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5.1. ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ 
 
• Значення овочів у харчуванні людей 
• Етапи розвитку овочівництва в Україні 
• Наукове забезпечення овочівництва 
• Розміщення овочевих культур в сівозміні 
• Особливості удобрення овочевих культур 
• Заходи боротьби з шкідниками і хворобами овочевих культур 
• Культурозміни і рамозміни 
 
Значення овочів у харчуванні людей. Овочі – це соковиті органи трав’янистих 

рослин (коренеплоди, бульбоплоди, пагони, стебла, листки, бруньки, суцвіття, плоди, 
цибулини та ін.) одно-, дво- та багаторічних культур, які використовують як продукти 
харчування у свіжому чи переробленому вигляді. 

Багато видів овочевих рослин можна споживати прямо у сирому вигляді: огірки, 
помідори, капуста, морква, цибуля, часник тощо. Інші види частіше споживають у їжу 
після теплової переробки (варка, смаження) – картопля, кабачки, баклажани, цукрова 
кукурудза. 

Для подовження терміну споживання у сирому вигляді застосовують соління і ква-
шення – капуста, огірки, помідори.  

Для консервування придатні майже всі види овочевих культур, деякі з них викорис-
товують тільки у консервованому вигляді – горох, квасоля. 

Продукти глибинної переробки – це соки, пасти, пюре, нордек, бекмес, цукати. 
Овочі – цінний дієтичний продукт. Вони містять увесь комплекс поживних речовин, 

а саме: вуглеводи, білки, жири, вітаміни, органічні кислоти, мікроелементи. 
Раціональне харчування здорової людини повинне відповідати правильному спів-

відношенню енергії споживаної та витратної. На підтримку життєдіяльності організму 
витрачається різна кількість енергії в залежності від віку, статі, професії людини. 

Енергетична цінність овочів (калорійність) – це кількість енергії, що утворюється 
при окислюванні жирів, білків і вуглеводів. При енергетичних витратах організму в 
12,5 тис. кДж середньодобовий набір овочів повинен складати 250-300 г, у тому числі 
не менше половини в сирому вигляді, і 300 г картоплі. У денному раціоні овочі і буль-
боплоди повинні складати в середньому 15-20% від загальної енергетичної забезпече-
ності їжі. 

За енергонасиченістю овочі можна поділити на 2 групи: 
1) високоенергетичні – це овочі, що мають високу калорійність, підвищений вміст 

вуглеводів і білків; найбільш калорійні (у кДж): часник (444), картопля (348), горошок 
зелений (301), хрін (297), боби (244), петрушка (189), цибуля ріпчаста (180); 

2) низькокалорійні – це більшість овочів: патисони (67), огірки (63), салат (59); вони 
містять велику кількість сухих речовин, білку, а основним компонентом є вода. 

Низька калорійність овочів набуває особливого значення в останнє десятиліття, пе-
ретворившись з недоліку в завидну перевагу. Людині, що веде малорухомий спосіб 
життя, схильній до повноти, важлива можливість одержати відчуття ситості (об’ємні 
овочеві блюда швидко насичують), у той же час не перевищивши квоту калорійності 
добового раціону, запропоновану медициною. Саме завдяки малій калорійності овочі 
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знаходять широке застосування в лікувальному харчуванні людей з надлишковою ма-
сою. Огірки, томати, кабачки, баклажани, салат, капуста кольорова і білоголова містять 
невелику кількість вуглеводів і корисні при цукровому діабеті. 

Якщо харчуватися м’ясом і жирами без овочів, то білок буде засвоюватися на 79-
80%, а жири і мінеральні речовини – на 82 і 60%. Супроводжуючи м’ясо овочами, ми 
підвищуємо їхню засвоюваність на 11-30%. Картопля, уживана з зеленими овочами і 
молоком, попереджає появу не тільки подагри, але й гіпертонії. 

Незважаючи на низьку енергетичну цінність, значення цієї групи дуже високе і по-
лягає в постачанні необхідних речовин, які відсутні в інших продуктах харчування. 

Овочі є джерелом вітамінів, які позитивно впливають на обмін речовин, фізіологічні 
функції й підвищення захисних властивостей організму: аскорбінова кислота підвищує 
стійкість до багатьох хвороб, цинги, зменшує вміст холестерину в крові. Провітамін А 
(каротин) нормалізує зір і процеси росту. Вітаміни групи В дуже важливі для вагітних 
жінок. Вітамін РР (нікотинова кислота) стимулює роботу органів травлення, нервової 
системи. 

Овочі є джерелом біологічно активних речовин. Ефірна олія поліпшує смак, підви-
щує апетит, покращує травлення. Пектинові речовини мають радіопротекторні власти-
вості. Клітковина покращує процеси виведення шкідливих речовин з організму. Міне-
ральні солі, зокрема Fe, входять до складу крові (капуста, шпинат, морква); Ca зміцнює 
скелет (капуста, петрушка, кріп). 

Систематичне вживання овочів має також профілактично-лікувальну роль, а саме: 
− цибуля, часник, хрін, редька містять фітонциди, які вбивають шкідливі мікроор-

ганізми; 
− капуста, зелені овочі – корисні при лікуванні недокрів’я, атеросклерозу, ожирін-

ня, онкологічних хвороб; 
− коренеплоди регулюють кров’яний тиск. 
 “В овочі сили великі” – так визначено їхнє значення в “Ізборнику Святослава” – 

творі, що вважається першою енциклопедією. Сказано це ще в ХI столітті, однак остан-
ні дослідження вчених цілком підтверджують правоту стародавнього трактату. Міні-
мум калорійності плюс максимум біологічної цінності – говорить одна з перших запо-
відей сучасної науки про раціональне харчування. 

Дослідженнями Університету Емері (США) встановлено, що люди кам’яного віку 
споживали в три рази менше жирів, ніж сучасні жителі планети. Дієта первісних людей 
складалася на 65% з овочів і фруктів і на 35% з м’яса диких тварин. Вона містила тіль-
ки 5% жиру, тоді як в уживаній нині яловичині міститься 25-30% жиру. 

Наукою розроблені зразкові норми споживання овочів на одну людину в рік. Стосо-
вно до України річна потреба людини в овочах складає 161 кг, картоплі – 110 кг. 

