
Заняття №2. 

ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН ЗА ВИМОГАМИ ДО АБІОТИЧНИХ 

ФАКТОРІВ 

 

Мета:  ознайомлення з класифікацією рослин за вимогами та реакцією 

на світло, тепло, вологу, поживні речовини.  

Завдання:  провести класифікацію основних сільськогосподарських культур 

за вимогами до абіотичних факторів.  

 

2.1. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН ЗА ВИМОГАМИ ДО СВІТЛА 

Залежно від специфічних особливостей конкретної екологічної ніші, яку 

займають рослини, можуть відбуватися досить вагомі зміни не лише в 

інтенсивності сонячної радіації, а й у її спектральному складі, тривалості 

освітлення, розподілі кількості світла в часі та просторі. У різних видів рослин і 

різних рослинних угруповань потреба у світлі неоднакова. 

Доведено, що рослини реагують на тривалість сонячного сяяння,  

інтенсивність сонячної радіації або освітленість та на спектральний склад. 

Наприклад, цукристість буряка і винограду, зміст білка в зерні пшениці тісно 

пов'язані з числом сонячних днів. Цукристість яблук і ряду інших плодів пов'язана 

з інтенсивністю сонячної радіації. Кількість олії в насіннях соняшника, льону 

зростає зі збільшенням приходу сонячної енергії. Опромінення 

сільськогосподарських тварин ультрафіолетовими променями в зимовий час 

успішно застосовується як у лікувальних цілях, так і для підвищення 

продуктивності. 

Реакція рослин на тривалість освітлення називається фотоперіодизмом. По 

відношенню до тривалості сонячного освітлення рослини поділяють на три групи: 

- рослини довгого світлового дня – їх розвиток відбувається при тривалості дня 

більше 12 годин і прискорюється при 20 – 24 годинному освітленні (пшениця, 

жито, овес, ячмінь, льон, редис, салат, картопля, горох, сочевиця, чина, люпин, 

кормові боби та ін.); 

- рослини короткого світлового дня – нормально розвиваються за тривалості 

світлового дня 8–12 годин, а при збільшенні світлового дня понад 12 годин їх 

розвиток затримується (просо, соя, рис, кукурудза, бавовник, огірки, баклажани, 

соняшник, томати та ін.); 

- нейтральні – на їхній розвиток тривалість світлового дня не впливає (гречка, 

нут, бобові та ін.). 

За реакцією на інтенсивність освітлення (тобто за вимогою до освітленості) 

розрізняють три основні екологічні групи рослин: 

• світлолюбні (геліофіти — від гр. геліос — сонце) – соняшник, 

кукурудза, цукрові буряки, рис, бавовник, соя, томати, огірки, баклажани, перець, 



кавун, гарбуз, диня тощо; 

• тіньовитривалі, або факультативні геліофіти – більшість зернових, 

гречка; 

• тіньові, умброфіти або сціофіти (від гр. скіа — тінь) – бобові трави, 

горох, цвітна капуста, петрушка та ін.. 

 

2.2. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН ВІДНОСНО ТЕМПЕРАТУРИ 

Ріст рослин безпосередньо пов'язаний з температурним фактором. 

Тепло по-різному впливає на різних етапах життя рослин. За низької 

температури коренева система розвивається краще, ніж надземна частина. Звідси 

значення ранньої сівби для підвищення зимостійкості. Пізня сівба сприяє кращому 

розвитку надземної частини, що важливо для боротьби з бур’янами.  

За відношенням до температури розрізняють такі екологічні групи рослин:  

теплолюбні (термофільні) – рослини, які для нормального росту і розвитку 

потребують відносно високі температури (звичайно вищі за 10 
о
С) – баштанні 

культури, томати, огірки, бавовник, перець, баклажани тощо; 

холодолюбні (кріофільні — від гр. кріо — холод) – культури, що приурочені 

до холодних місць існування – до них належать основні зернові злаки (пшениця, 

ячмінь, жито, овес та ін.), а також льон, коренеплоди тощо; 

мезотермні (від гр. мезо — середній) – рослини, що ростуть за середніх 

значень температури. 

За характером реакції на низькі температури рослини поділяють на 

холодо- і морозостійкі.  

Холодостійкими вважають рослини, стійкі до низьких температур, близьких 

до 0 °С – озимі культури, ранні ярі, коренеплоди, салат, боби, цибуля тощо.  

