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Лекція 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОСЛИННИЦТВА 

 

1.1. Рослинництво як галузь с.-г. виробництва та наука 

1.2. Екологічні основи  рослинництва 

1.3. Біологічні основи рослинництва 

1.3.1. Посів як фотосинтезуюча система  

1.3.2.Біологічний розвиток польових культур 

Самостійно: 1. Класифікація польових культур (за виробничим принципом 

та за способом використання основного продукту врожаю); 

2. Реакція сільськогосподарських культур на попередники; 

3. Строки і способи сівби, норми висіву, глибина загортання насіння. 

 

1.1. Рослинництво як галузь с.-г. виробництва та  наука 

Сільське господарство поєднує в собі дві основні галузі виробництва – 

рослинництво і тваринництво. Головне завдання рослинництва як галузі – 

вирощування сільськогосподарських рослин для забезпечення потреб 

населення продуктами харчування, тваринництва – кормами, легкої, харчової 

та інших галузей промисловості – сировиною. В рослинництві продукція 

створюється зеленими рослинами, які в процесі фотосинтезу перетворюють 

енергію сонячного проміння в енергію органічних речовин – білків, 

вуглеводів, жирів. 

Важливою особливістю рослинництва є його сезонність, тобто 

спроможність створювати продукцію лише в короткий безморозний період. 

Тому дуже важливо всі науково-обґрунтовані агротехнічні прийоми 

виконувати вчасно і на високому технологічному рівні, без порушень 

технології вирощування культур і без шкоди для навколишнього середовища. 

При цьому в рослинництві необхідно враховувати всі умови, від яких 

залежить урожай. 

Прогресивний розвиток суспільства ґрунтується на стабільному 

виробництві продуктів харчування. Основою цього виробництва виступає 

землеробство, яке включає в себе рослинництво, овочівництво, плодівництво, 

виноградарство, луківництво тощо. 
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Земля є головним засобом виробництва, оскільки являє собою предмет 

і засіб праці. Саме визначальна її властивість – родючість – є основою 

рослинництва.  

Під с.-г. культури використовують 11% земельної площі у світі, у 

майбутньому можливо використання до 40% земної поверхні. Україна – лідер 

світового виробництва цукрових буряків – 17%, картоплі – 5%, соняшнику – 

8%, льону-довгунцю – 10%. 

Рослинництво має зональний характер. Залежно від зони змінюється 

набір культур і сортів та способи їх вирощування. При розміщенні польових 

культур по зонах України враховуються агрокліматичні умови та біологічні 

особливості культур і сортів. Оскільки різні зони характеризуються різним 

рівнем зволоження, родючості ґрунту, температурного режиму, надходження 

сонячної радіації тощо існує чітка спеціалізація рослинництва за агро-

кліматичними зонами: Степ – 48% виробництва зерна і 80% - соняшнику; 

Лісостеп – 71% цукрового буряку; Полісся – 92% льону-довгунця і 56% 

картоплі (всі цифри – від загальноукраїнського виробництва). 

Рослинництво – це наука про культурні рослини і їх вирощування. 

Вона вивчає різноманітні види, різновидності і сорти сільськогосподарських 

культур, розробляє раціональні прийоми їх вирощування, знаходить методи 

одержання максимально стабільних урожаїв при мінімальних енерговитратах 

та постійному підвищенні ефективної родючості ґрунту.  

Наукове рослинництво базується на принципах сучасної біологічної 

науки, яка вивчає особливості росту і розвитку рослин і їх вимоги до умов 

зовнішнього середовища. На основі біологічних особливостей культур 

розробляється їхня науково–обґрунтована технологія вирощування.  

Рослинництво ґрунтується на знаннях таких базових наук, як 

морфологія, систематика, ґрунтознавство, мікробіологія, фізіологія рослин, 

землеробство, агрохімія, ботаніка, фітопатологія, селекція, меліорація та ін. У 

свою чергу є базовою для таких наук, як економіка та організація с.–г. 

виробництва. 

• Морфологія – наука, що вивчає будову організмів (в т.ч. рослин). 

• Систематика – наука, яка вивчає все різноманіття організмів і 

розподіляє їх на групи (таксони) за спорідненими зв'язками, спільними 

рисами будови, функціональними особливостями. 
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У рослинництві використовують різні методи досліджень, головні з 

яких методи польового досліду, лабораторно-польові, лабораторні, 

вегетаційні методи досліджень, виробничі досліди. 

Українська агрономічна наука має пріоритети: у створені сортів озимої 

твердої пшениці, однонасінних поліплоїдних цукрових буряків, однонасінних 

кормових буряків, тритікале та інших; у впровадженні у культуру борщевика 

Сосновського, гірчака Вейріха, амаранту та інших. 