Етапи розвитку овочівництва в Україні. Овочівництво – це галузь рослинництва, 
яка займається вирощуванням овочевих культур для безперебійного забезпечення по-
треб населення і переробної промисловості у свіжій продукції. 

Овочівництво в своєму розвитку пройшло ряд історичних етапів, основні з яких 
такі: 

1. Етап примітивного землеробства. На території України цей період розпочався 
ще у кам’яний вік (2-4 тисячоліття до н.е.). Людина вибирала рослини з найбільшими 
плодами й насінням, кращими смаковими якостями, при цьому часто відбиралися рос-
лини з аномальними ознаками, але корисними відхиленнями. Поступово від збирання 

РОЗДІЛ 5. Плодоовочівництво та виноградарство 
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переходили до вирощування окремих культур, і в історичних джерелах цей період відо-
мий під назвою Трипільська культура. 

2. Етап овочівництва періоду феодальних відносин. Розпочинається з утворення 
держави Київська Русь. В цей період на Дніпровських заплавах почало розвиватися 
городництво: більше всього вирощували ріпку і цибулю. Остання мала ритуальне зна-
чення. Так, аравійський письменник Ібн Фадлан писав, що російські купці приносили 
цибулю в жертву своїм богам. Смоленський князь Ростислав Мечиславович, як пи-
шеться в літопису 1150 р., подарував єпископу Мануїлу “на горе город з капустником, 
женою и детьми”. В цей час овочівництво як галузь розвивалось дуже повільно. 

3. Етап овочівництва періоду розвитку капіталістичних відносин почався із се-
редини XIX ст. В цей час інтенсивно зростали площі під овочевими культурами, особ-
ливо навколо великих міст – в районі Донбасу, на півдні. Овочівництво стає товарним і 
рентабельним. Розширюється набір овочевих культур, з’являються такі, як картопля, 
помідори, гарбузи та інші. 

Поширюється овочівництво закритого грунту. На початку ХХ ст. під Києвом у се-
лах Куренівка та Пригорне нараховувалось 60 тис. парникових рам – в основному кот-
ловинного типу на біологічному обігріві (кінський гній); поширилися також односхи-
лові та двосхилові теплиці, в яких, крім розсади, огірків і зелених культур, вирощували 
перець, баклажани, ранню і кольорову капусту. 

4. Етап овочівництва радянського періоду. Разом із колективізацією розпочалося 
утворення великих спеціалізованих овочевих господарств. Так, на півдні України, зок-
рема на Херсонщині, на початку 30-х років створюються радгосп “Овочевий”, елітно-
насінницьке господарство Приозерне, с.-г. колонія, введено в експлуатацію 9 тис. га 
зрошуваних земель, побудований найкращий в Європі переробний комплекс – консерв-
ний завод, завод склотари, переробні цехи. До 1940 р. площа під овочевими культурами 
в степовій зоні України збільшилася до 500 тис. га, а валовий збір овочів сягав 1,5 млн. т. 

До 1990 року посівні площі залишалися на тому ж рівні, але валові збори зросли до 
7,5 млн. т, тобто урожайність овочів була на рівні 150 ц/га. При цьому індивідуальний 
сектор давав 25% продукції, суспільний – 75. Зростання врожайності було тісно пов’я-
зане з ростом площ зрошуваних земель. 

Найпотужнішими господарствами по виробництву овочевої продукції були такі, як 
“Городній велетень” – в Херсонській обл., радгосп “Берестовий” – в Донецькій області, 
а по закритому грунту – Київська овочева фабрика, Броварський тепличний комбінат. 

5. Етап сучасного розвитку овочівництва. Розпочався на початку 90-х років і ха-
рактеризувався різким спадом виробництва овочів. В окремі роки площа під овочевими 
культурами скорочувалась до 400 тис. га, валові збори – до 5 млн. т, а врожайність – до 
100 ц/га. Починаючи з 2000 року, площі під овочевими культурами зросли до 520 тис. 
га. Але по валових зборах (5,4 млн. т) і за врожайністю (130 ц/га) доки ще не досягнуто 
рівня кінця 80-х років. 

Етап характеризується тим, що виробництво овочів переміщується в індивідуальний 
сектор (80%), а доля суспільного сектора скоротилася до 20%. 

По грунтово-кліматичних зонах розміщення посівних площ овочевих культур роз-
поділяється таким чином: Степ – 45%, Лісостеп – 35%, Полісся – 16%, Гірські Карпати 
– 4%. 

Структура посівних площ по культурах в Україні така: капуста – 17%, огірок – 12%, 
томат – 21%, морква – 8%, цибуля ріпчаста – 13%, буряк – 8%, інші – 21%. 
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Овочівництво України – одна з найбільш трудомістких галузей сільського господар-
ства, в середньому тут витрачається більше 1000 люд./год. на 1 га. Трудомісткість ви-
рощування овочевих рослин у відкритому грунті в 40 разів вища, ніж зернових, і в 3 
рази вища, ніж картоплі. Тому і собівартість овочів висока. Причиною зниження вироб-
ництва і збільшення витрат є розбалансованість ринку збуту овочів, низька платоспро-
можність заготівельних, переробних, торгових організацій і населення. Тому значну 
частину виробленої продукції реалізують самі виробники. 

На сьогодні асортимент овочевої продукції й обсяг її виробництва в загальному пе-
реліку видів рослин не відповідає вимогам збалансованого харчування населення. У 
північних поліських і лісостепових районах споживання овочів обмежується в основно-
му капустою білоголовою, буряком столовим і морквою, що займають до 80% посівних 
площ. На півдні, навпаки, капуста білоголова є найбільш дефіцитним овочем. У госпо-
дарствах до мінімуму зменшені площі під перцем, баклажаном, капустою кольоровою, 
зеленими і цінними малорозповсюдженими овочевими рослинами. Зовсім недостатній 
обсяг виробництва зеленого горошка, капусти савойської, брюссельської і кольрабі, 
салату качанного, шпинату і кукурудзи цукрової. Недостатньо також виробляється бі-
лих коренеплодів – петрушки, пастернаку, селери. 