Морозостійкі - рослини, здатні без особливих пошкоджень переносити 

мінусові температури – селера, .  

Холодо- і морозостійкість — це властивості рослин, які можуть різко 

змінюватися залежно від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. Наприклад, 

стійкість деревних рослин до холоду різко підвищується у період їх спокою. 

Ростові процеси значно знижують стійкість рослин, що перезимували, до весняних 

заморозків. 

За теплозабезпеченістю культури поділяються на  

дуже ранні - сума активних температур вище 10 °С менша 1200 °С;  

відносно ранні - 1200 - 1600 °С; середньоранні - 1600 - 2200 °С;  

середні - 2200 - 2800 °С; середньопізні - 2800 - 3400 °С;  

пізні - 3400 - 4000 °С; дуже пізні - понад 4000 °С.  

Для повного розвитку сільськогосподарські культури за вегетаційний 

період потребують різної кількості тепла. Так, сума середньодобових температур 

вище і 0 °С становить для: озимого жита - 1700-2125 °С; вівса - 1940 - 2310 °С; 



картоплі - 1300-3000 °С; буряків - 2400 - 3700 °С; рису - 3000 - 4500 °С. 

За стійкістю до приморозків сільськогосподарські культури поділяються 

на 5 груп: 

1. Найстійкіші, такі, як пшениця, овес, озиме жито, конюшина, люцерна, озимий 

ріпак, горох. Більшість рослин цієї групи у фазі сходів гине при –8... –12 °С, а 

у фазі цвітіння і достигання вже при –2...–4 °С. 

2. Стійкі до приморозків: люпин, вика яра, соняшник, льон, коноплі, цукрові і 

кормові буряки, морква, гірчиця біла, боби. Більшість рослин гине у фазі 

сходів при температурі –6...–9 °С, а у фазі цвітіння-достигання - –2...–4 °С. 

3. Сєредньостійкі до приморозків: редис, люпин жовтий, капуста. Їх стійкість 

виражається в межах –2...–6 °С. 

4. Малостійкі до приморозків: кукурудза, просо, картопля, соя. Пошкоджуються 

при –1... –2 °С, а при –3 °С - гинуть. 

5. Нестійкі до приморозків: гречка, квасоля, рис, огірки, томати, кавуни, дині, 

гарбузи. Зниження температури до –1... –2 °С призводить до загибелі їх 

посівів. 

Поділ рослин за тривалістю періоду вегетації  

Сорти і гібриди польових культур за цією ознакою поділяють на три групи: 

скоростиглі, середньостиглі, пізньостиглі. 

Між ними є перехідні групи. Поєднання різних за термінами достигання 

сортів та різних культур на великих площах посіву дає змогу зменшити втрати 

врожаю при несприятливих умовах погоди та інших факторах. 

 

2.3. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН ЗА ВІДНОШЕННЯМ ДО ВОДИ 

Пристосування рослин до різних умов водопостачання позначилося на їхніх 

морфологічних, анатомо-фізіологічних та біохімічних особливостях. Залежно від 

екологічної ніші, яку вони займають, рослини поділяють на водяні (гідратофіти) 

та наземні. 

Вищі водяні рослини поділяють на гідатофіти і гідрофіти. 

Гідатофіти — рослини, які повністю (справжні гідатофіти) або частково 

ростуть у воді й поза водним середовищем існувати нездатні – валіснерія, водяний 

горіх, елодея, ряска. 

Гідрофіти (від гр. гідор — вода, фітон — рослина) — рослини, прикріплені 

до грунту і занурені у воду нижньою частиною – очерет, рогіз.  

Водно-наземні трав'янисті рослини, що ростуть як у воді на мілководді, так і 

на берегах річок, водойм, на болотах і на добре зволожених ґрунтах, належать до 

гелофітів (від гр. гело — болото та фітон — рослина). 

Наземні рослини за вимогами до вологи поділяють на наступні групи: 

гігрофіти (від гр. гігрос — вологий, фітон — рослина)  ростуть в умовах 

підвищеної вологості ґрунту та повітря на болотах, берегах річок чи озер, у 



вологих лісах – розрив-трава, квасениця звичайна, чистотіл великий та ін; 

мезофіти (від гр. мезо — середній, проміжний та фітон) — рослини, що 

живуть в умовах середнього рівня зволоження, здатні розвиватися в умовах 

достатнього водопостачання – хлібні злакові рослини, кормові трави, овочеві, 

технічні, олійні, кормові, плодові, волокнисті та інші культури; 

ксерофіти (від гр. ксерос — сухий та фітон) — рослини посушливих 

місцевостей, пристосовані до життя в умовах недостатнього водозабезпечення. Це 

рослини пустель, посушливих степів, піщаних дюн, схилів, які дуже прогріваються 

– полин, люцерна степова, верблюжа колючка, ковила, типчак та ін. 

