а сухі 

плівки (нижня частина піхов листків) покривають головку з поверхні. 

Кількість сухих лусок, що покривають головку, відповідає кількості листків 

на рослині. На відміну від нестрілкуючого стрілкуючий часник утворює 

квітконосну стрілку з центральної бруньки денця. Стрілка в молодому віці 

спочатку спірально закручена, а згодом вирівнюється і досягає висоти 50–

200 см. Верхня частина стрілки закінчується головчастим кулястим 

суцвіттям, яке складається з квіток і від 2 до 150 повітряних цибулин.  

За формою повітряні цибулини округлі або видовжені, розміром від 

ячмінного зерна до горошини. Маса одної повітряної цибулини, залежно від 

сорту 0,1–0,3 г. Повітряна цибулина складається з денця, бруньки, соковитої 

луски і сухої покривної луски.  
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Коренева система часнику проникає у ґрунт на глибину 50–60 см. Корені 

у часнику струноподібні, відходять від нижньої частини денця. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть, які ви знаєте овочеві рослини групи цибулеві. 

2. Вкажіть тривалість життєвого циклу овочевих рослин групи цибулеві. 

3. Сівба насіння цибулі ріпчастої (схема, строк, норми висіву, глибина 

загортання насіння). 

4. Вкажіть схему широкорядкового, широкосмугового і багаторядкового 

стрічкового способу сівби насіння цибулі ріпчастої на сіянку. 

5. На які фракції за діаметром цибулини сортують сіянку після 

збирання? 

6. Назвіть норму висіву сіянки залежно від схеми сівби і розміру фракції. 

7. Назвіть строки сівби і схеми розміщення рослин озимого і ярого 

часнику. 
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