В 90-х роках минулого століття в Україні істотно зменшилися внесення під овочеві 
рослини органічних і мінеральних добрив, неефективно використовуються зрошувані 
землі. Внаслідок цього в господарствах суспільного сектора врожайність зменшилася з 
14,6 т/га в середньому за 1986-1990 роки до 7,4 т/га – на початку XXI століття. 

Вкрай незадовільний стан із забезпеченням насіння овочевих рослин. В останні ро-
ки в Україну постійно завозиться насіння дворічних овочевих рослин (капуста білого-
лова, морква, буряк столовий), а також томату, гороху овочевого. До реєстру сортів 
рослин України включено більше половини гібридів овочевих закордонної селекції. 
Однак більшість сортів і гібридів, що надходять із-за кордону, не пристосовані до грун-
тово-кліматичних умов країни, в результаті чого не формують високої врожайності. 
Крім того, дуже важко організувати вітчизняне насінництво іноземних гібридів. Через 
недостатнє забезпечення господарств засобами захисту рослин багато овочів гине від 
хвороб і шкідників. 

Стан овочівництва захищеного грунту, що інтенсивно розвивався в 70-х роках ми-
нулого століття, також не відповідає сучасним вимогам. У 1999 році в Україні налічу-
валось 628 га теплиць під склом і 863 га – під плівкою. Під овочеві рослини (огірок, 
томат, перець солодкий, баклажан, зелені) було зайнято 580 га скляних теплиць і 150 га 
– плівкових, що становить, відповідно, 84 та 17% від їх загальної кількості та площі. 
Якщо виробництво овочів у захищеному грунті в 1991 році складало 265 тис. т, то зараз 
воно зменшилося в 3 рази. За останні роки врожайність овочевих рослин у скляних 
теплицях скоротилася з 26 до 14-16 кг/м2. В несезонний період одержують 6-7 кг овочів 
на душу населення, що в 3-4 рази менше фізіологічної норми споживання (27 кг). Тому 
споживання овочів у багатьох районах залишається вузько сезонним, залежним від ма-
сового надходження продукції з відкритого грунту. Розміри теплично-парникових гос-
подарств дуже обмежені і не покривають потреб у свіжій овочевій продукції в зимово-
весняний період. Весняні теплиці використовуються лише на 30%. 

Ріст цін на енергоносії, поліетиленову плівку, мінеральні добрива за низької вро-
жайності призвів до збитковості більшості тепличних комбінатів. З 56 діючих у 1997 
році тільки 17 комбінатів були прибутковими. У галузі практично припинилося введен-
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ня нових культиваційних споруджень. А більшість зимових теплиць, що експлуатують-
ся тривалий час, вимагають реконструкції. Тому площа розсадних видів рослин складає 
лише 1% посівної площі овочевих, тоді як наукою рекомендується 45%. Вихід з такого 
становища можливий за рахунок проведення реконструкції існуючих тепличних комбі-
натів і переведення їх на енергозберігаючі технології, що дасть можливість збільшити 
врожай овочевих рослин у теплицях у 2-3 рази. 

Стабілізація виробництва овочів, належне забезпечення ними переробної промисло-
вості і населення, недопущення подальшої загибелі галузі можливі за умови поновлен-
ня і створення нових могутніх спеціалізованих господарств по виробництву овочів. 
Найважливішою умовою збільшення виробництва овочів є розміщення їх на території 
країни відповідно до потреб населення і наявності комплексу умов, необхідних для 
ефективного їх вирощування. Збільшення врожаю повинно бути здійснене на основі 
підвищення культури землеробства, широкого використання досягнень аграрної науки 
і забезпечення посівів високосортним селекційним і поліпшеним насінням. 

На початку XXI століття індивідуальне городництво дає істотні обсяги овочів в 
Україні, але в основному це чисто натуральне виробництво з величезними витратами 
людської праці. Воно також вимагає турботи держави: необхідні зовсім інші сорти, 
якісне насіння, малогабаритна техніка, нові конструкції теплиць, засобів захисту рос-
лин. Город – підмога в постачанні овочами, а не основний їх постачальник. Майбутнє 
бачиться за розумним сполученням великих спеціалізованих господарств з індивідуа-
льним городництвом. Невідкладне завдання в овочівництві – створення в умовах ринку 
інтегрованих структур, що поєднують у собі виробництво, переробку, зберігання і збут 
продукції. 

Кращі господарства Степу України при зрошенні щорічно отримують високі врожаї 
– по 400-500 ц/га овочевих культур. В останні роки виникли такі потужні фірми по ви-
робництву і переробці овочів, як “Чумак” Херсонської області, “Владіс” Запорізької, 
фермерське господарство “Владам” Миколаївської області. Високі врожаї у спорудах 
закритого грунту (по 20-35 кг/м2) отримують на Київській овочевій фабриці “Пуща 
Водиця”, Харківській овочевій фабриці та ін. 

Наукове забезпечення овочівництва. Овочівництво – це наука, яка вивчає біологі-
чні особливості овочевих культур і розробляє технології їх вирощування на основі про-
гресивних агротехнічних заходів і сучасних сортів та гібридів з метою отримання висо-
кого і якісного врожаю з мінімальними витратами праці і ресурсів. 

Науково-дослідна робота по овочівництву і баштанництву в цілому по Україні  
координується Інститутом овочівництва і баштанництва УААН (м. Харків). Вчені 
інституту і його мережі дослідних станцій провели велику роботу по створенню но-
вих сортів і гібридів овочевих і баштанних культур, розробці сучасних технологій їх 
вирощування. 

В Інституті південного овочівництва і баштанництва УААН (м. Херсон) розроблено 
та вдосконалено методики селекційного процесу та на їх основі створено 40 сортів ба-
штанних культур і один сорт арахісу. З них районовані 23 (14 сортів кавуна, 4 сорти 
дині, 3 сорти гарбузів, сорт кабачка та сорт патисону), 5 з яких є національними станда-
ртами. Створені сорти користуються широким попитом не лише в Україні, а і за її ме-
жами: в Росії, Молдові, Середній Азії. 

Для істотного збільшення обсягів виробництва овочів та повного задоволення ними 
населення зусилля наукових установ спрямовані на вирішення таких основних завдань: 
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1. Створення нових високопродуктивних, стійких проти біотичних і абіотичних фа-
кторів сортів і гібридів з високими біологічно цінними та лікувальними властивостями. 

2. Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва овочевих і баштанних 
культур для різних грунтово-кліматичних зон України і одержання продукції різних 
напрямків використання. 

Розміщення овочевих культур у сівозміні. Залежно від спеціалізації господарства, 
структури посівних площ і природноекономічних умов зони в овочевих господарствах 
впроваджують такі типи сівозмін: овочеві, овоче-кормові, овоче-зернові. Ранні овочі на 
невеликих площах вирощують здебільшого у припарникових сівозмінах. В спеціалізо-
ваних овочевих господарствах у різних природнокліматичних зонах України сівозміни 
різняться між собою. У Степу найбільш сприятливі умови для вирощування теплолюб-
них культур, тому тут у структурі посівних площ помідори займають 32-35%, а в 
Херсонській області – 54,3%, тоді як капуста, огірки – 11-18%. У західних районах 
України, навпаки, в структурі посівних площ овочевих культур переважають капуста (до 
30-36%) та огірки (22-41%). У приміських господарствах в овочевих сівозмінах значні пло-
щі відводять під зелені культури. У зонах консервної промисловості в сівозмінах переважа-
ють культури, продукцію яких використовують для переробки і консервування.  

Спеціальні овочеві і овоче-кормові сівозміни застосовують у спеціалізованих госпо-
дарствах овочевого і овоче-молочного напряму, де овочеві культури займають великі 
площі. В овочевих сівозмінах здебільшого всі поля зайняті овочевими культурами. В 
овочеві сівозміни часто вводять одне поле зернових (для підсіву) і одне або два поля 
багаторічних трав, що значно зменшує засміченість їх насінням бур’янів, а також запо-
бігає поширенню шкідників і хвороб. В овоче-кормових сівозмінах овочеві культури 
займають переважно 2-3 поля, що становить 30-40% від площі сівозміни. 

Спеціальні овочеві сівозміни можуть бути двох типів – з насиченням зеленими та 
ранньостиглими сортами культур і з набором культур з тривалим періодом вегетації. 
Сівозміни першого типу поширені здебільшого у приміських господарствах на легких 
за механічним складом грунтах, які швидко прогріваються. Сівозміни другого типу 
(частіше овоче-кормові) розміщують на заплавних грунтах, торфовищах або поблизу 
джерел води. При поглибленні спеціалізації у деяких господарствах немає можливості 
розмістити 1-3 основні культури в овочевих сівозмінах, тому ними займають 1-2 поля 
польової сівозміни. 

При розміщенні овочевих культур у сівозміні враховують біологічні особливості їх, 
зону вирощування, спеціалізацію господарств. Орієнтовні схеми чергування культур 
для різних зон України наведено нижче. 

Степ I. 1 – ярі зернові з підсівом люцерни; 2 – люцерна; 3 – люцерна; 4 – огірки, 
капуста; 5 – помідори; 6 – збірне поле (зелений горошок, зелені культури та ін.); 7 – 
цибуля, часник; 8 – помідори, перець, баклажани; 9 – столові коренеплоди. II. 1 – ярі 
зернові з підсівом люцерни; 2 – люцерна; 3 – люцерна; 4 – огірки, кабачки, патисони; 5 
– помідори, перець, баклажани; 6 – цибуля, столові коренеплоди; 7 – збірне поле 
(зелені культури, капуста кольрабі, кукурудза); 8 – помідори. III. 1 – помідори; 2 – ка-
пуста; 3 – столові коренеплоди; 4 – огірки; 5 – помідори, перець, баклажани; 6 – зеле-
ний горошок; 7 – збірне поле. IV. 1 – капуста; 2 – помідори; 3 – цибуля, часник; 4 – огі-
рки; 5 – збірне поле. 

Лісостеп I. 1 – ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 – багаторічні трави; 3 – 
капуста, помідори; 5 – огірки; 6 – збірне поле. II. 1 – ярі зернові з підсівом багаторічних 
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трав; 2, 3 – багаторічні трави; 4 – огірки; 5 – помідори; 6 – цибуля, столові коренепло-
ди; 7 – капуста; 8 – збірне поле. III. 1 – сумішки на зелений корм; 2 – огірки; 3 – помі-
дори; 4 – капуста; 5 – збірне поле. IV. 1 – картопля рання (після неї люцерна); 2, 3 – 
люцерна; 4 – озима пшениця; 5 – огірки, помідори; 6 – кукурудза на силос; 7 – озима 
пшениця; 8 – капуста, цибуля, столові коренеплоди. 

На грунтах, які запливають і де овочеві культури висівають пізніше, можна чергува-
ти їх так: 1 – капуста; 2 – помідори; 3 – вико-вівсяна сумішка на зелений корм; 4 – ка-
пуста; 5 – огірки; 6 – столові коренеплоди. 

На Поліссі в овочеві сівозміни вводять поле багаторічних трав, а на супіщаних   
грунтах – кормовий люпин. З багаторічних бобових трав сіють конюшину червону і 
люцерну, а на малогумусних карбонатних грунтах – еспарцет. У цій зоні велику питому 
масу в сівозміні мають капуста й огірки, тому овочева сівозміна може мати таке чергу-
вання культур: I. 1 – люпин; 2 – огірки; 3 – капуста; 4 – столові коренеплоди; 5 – лю-
пин; 6 – капуста; 7 – збірне поле. II. 1 – бобово-злакова сумішка на зелений корм, сіно; 
2 – огірки; 3 – помідори; 4 – цибуля, зелені культури; 5 – капуста; 6 – огірки; 7 – коре-
неплоди. III. 1 – ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 – багаторічні трави; 3 – огі-
рки; 4 – капуста; 5 – збірне поле; 6 – сумішка на зелений корм, повторні посіви; 7 – ка-
пуста; 8 – коренеплоди. IV. 1 – ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 – багаторічні 
трави; 3 – огірки, кабачки, патисони; 4 – капуста; 5 – цибуля, коренеплоди; 6 – зернові; 
7 – огірки; 8 – капуста; 9 – збірне поле. 