 

2.4. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН ЗА ВИМОГАМИ ДО ҐРУНТІВ  

Залежно від екологічних умов місцезростань і потреб в елементах 

мінерального живлення розрізняють наступні групи рослин: 

еутрофи — рослини, дуже вимогливі до поживних речовин; їм необхідні 

ґрунти, багаті на мінеральні солі – цукрові буряки; 

мезотрофи — середньовимогливі до поживних речовин, ростуть на середніх 

за родючістю ґрунтах – квасениця звичайна, різні види грушанок, овес, . 

оліготрофи — маловимогливі до поживних речовин, можуть зростати навіть 

на дуже бідних ґрунтах – журавлина, багно, верес, білоус. 

псамофіти – рослини піщаних ґрунтів —–  вівсяниця Беккера (Festuca 

beckeri), цмин піщаний (Helichrysum arenarium), перстач пісковий (Potentilla 

arenarid), верба гостролиста.  

літофіти – рослини, які в природних умовах освоїли тріщини та розколини 

голих скель, сухі кам'янисті осипи, скельні виступи й інші подібні екологічні ніші; 

хасмофіти – рослини,  що використовують незначні кількості субстрату і 

мають специфічні пристосування для життя на бідних, малопридатних субстратах. 

В останні роки екологія літофітів зацікавила спеціалістів фітодизайну в зв'язку з 

поширенням альпінаріїв і введення літофітів у культуру. 

Важливою умовою для рослини є кислотність ґрунту. 

Оптимальні значення рН ґрунтового розчину для деяких 

сільськогосподарських культур: 

 

яра пшениця  6,3–7,6;  кукурудза 6,0–7,0; люцерна 7,0–8,0; 

озима пшениця  6,0–7,5;  просо  5,5–7,5; картопля 5,0–5,5; 

ячмінь  6,8–7,0;  конюшина 6,0–7,0; огірки 6,0–7,9; 

овес   5,0–7,7;  горох  6,0–7,0; томати 6,3–6,7 

 

 

 

 



Питання для самоперевірки 

1. Назвіть і охарактеризуйте екологічні групи рослин за вимогами до світла. 

2. Охарактеризуйте екологічні групи рослин відносно температури. 

3.  Що таке фотоперіодизм, термоперіодизм, холодостійкість, морозостійкість? 

Наведіть приклади. 

4.  Назвіть і охарактеризуйте екологічні групи рослин відносно води. 

5.  Охарактеризуйте екологічні групи рослин за субстратом місць зростання та 

вимогам до елементів мінерального живлення.  

 

ЗАВДАННЯ. Скласти агроекологічну характеристику однієї із 

сільськогосподарських культур, що наведені у табл.. 2.1. 

Особливу увагу потрібно звернути на такі ознаки: 

• тривалість вегетаційного періоду; 

• група за відношенням до низьких температур та теплозабезпеченістю; 

• сума активних середньодобових температур для повного розвитку; 

• стійкість до приморозків; 

• вимоги до інтенсивності освітлення; 

• відношення до тривалості дня; 

• відношення до вологості ґрунту; 

• відношення до родючості ґрунту; 

• відношення до рН ґрунту. 

Для виконання завдання скористайтеся довідниковими даними, поданими в 

галузевій навчальній літературі. У зошиті обов’язково подати список використаної 

літератури. 

 

Таблиця 2.1 

Індивідуальне завдання 

Номер 

варіанта 

Домінантна культура 

агрофітоценозу 

 Номер 

варіанта 

Домінантна культура 

агрофітоценозу 

1 Озима пшениця  11 Картопля 

2 Ярий ячмінь  12 Нут 

3 Горох польовий  13 Кавуни 

4 Люцерна синя  14 Огірки 

5 Люпин  15 Овес 

6 Сочевиця  16 Гречка 

7 Чина  17 Цукрові буряки 

8 Кукурудза  18 Соя 

9 Соняшник  19 Квасоля 

10 Озимий ріпак  20 Сорго 

 


