
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни « Овочівництво закритого ґрунту» 

 

1. Метод розсади. Способи вирощування розсади. Вимоги до розсади. 

2. Технологія вирощування перцю. 

3. Вирощування розсади ранньої білоголової капусти. 

4. Технологія вирощування баклажанів. 

5. Види захищеного ґрунту. Характеристика теплиць.  

6. Технологія вирощування огірків. 

7. Вирощування розсади перцю. 

8. Вирощування б/г капусти безрозсадним способом (місце у сівозміні, 

сорти, агротехніка). 

9. Тепловий режим у спорудах закритого ґрунту. Способи обігріву. 

10. Технологія вирощування гарбузів. 

11. Основні складові системи обробітку ґрунту під овочеві культури. 

12. Вирощування червоноголової, савойської, брюсельської капусти. 

13. Вирощування розсади огірків. 

14. Технологія вирощування редиски. 

15. Вирощування розсади томатів. 

16. Значення, біологія і агротехніка вирощування петрушки. 

17. Вибірка транспортування і садіння розсади. Вимоги до садіння. 

18. Технологія вирощування кабачків. 

19. Світлопрозорі матеріали і їх використання у овочівництві. 

20. Технологія вирощування цвітної капусти.  

21. Утеплений ґрунт. Характеристика покрить. 

22. Технологія вирощування томатів. Сорт місце в сівозміні, обробіток 

ґрунту.  

23. Основні складові системи обробітку ґрунту піл овочеві культури. 

24. Технологія вирощування багаторічних овочевих культур. 

25. Система обробітку ґрунту під овочеві культури. 

26. Значення, біологія і технологія вирощування редьки. 



27. Види стиглості овочевих культур. Прийом збирання овочів. 

28. Значення, біологія і агротехніка селери. 

29. Боротьба з шкідниками і хворобами на посівах овочевих культур. 

30. Вирощування б/г капусти розсадним способом (місце у сівозміні, сорт, 

агротехніка). 

31. Зрошення овочевих культур. 

32. технологія вирощування ярого часнику. 

33. Операції із зеленими органами овочевих культур. 

34. Технологія вирощування озимого часнику. 

35. Проріджування посівів. 

36. Вирощування цибулі ріпки з насіння. 

37. Боротьба з бур’янами на посівах овочевих культур. 

38. Вирощування сівка ріпчастої цибулі. 

39. Прийоми утримання ґрунту у розпушеному стані . 

40. Технологія вирощування столового буряка. 

41. Регулювання світлового режиму у спорудах захищеного ґрунту   

42. Технологія вирощування моркви. 

43. Повітряно-газовий режим у спорудах захищеного ґрунту і способи 

його регулювання. Вентиляція. 

44. Розсадний спосіб вирощування томатів. 

45. Вимоги до грунтосумішей. Компоненти грунтосумішей. 

46. Вирощування томатів за промисловою технологією. 