В овочевих сівозмінах Прикарпаття доцільно мати 2 поля багаторічних трав. 
Орієнтовна схема овочевої сівозміни в приміській зоні з максимальним насиченням 

ранніми овочевими культурами може бути такою: 1 – ранні огірки, кабачки, патисони; 
2 – підзимні посіви столових буряків, моркви, петрушки і кропу, повторно – перець, 
баклажани, помідори, зелені культури; 3 – рання і кольорова капуста, повторно – зелені 
культури; 4 – збірне поле з насиченням повторними культурами. 

На заплавних грунтах та осушених торфовищах у сівозміні 3 поля відводять під 
багаторічні трави, 2-3 – під пізні овочеві культури і 1-2 – під кормові (буряки, ярі на 
зелений корм, кукурудза на силос). 

При обмеженій кількості овочевих культур їх розміщують у польовій сівозміні. На-
приклад, у господарствах, які вирощують помідори і зелений горошок для консервних 
заводів, застосовують таке чергування культур: 1 – зелений горошок; 2 – озима пшени-
ця; 3 – помідори; 4 – ярі зернові. 

Особливості обробітку грунту під овочеві культури. Система обробітку грунту 
під овочеві культури майже така, як і під польові. При цьому слід брати до уваги те, що 
овочеві культури утворюють велику вегетативну масу і порівняно невелику кореневу 
систему. Це зумовлює значно більшу вимогливість їх до родючості і вологості грунту. 
Деякі овочеві культури мають дрібне насіння, яке висівають на глибину 0,2-2 см. Тому 
для них треба старанно обробляти верхній шар грунту. Насіння окремих культур міс-
тить ефірну олію, внаслідок чого погано вбирає вологу і повільно проростає (сходи 
з’являються на 10-20-й день після сівби). За цей період з’являється багато бур’янів, які 
швидко переростають культури та пригнічують їх. Все це свідчить про те, що основним 
завданням системи обробітку грунту в овочевих сівозмінах є створення глибокого ор-
ного шару, посилення аерації, нагромадження достатньої кількості поживних речовин, 
зменшення забур’яненості полів, знищення шкідників і збудників хвороб, а також вирі-
внювання поверхні грунту. Лише такий обробіток грунту сприяє дружному проростан-



263 РОЗДІЛ 1. Загальні питання агропромислового виробництва 

ню насіння, росту і розвитку рослин та забезпечує високу врожайність овочевих куль-
тур. 

Деякі овочеві культури (коренеплоди, цибуля, часник, хрін, катран) формують про-
дуктивні органи в грунті, тому для інтенсивного росту й утворення якісної товарної 
продукції необхідні глибока оранка і розпушування грунту. Під час обробітку загорта-
ються рослинні рештки попередників і органічні добрива, знищуються бур’яни, шкід-
ники і збудники хвороб, створюються сприятливі умови для мікробіологічних процесів 
у грунті. Розвиток кореневої системи овочевих культур значною мірою залежить від 
стану грунту. Чим краще розроблений грунт, тим сприятливіші умови для її розвитку. 
Залежно від грунтово-кліматичних умов зони, агробіологічних особливостей культур, 
попередника, механічного складу і стану грунту, а також забур’яненості полів і строку 
сівби система обробітку може бути різною. 

Грунт під овочеві культури починають обробляти восени, відразу після збирання 
попередника. На полях, засмічених одно- і дворічними бур’янами, проводять дискуван-
ня на глибину 7-8 см, а на засмічених коренепаростковими бур’янами (осотом, берез-
кою польовою та ін.) лущення роблять два рази: перше – дисковими лущильниками на 
глибину 7-8 см, а другий (через 10-15 днів) – лемішними на глибину 14-16 см. Своєчас-
не лущення створює сприятливі умови для проростання бур’янів, які знищують зябле-
вою оранкою. 

Для вирівнювання поверхні грунту в умовах зрошування 1-2 рази за ротацію сіво-
зміни проводять експлуатаційне планування планувальниками П-2,8, ПА-3, П-4. Гли-
бина зняття шару грунту не повинна перевищувати 5-7 см. 

Поля, засмічені пирієм повзучим, лущать також два рази: перший – лемішними лу-
щильниками на глибину залягання кореневищ, другий – через 10-15 днів (як тільки на 
поверхні грунту з’являться шильця пирію) дисковими лущильниками у двох напрямах, 
щоб добре порізати кореневища. Після з’явлення проростків поле орють глибоко плу-
гами з передплужниками. Передплужники встановлюють на 2-3 см глибше, ніж при 
лущенні. При такому обробітку грунту кореневища загортаються на глибину і гинуть. 

Зяблеву оранку під овочеві культури проводять плугами з передплужниками. Гли-
бина її залежить від типу грунту і товщини гумусового горизонту. За даними науково-
дослідних установ, збільшення глибини зяблевої оранки до 35-45 см позитивно впливає 
на знищення бур’янів, а в окремих випадках і на врожайність овочевих культур. Після-
дія глибокої оранки проявляється протягом кількох років. 

На грунтах з глибоким гумусовим горизонтом ефективна пошарова оранка з одно-
часним внесенням органічних добрив; 1-2 рази за ротацію оранку проводять на глиби-
ну 35-50 см. Це зменшує забур’яненість верхнього шару грунту, сприяє нагромаджен-
ню у ньому вологи, стимулює мікробіологічні процеси та створює сприятливі умови 
для розвитку кореневої системи рослин. Якщо грунт пересушений, перед оранкою поле 
поливають (400-600 м3/га води). Грунти з неглибоким орним шаром (підзолисті) орють 
на всю глибину з одночасним поглибленням на 10-15 см. Під оранку вносять мінераль-
ні та органічні добрива. 

Для вирівнювання і очищення верхнього шару грунту від бур’янів, нагромадження 
в ньому вологи та поживних речовин велике значення має напівпаровий обробіток. 
Суть його полягає у проведенні ранньої зяблевої оранки з боронуванням і коткуванням 
у строки, коли температурні умови сприятливі для проростання насіння бур’янів. Через 
10-15 днів після зяблевої оранки, як тільки з’являться сходи бур’янів, проводять куль-
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тивацію на глибину 6-8 см з одночасним боронуванням і коткуванням. За літньо-
осінній період потрібно провести 2-3 культивації. Щоб зменшити запливання грунту, 
останню культивацію проводять без боронування і коткування. Такий обробіток грунту 
найбільш доцільно застосовувати під дрібнонасінні овочеві культури (моркву, петруш-
ку, цибулю, буряки, редиску тощо). Під розсадні культури при напівпаровому обробіт-
ку грунту культивації слід проводити на глибину 10-12 см (на глибину висаджування 
рослин). 