 

Провідні науковці рослинництва 

У розвиток рослинництва суттєвий внесок зробив Андрій Тимофійович 

Болотов (1783-1833), відомий дослідженнями з вдосконалення способів 

обробітку ґрунту і застосуванню органічних та зелених добрив. Він розробив 

класифікацію бур’янів і методи боротьби з ними. 

Іван Александрович Стебут (1833–1923) розробив і запровадив 

класифікацію польових рослин за особливостями їх вирощування. 

Василь Васильович Докучаєв (1846–1903) розробив план реконструкції 

сільського господарства південних районів, у якому був передбачений 

комплекс заходів боротьби з посухами та суховіями. 

Дмитро Іванович  Менделєєв (1834–1907) ініціатор організації 

колективних дослідів з обробітку ґрунту і удобренню с.–г. культур у різних 

грунтово-кліматичних зонах. 

Дмитро Миколайович Прянішніков (1865–1948) – основоположник 

агрохімії і видатний дослідник з питань фізіології живлення рослин, 

кругообігу азоту в природі та ін. 

Климент Аркадійович Тімірязєв (1843–1920) – класик сучасної біології 

рослинництва, розробив теоретичні основи проблеми фотосинтезу рослин, 

обґрунтував можливість значного підвищення продуктивності 

сільськогосподарських рослин. 

Микола Іванович Вавілов (1887–1943) – засновник науково-дослідного 

інституту рослинництва, автор закону гомологічних рядів і спадкової 

мінливості, вчення про світові центри походження культурних рослин, про 

імунітет рослин до хвороб і шкідників та ін. Під його керівництвом створено 

світову колекцію (понад 350 тис. зразків) культурних рослин. 

Ф.М. Куперман – представник сучасної біологічної науки. Він виявив у 

життєвому циклі рослин дванадцять етапів органогенезу.  



 4 

Важливих успіхів досягли вчені-селекціонери.  

Павло Пантелеймонович Лук’яненко, Василь Миколайович Ремесло, 

Федір Григорович Кириченко – автори інтенсивних сортів пшениці; 

Василь Іванович Пустовойт створив неперевершені за вмістом олії 

сорти соняшнику; 

Аведикт Лук’янович Мазлумов – автор високо цукристих сортів та 

гібридів цукрових буряків. 

Для розвитку аграрної науки важливу роль відіграють дослідні станції. 

Першу з них було створено в Україні у Полтаві у 1885 році. Центром 

організації с.-г. науки в Україні є українська академія аграрних наук (УААН), 

яка керує науковими інститутами і дослідними станціями. 

 

Основним завданнями рослинництва на сучасному етапі є 

виробництво якісної, екологічно безпечної продукції з мінімальними 

енергетичними і трудовими затратами при максимальному виході її за 

одиницю часу на одиницю площі.  

Це потребує  

– широке впровадження сортових, інтенсивних, енерго– і 

ресурсозберігаючих технологій; 

– своєчасна і ефективна сортозміна польових культур і раціональне їх 

розміщення в сівозміні, спрямоване на поліпшення умов вирощування; 

– поєднання інтенсивного виробництва рослинницької продукції з 

комплексом агротехнічних, агрохімічних і меліоративних заходів щодо 

збереження та відновлення родючості грунту і виробництва рослинницької 

продукції на базі сучасної досконалої і високопродуктивної с.–г. техніки та 

високоефективної її експлуатації; 

– боротьба з втратами врожаю під час його вирощування, збирання, 

перевезення та зберігання; 

– високоефективне застосування добрив, засобів захисту рослин, води для 

зрошення, протиерозійних заходів тощо; 

– висока фахова кваліфікація працівників АПК і чітка система організаційно-

господарських та економічних заходів та оперативної інформації для 

своєчасного і якісного проведення комплексу с.–г. робіт, запобігання 

виникненню і ліквідація негативних ситуацій в процесі виробництва 

рослинницької продукції. 
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1.2. Екологічні основи  рослинництва 

Основою рослинництва є урахування в агротехніці біологічних і 

екологічних факторів життя рослин, які впливають на підвищення їх 

продуктивності, санітарний стан полів, екологічну чистоту продукції - це 

ґрунти, сівозміни, підбір видів і сортів, їх стійкість проти ураження 

шкідниками й хворобами, механічного догляду, зимостійкість, 

морозостійкість та ін. 

