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Питання: Технологія вирощування кабачків, патисонів, огірків 

Мета: Вивчити теологію вирощування кабачків і патисонів. 
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Методичні вказівки 
 

Вивчення біології і технології вирощування кабачків та патисонів необхідно 

проводити за такою примірною схемою: 

 

Народногосподарське значення культури, питома вага її в овочівництві країни. 

 

Ботанічна характеристика: класифікація (належність до родини, роду, видів, 

різновидностей), морфологічні ознаки (будова стебел, листків, коренів, квітів, 

плодів і насіння). 

 

Біологічні особливості: тривалість життя і вегетаційного періоду, способи 

розмноження і характер запилення, відношення до тепла, вологі світла, грунтів. 

 

Районовані сорти. 

 

Місце в сівозміні. 

 

Особливості обробітку грунту і застосування добрів. 

 

Сівба. Підготовка насіння до сівби. Норми висіву, строки і способи висіву, 

глибина загортання насіння. 

 

Догляд за посівами. 

 

Збирання врожаю. 

 

Звернути увагу на те, що кабачки і патисони відрізняються борозенчастим 

стеблом, дуже розрізаним або кутастими листками, загостреними пелюстками 

віночка, колючим опушенням. 



Плоди кабачків циліндричні або овально -  видовжені, білі, оранжеві і темно – 

зелені. Кора в технічній стиглості ніжна, м’яка, в біологічній – тверда 

(дерев’яниста). 

Плоди патисонів тарілкоподібні з куполоподібним виступом і зазублені по 

периметру, білі. Кора в технічній стиглості ніжна, біла з зеленкуватим 

відтінком, і технічній – біла, дерев’яниста. 

 

Треба відзначити, що попередники і підготовка грунту під патисони і кабачки 

такі самі, як під огірки. Добре вони реагують на внесення свіжого гною. 

Визначити,  що для одержання кабачків і патисонів у більш ранні строки їх 

вирощують розсадним способом. 

З’ясувати строки збирання кабачків і патисонів, стандартні розміри плодів. 

 

Законспектувати матеріал.   

 
 

Контрольні запитання: 
 

1. Вимогливість кабачків і патисонів до умов зовнішнього середовища. 

2. Які сорти кабачків і патисонів ви знаєте? 

3. Особливості вирощування кабачків і патисонів. 

4. В якій фазі росту використовують в їжу плоди кабачків і патисонів? 

5. Які розміри повинні мати кабачки і патисони при збиранні врожаю? 