Щоб запобігти змиванню орного шару, на схилах крутістю понад 2 градуси зяблеву 
оранку доцільно поєднувати зі щілюванням. Заплавні грунти, які часто затоплюються 
паводковими водами, орють навесні в міру їх підсихання. 

Торфові та торфоболотні грунти орють на глибину 30-35 см, а ті, що мають негли-
бокий орний шар, – на повну глибину з грунтопоглибленням на 10-15 см раз у 2-3 роки. 
Оранку з грунтопоглибленням краще проводити у літній період, щоб до замерзання 
звільнити верхній шар його від шкідливих для рослин закисних сполук. Розпушують 
торфовища дисковими знаряддями та звичайними боронами. Для поліпшення водно-
фізичних властивостей на торфовищах застосовують кротовий дренаж. Це посилює 
аерацію і мікробіологічні процеси, що сприяє нагромадженню у грунті доступних для 
рослин поживних речовин і підвищенню врожайності на 30-40 ц/га та більше. 

На перезволожених грунтах під овочеві культури застосовують профілювання пло-
щі – створюють грядки, гребені. Висота їх за рахунок нарізання борозен досягає 20-25 
см. При профілюванні відстань між центрами гребенів становить 50-90, ширина грядок 
– 80-120 см. Профілювання сприяє також скорішому просиханню і прогріванню грунту 
навесні. 

Для повторних і літніх посівів оранку проводять відразу після збирання попередни-
ків з одночасним боронуванням і коткуванням. Запізнення з оранкою призводить до 
пересихання грунту. 

Завданням весняного обробітку грунту є збереження вологи, боротьба з бур’янами, 
створення сприятливих умов для сівби і висаджування розсади, проростання насіння та 
інтенсивного росту і підвищення продуктивності рослин. На грунтах, які швидко пере-
сихають, його починають з боронування зябу (закриття вологи) важкими боронами. 

На добре підготовлених восени грунтах такі культури, як горох, цибулю, редиску, 
петрушку, кріп, салат, висівають відразу після боронування. Для кращого розпушуван-
ня грунту агрегат комплектують з двох рядів борін. 

При надмірному зволоженні, особливо на важких грунтах, весняний обробіток по-
чинають з культивації зябу з боронуванням. Це сприяє кращому прогріванню і підси-
ханню верхнього його шару. При потребі поверхню грунту вирівнюють шлейф-
боронами чи спеціальними вирівнювачами-волокушами. Гребенисту поверхню грунту 
доцільно вирівнювати агрегатом, у якому в першому ряді розміщують шлейф-борони, а 
в другому – зубові. Якщо грунт швидко підсихає, агрегат для обробітку грунту компле-
ктують з середніх або важких борін, шлейф-борін і райборін. За 2-3 дні до сівби прово-
дять передпосівну (4-6 см) культивацію з одночасним боронуванням і коткуванням. 
Вирівнюванням і розпушуванням верхнього шару грунту створюються сприятливі умо-
ви для дружного проростання насіння та приживання розсади. 

Слід зазначити, що весняні культивації, оранку і переорювання зябу проводять тіль-
ки в агрегаті з боронуванням, а при потребі – і з коткуванням. Проведення цих опера-
цій без боронування і коткування призводить до утворення брил, що значно ускладнює 
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сівбу і догляд за рослинами, а також сприяє пересиханню верхнього шару грунту. На 
таких площах сходи з’являються нерівномірні та зріджені.  

Під пізні овочеві культури (огірки, помідори, пізню капусту та ін.) після закриття 
вологи проводять ще 3-4 культивації з одночасним боронуванням і коткуванням. Кож-
ну наступну культивацію проводять через 10-12 днів (у період масової появи сходів 
бур’янів) після попередньої. Передпосівну культивацію для дрібнонасінних культур 
роблять на глибину 4-6 см, а для крупнонасінних – на глибину його загортання або ви-
саджування. Слідом за передпосівною культивацією проводять сівбу чи висаджують 
розсаду. Запізнення з сівбою (навіть на 1-2 дні) призводить до значної втрати грунтом 
вологи, що, в свою чергу, подовжує період з’явлення сходів і є причиною поганого 
приживання розсади. 

Особливо велике значення в передпосівному обробітку грунту при сівбі дрібнона-
сінних культур має до- і післяпосівне коткування. Воно сприяє ущільненню грунту, 
підняттю вологи у верхній шар та з’явленню дружних і рівномірних сходів. Для ущіль-
нення і вирівнювання грунту перед сівбою та після неї використовують здебільшого 
котки з гладкою поверхнею (ЗКВГ-1,4) та кільчасто-зубчасті (КБН-3,0; ККН-2,8). 

Деякі овочеві культури висівають під зиму і взимку. Для цього грунт готують восе-
ни – проводять ранню оранку і 2-3 культивації з боронуванням і коткуванням. Перед-
посівну культивацію проводять перед замерзанням грунту з одночасним шлейфуван-
ням і боронуванням. 

Особливості удобрення овочевих культур. Невід’ємною ланкою технологій виро-
щування овочевих культур є система удобрення, тобто оптимальний розподіл добрив 
між культурами, норми їх, строки і способи внесення. Систему удобрення складають з 
урахуванням біологічних особливостей культур (вимоги до удобрення і винос пожив-
них речовин), забезпечення грунту поживними речовинами, вологою, тривалості пері-
оду вегетації, тепла тощо. Тому вона повинна забезпечувати стабільно максимальний 
вихід товарного врожаю з одиниці площі.  

Завданням правильної системи удобрення овочевої сівозміни є забезпечення провід-
них культур оптимальною кількістю поживних речовин протягом періоду вегетації. 
При такому підході і поєднанні системи удобрення з іншими агротехнічними заходами 
можна щороку одержувати високі і сталі врожаї овочевих культур. 