Рослині тісно пов’язані з навколишнім середовищем. Для їх росту і 

розвитку необхідні такі абіотичні екологічні фактори як світло, тепло, волога, 

повітря та елементи мінерального живлення. Різні рослини по різному 

реагують на умови навколишнього середовища, мають критичні періоди  по 

відношенню к цим факторам, коли культури найгостріше реагують на їх 

нестачу.  

Регулюють водний режим за допомогою зрошення в умовах 

недостатнього зволоження чи осушення перезволожених ґрунтів; 

раціональне чергування культур у сівозміні, боротьба з бур’янами, 

застосування органічних і мінеральних добрив, вирощування посухостійких 

сортів, застосування диференційованого обробітку ґрунту тощо. 

Тепловий та повітряний режим у польових умовах регулюють 

снігозатриманням, полезахисним лісонасадженням, мульчуванням ґрунту, 

строками і способами сівби, осушенням і зрошенням, внесенням органічних 

добрив, димовими завісами та ін. 

Поживний режим ґрунту поліпшують правильним обробітком, 

боротьбою з бур’янами, біологічно обґрунтованим внесенням органічних і 

мінеральних добрив. 

Оптимізація світлового режиму здійснюється за допомогою 

регулювання густоти рослин, їх розміщення на площі, орієнтування рядків 

однорідного посіву з півночі на південь, знищенням бур’янів та ін. 

На ріст, розвиток і продуктивність польових культур впливають такі 

біотичні екологічні фактори, як внутрішньовидова (між культурними 

рослинами певного посіву) та міжвидова (з бур’янами) конкуренція, 

паразитизм, мутуалізм, коменсалізм, алелопатія тощо.  

В посівах та ґрунті існує велика кількість живих організмів, які 

справляють прямий та непрямий (опосередкований) вплив на формування 

врожаю. При ефективному використанні та активізації біотичних факторів 
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можна без зайвих затрат збільшити виробництво і поліпшити якість зерна, 

кормів, технічної сировини. Наприклад, розроблено препарати, які містять 

активні й ефективні штами бульбочкових та асоціативних азотфіксаторів 

(ризоторфін — бактеріальний препарат, який містить високоефективні 

штами бульбочкових бактерій; ризоагрин — препарат  асоціативних   

азотфіксуючих   бактерій, яким обробляють насіння рису і пшениці; 

ризоентерин — препарат асоціативних азотфіксаторів для передпосівної 

обробки насіння озимого і ярого ячменю, рису; флавобактерин — препарат  

асоціативних  азотфіксаторів,  який застосовують для підвищення 

врожайності кормового сорго, пшениці, цукрових буряків, кормових трав) які 

сприяють економії мінерального азоту до 30—40 кг/га і підвищують 

врожайність культур. Препарат фосфоробактерин містить активну форму 

спороносної бактерії, що перетворює органічні сполуки фосфору в доступні 

для рослин. Всі ці препарати екологічно безпечні для людей і тварин. 

Значний вплив на рослини має антропогенні фактори, зумовлені 

діяльністю людини (наприклад застосування добрив, пестицидів тощо). 

 

1.3. Біологічні основи рослинництва 

1.3.1. Посів як фотосинтезуюча система  

Одним з основних завдань рослинництва є раціональне використання 

енергії Сонця. Ріст, розвиток, врожайність та якість врожаю с.–г. культур 

залежить від інтенсивності і спектрального складу світла та тривалості 

світлового дня. 

Фотосинтез рослин забезпечується видимою частиною сонячного 

спектру з довжиною хвиль 380–710 нм, що називається ФАР. ККД ФАР у 

посівах с.-г. культур становить в середньому 1,5 %, хоча за теоретичними 

розрахунками може становити 10–18 %. До причин зниження показника ККД 

ФАР відносять слабкий розвиток рослин із-за нестачі поживних речовин у 

ґрунті, недостатню або надмірну вологість ґрунту, загущення або 

розрідження посівів, забур’яненість полів, пошкодження рослин шкідниками, 

хворобами тощо. 

Основний орган поглинання сонячної енергії є листя рослин. Для 

оптимального проходження фотосинтезу необхідно створювати посіви з 

оптимальною площею листкової поверхні (40–60 тис. м
2
/га). Вважається, 

що такі посіви мають високий фотосинтетичний потенціал (ФП).  



 7 

ФП – узагальнений показник, який виражається інтегрованою площею 

листкової поверхні рослин (м
2
/га за день). Для визначення можливого 

врожаю при певному ФП необхідно знати ЧПФ – це показник, який означає 

кількість абсолютно сухої речовини, яка синтезується 1 м
2
 листків за добу. 

Вважається, якщо в продуктивно працюючих посівах ЧПФ сягає 5–7 г/м
2
 за 

добу. 