За даними Київської овоче-картопляної дослідної станції, післядія гною (40-60 т/га) 
в сівозміні з багаторічними травами триває до 4-5, а без них – протягом 2-3 років. Це 
свідчить про те, що за ротацію у восьмипільній овочевій сівозміні з одно- або дворіч-
ним використанням трав органічні добрива потрібно вносити 2, а без них – не менше 3 
раз. У сівозміні органічні добрива вносять під капусту, огірки і цибулю (часник). Міне-
ральні добрива вносять у кожному полі сівозміни залежно від біологічних особливос-
тей культури. Під овочеві культури вносять також мікродобрива і бактеріальні препа-
рати. 

Заходи боротьби з шкідниками і хворобами в овочевих сівозмінах. У системі 
заходів щодо підвищення врожайності овочевих культур важливе значення має бороть-
ба з шкідниками і хворобами. Це зумовлено тим, що при вирощуванні овочів, особливо 
у спорудах закритого грунту, створюються сприятливі умови для розвитку шкідників і 
хвороб – висока температура і вологість повітря, значна облистяність рослин і застій 
повітря. 

РОЗДІЛ 5. Плодоовочівництво та виноградарство 



266 ОСНОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 

Щоб запобігти поширенню хвороб і шкідників при вирощуванні овочевих культур, 
здійснюють профілактичні, механічні, термічні, хімічні і біологічні заходи. Особливу 
увагу слід приділяти профілактичним, агротехнічним, механічним, термічним і біологі-
чним заходам. Хімічні заходи боротьби слід застосовувати обмежено. Пояснюється це 
тим, що після хімічних обробок у продукції залишається певна кількість пестицидів і їх 
похідних, шкідливих для людського організму. 

Слід узяти до уваги, що основними заходами захисту рослин від шкідників і хвороб 
в овочівництві мають бути профілактичні. У передових господарствах в результаті їх 
здійснення запобігають з’явленню і поширенню багатьох видів шкідників і хвороб. До 
профілактичних заходів належать своєчасне збирання і загортання післяжнивних реш-
ток, протруювання насіння і садивного матеріалу, дезинфекція приміщень і знарядь, 
компостування свіжого гною і торфу, знищення бур’янів на узбіччях зрошувачів, доріг, 
захисних смуг, встановлення дезинфікуючих килимків тощо. До профілактичних нале-
жать і карантинні заходи. 

Агротехнічні заходи боротьби – це систематичне дотримання правильного чергу-
вання культур у сівозміні, добір стійких сортів, використання здорового насінного і 
садивного матеріалу, своєчасний і якісний обробіток грунту, сівба в оптимальні строки, 
вегетаційні поливи, своєчасний догляд за рослинами, забезпечення оптимальної густо-
ти рослин, поліпшення мікроклімату, внесення добрив у відповідних нормах і співвід-
ношеннях, видалення і знищення бур’янів та хворих рослин з посівів. Чим вищий рі-
вень агротехніки і краще розвиваються рослини, тим менше вони пошкоджуються хво-
робами 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), витяжні вентилятори, різні приманки, ловчі канавки тощо. 

Термічний метод – це дія на шкідників, їх личинки і яйця, а також на збудників хво-
роб високими температурами. Його застосовують для обробки насіння, металевих 
конструкцій, шпалери й субстратів у спорудах закритого грунту. 

Хімічний метод боротьби полягає в обробці рослин, конструкцій теплиць і овоче-
сховищ, знаряддя тощо різними пестицидами, які згубно діють на шкідників і збудни-
ків хвороб. Препарати вносять на плантації овочевих культур лише у рекомендованих 
дозах обприскувачами (ОВТ-1В, ОН-400, ОП-1600 та ін.), обпилювачами (ОШУ-50А) 
або аерозольними генераторами. 

Біологічний метод – це знищення найбільш поширених шкідників овочевих культур 
за допомогою птахів, нешкідливих комах-паразитів і мікроорганізмів. До останніх на-
лежать віруси, гриби, протозойні збудники хвороб комах і гризунів. Так, для боротьби 
з біланом жилкуватим, озимою совкою застосовують трихограму, ентобактерин, БТБ 
тощо; проти попелиці – золотогузку. Боротьбу з павутинним кліщем ведуть за допомо-
гою хижого кліща фітосейулюса. Для боротьби з білокрилкою використовують ашерсо-
нію і енкаразію. Проти кореневої гнилі рослин овочевих культур родини гарбузових 
використовують триходермін тощо. 

Культурозміни і рамозміни. В овочівництві закритого грунту для раціонального 
використання площі теплиць і парників складають культурозміну. 

Культурозміна – це найбільш раціональне, агрономічно обгрунтоване чергування 
культур на одній площі в закритому грунті протягом року. Мета культурозміни – мак-
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симальний вихід товарної продукції (овочів, розсади) з одиниці площі в несезонний 
період і в оптимальні строки. 

При складанні культурозміни враховують потребу господарства щодо вирощування 
розсади для закритого і відкритого грунту, товарної овочевої продукції (по строках 
надходження і в асортименті), конструкції теплиць і організаційно-технічне оснащення 
споруд. Певне значення тут має вибір культиваційних споруд для вирощування основ-
ного виду продукції чи біологічних груп культур. Так, зимові засклені теплиці непри-
датні для вирощування розсади для відкритого грунту, оскільки в них немає пристосу-
вання для гартування рослин. У парниках у ранньовесняний період не вирощують ви-
сокорослі сорти помідорів, оскільки вони для цього не пристосовані. Невигідно виро-
щувати розсаду пізньої капусти у плівкових теплицях, бо її можна одержати в розсад-
никах відкритого грунту. Все це свідчить про те, що для кожної культури відповідно до 
її біологічних вимог слід використовувати найбільш економічно вигідні споруди закри-
того грунту. 

Виробнича практика свідчить про те, що найбільш економічно вигідними культура-
ми для споруд закритого грунту є огірки й помідори. Це пояснюється тим, що обидві 
культури високоврожайні і на плоди їх є великий попит населення. Складання культу-
розмін починають з визначення строку вирощування основної культури, а інші розмі-
щують до і після основної. При цьому враховують потребу в розсаді по культурах (зі 
страховим фондом 10-15%). Встановлюють строки вирощування основних культур 
(огірків, помідорів); ущільнювачів (пекінської капусти, редиски, салату); приставних 
(селери, петрушки); вигоночних (цибулі на перо, щавлю, ревеню, петрушки); посівної 
зелені (шпинату, петрушки, селери). При цьому беруть до уваги і можливість викорис-
тання коридорів та підстелажних просторів для вигонки зелені (цибулі, петрушки, ре-
веню) з таким розрахунком, щоб максимально використати площу споруди. 

Поряд з цим враховують і площу міжтепличного простору та припарникових діля-
нок, де можна вирощувати ранню овочеву продукцію. Проведення ремонту і дезинфі-
кації теплиць та парників передбачають на період, коли втрати від їх використання 
найменші. Завершальним етапом культурозміни є подекадний або потижневий графік 
виробництва товарної овочевої продукції протягом року. 

Культурозміни у великих теплично-парникових господарствах найбільш доцільно 
складати по виробничих підрозділах, а в малих – по кожній теплиці. Орієнтовні схеми 
культурозмін для різних типів культиваційних споруд наведені в табл. 5.1.1-5.1.2. 

Таблиця 5.1.1  
Культурозміни для розсадних теплиць 

 

Культура, роботи  Призначення  Сівба,  
висаджування  

Вибирання розсади, 
збирання врожаю, 
проведення робіт 
Початок Кінець 

Зимові засклені теплиці 

Розсада огірків Для зимових овочевих 
теплиць 15.11-5.12 15.12 5.01 

Зелені (пекінська ка-
пуста, цибуля 
на перо) 

Товарна продукція 15.12-5.01 20.01 30.01 

РОЗДІЛ 5. Плодоовочівництво та виноградарство 
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Продовження таблиці 5.1.1  
 

Культура, роботи  Призначення  Сівба,  
висаджування  

Вибирання розсади, 
збирання врожаю, 
проведення робіт 
Початок Кінець 

Розсада огірків 

Для плівкових теплиць 
з обігрівом повітря і 

грунту 
20-30.01 15.02 28.02 

Для плівкових теплиць 
з обігрівом повітря 15-28.02 15.03 25.03 

Зелені (посівні) Товарна продукція 15-25.03 20.05 5.06 
Ремонт, дезинфекція – – 20.05-5.06 10-20.06 

Розсада помідорів Для зимових овочевих 
теплиць 10-20.06 25.07 1.08 

Розсада огірків Те саме 25.07-1.08 15.08 25.08 
Розсада 
головчастого салату 

Для зимових овочевих 
і розсадних теплиць 15-25.08 5.09 20.09 

Салат головчастий Товарна продукція 5-20.09 20.10 30.10 

Ремонт, дезинфекція – – 20-30.10 15.11-
5.12 

Плівкові теплиці з обігрівом повітря і грунту 
Сіянці ранньої 
і кольорової капусти Для пікірування 1-5.02 15.02 25.02 

Розсада ранньої  
капусти Для відкритого грунту 15-20.02 1.04 15.04 

Розсада кольорової 
капусти Те саме 15-25.02 1.04 15.04 

Розсада огірків – 15-20.04 15.05 20.05 
Ремонт, дезинфекція – – 15-20.05 20-25.06 
Розсада помідорів Для плівкових теплиць 15-25.06 1.08 5.08 
Помідори Товарна продукція 1-5.08 1.10 20.11 
Зелені (цибуля) Те саме 25-30.11 25.12 30.12 

Ремонт, дезинфекція     20-30.12 31.01-
5.02 

Примітка. У південному Степу, Криму і Закарпатті вирощування розсади і овочів у зимово-весняний період 
починають на 10-12 днів раніше, в осінньо-зимовий – пізніше.  



269 РОЗДІЛ 1. Загальні питання агропромислового виробництва 

Таблиця 5.1.2  
Культурозміна для овочевих теплиць 

 

Культура, роботи  Сівба, висаджування  
Збирання врожаю, проведення робіт 

Початок Кінець 
Зимові засклені теплиці 

Огірки 15.12-5.01 1.02 15.07 
Ремонт, дезинфекція – 10-15.07 25.07-1.08 
Помідори 25.07-1.08 20.10 10.12 
Ремонт, дезинфекція – 1-10.12 15.12-5.01 

Плівкові теплиці з обігрівом повітря і грунту 
Огірки (помідори) 15-28.02 20.03 (25.04) 25.07 
Ремонт, дезинфекція – 15-25.07 1-5.08 
Помідори 1-5.08 1.10 20.11 
Зелені (вигоночні) 15-20.11 15.12 15.01 
Ремонт, дезинфекція – 5-15.01 15-28.02 

Плівкові теплиці з обігрівом повітря 
Зелені (посівні,  
вигоночні) 1-15.01 1.02 25.03 

Огірки (помідори) 10-25.03 15.04 (15.05) 15.08 (20.11) 
Ремонт, дезинфекція – 10-20.11 1-15.01 

Плівкові теплиці на сонячному обігріві 
Огірки (помідори) 15-25.04 15.05 (15.06) 30.08 
Примітка. У південному Степу, Криму і Закарпатті огірки і помідори у зимово-весняний період починають 
вирощувати на 10-12 днів раніше.  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. У чому полягає цінність овочів у харчуванні людей? 
2. У якому вигляді можна споживати овочі? 
3. Перерахуйте основні етапи розвитку овочівництва в Україні. 
4. Охарактеризуйте сучасний стан в овочівництві України. 
5. Що являє собою овочівництво як наука? 
6. На вирішення яких питань спрямовані зусилля науковців-овочеводів України? 
7. В яких сівозмінах можна розміщувати овочеві культури? 
8. Назвіть схему чергування культур в овочевій сівозміні Степу України. 
9. Як обробляють грунт на зяб під овочеві культури? 
10. Як здійснюють передпосівний обробіток грунту під овочеві культури? 
11. Розкажіть про особливості удобрення овочевих культур. 
12. Які Ви знаєте заходи боротьби зі шкідливими організмами на овочевих культу-

рах? 
13. Що таке культурозміна, які принципи її організації? 
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