Площу листкової поверхні, тобто величину асиміляційної поверхні, а 

отже і продуктивність фотосинтезу можна регулювати шляхом створення 

необхідної структури посіву. При її оцінці враховують масу, кількість, 

форму листків, розміщення в ярусах, кількість рослин різної висоти, ступінь 

проникнення сонячних променів тощо.  

Для підвищення продуктивності фотосинтезу необхідно створити 

оптимальну щільність посіву. Густоту стояння рослин на одиниці площі 

забезпечують нормою висіву культури, яка залежить від біологічних 

особливостей культур, сортів, родючості ґрунту, забезпеченості рослин 

іншими екологічними факторами. 

 

1.3.2.Біологічний розвиток польових культур 

Під час вирощування сільськогосподарських культур в рослинах 

відбуваються кількісні та якісні зміни. В процесі росту відбувається 

переважно кількісні зміни рослин. Ріст рослин – це збільшення їх маси і 

розмірів. 

Розвиток рослин – якісні зміни, які відбуваються в рослинах у процесі 

індивідуального розвитку (утворення нових органів, цвітіння, плодоношення 

та ін.). Процес розвитку рослин характеризується настанням нових 

фенологічних фаз. У різних груп культур фіксують різні фенологічні фази. 

Фенофази – періоди в житті рослин, коли з'являються певні органи, 

або змінюється їхній зовнішній вигляд, консистенція тощо. 

Вегетаційний період рослин починається з появою сходів і 

закінчується повною стиглістю насіння. 

Онтогенез – це період від утворення зиготи до відмирання рослин. 

М.М.Кулешов в онтогенезі рослин розрізняє наступні вікові періоди: 

ембріональний або насінний (стан проростка, який використовує 

поживні речовини з насінини); 
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юнацький або молодості (характеризується з’явленням вегетативних 

органів); 

зрілості (формуються органи розмноження); 

розмноження; 

старіння материнської рослини; 

достигання плодів і насіння. 

Етапи органогенезу визначаються за диференціацією конуса 

наростання пагонів, розвитком генеративних органів, формуванням і 

достигання зерна, насіння, плодів. Ф.М. Куперман розрізняє 12 етапів 

органогенезу, які протікають у певній послідовності, що дає змогу завчасно, 

до настання повної фази розвитку, мати уяву про особливості розвитку 

рослин і вжиття необхідних заходів щодо їх посилення або послаблення. 

 

1.4. Основні наукові принципи рослинництва (основні закони 

землеробства) 

Врожайність польових культур визначається певними законами, які 

враховують взаємодію факторів вегетації рослин — водний, поживний, 

світловий, тепловий, повітряний режими. До них належать також кислотність 

ґрунту, вміст у ньому гумусу, його структура, об'ємна маса, пористість, 

аерація, склад приземного шару повітря, зокрема вміст у ньому вуглекислого 

газу, відносна вологість повітря, експозиція поля, забур'яненість тощо. 

Агроекологічна взаємодія факторів вегетації рослин у вигляді певних 

законів була сформульована давно, однак вперше вони були узагальнені і 

систематизовані В.Р.Вільямсом. Він виділив шість основних законів 

землеробства.  

Суть закону незамінності факторів полягає в тому, що жоден фактор 

росту і розвитку рослин не може бути замінений іншим.  

За законом мінімуму, або обмежуючого фактора (вперше був 

сформульований Ю. Лібіхом) врожай культур визначається фактором, який 

перебуває в мінімумі. 

 Суть закону мінімуму, оптимуму і максимуму (вперше був 

сформульований Саксом) полягає в тому, що найбільший врожай можна 

мати лише при оптимальному рівні кожного фактора.  

Згідно із законом сукупної дії (взаємодії) факторів: мінімальна дія 

фактора тим ефективніша, чим більше інших факторів перебуває в оптимумі. 
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В. Р. Вільямс доповнив формулювання цього закону з тим, що сукупна дія 

факторів виявляється найсильніше при оптимальному співвідношенні їх.  

За законом повернення поживних речовин, сформульованим, в 

середині XIX ст. Ю. Лібіхом, використані рослиною поживні речовини 

повинні повертатися в ґрунт. В інтенсивному рослинництві значення цього 

закону зростає у зв'язку із збільшенням виносу поживних речовин з ґрунту.  

Закон плодозміни сформулював на початку XIX ст. М.Г.Павлов. При 

плодозміні (чергуванні культур на полях) агротехнічні прийоми ефективніші, 

ніж при беззмінних посівах. Цей закон є теоретичним обґрунтуванням 

необхідності впровадження сівозмін. 

 


