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До технічних культур належать польові культури, кінцевою про
дукцією яких є сировина для отримання продуктів переважно
технічного призначення, виготовлення парфумерних, фармацев
тичних виробів, а також задоволення естетичних потреб (проми
слове квітникарство). Меншою мірою технічні культури викорис
товують для отримання продуктів харчування.
Технічні культури представлені різними групами, які нале
жать до різних родин, і тому вони відрізняються як за ботаніч
ними й біологічними особливостями, так і за умовами вирощу
вання.
Найбільші посівні площі в Україні зайняті під такими техніч
ними культурами, як цукрові буряки, соняшник, ріпак, льон
довгунець, а в країнах СНД – бавовник.
Провідною технічною культурою в нашій країні є цукрові бу
ряки. Цукор, який отримують із соку цукрових буряків, має ви
сокі поживні якості, за його допомогою легко відновлюється пра
цездатність, він позитивно впливає на розумову діяльність. Цу
крові буряки вирощують в багатьох країнах світу, зокрема в
Росії, Польщі, Франції, США, Німеччині.
Серед олійних культур перше місце посідає соняшник.
Соняшникова олія широко використовується як харчовий про
дукт. За калорійністю одна її вагова одиниця відповідає трьом
одиницям цукру, семи одиницям картоплі і майже чотирьом
одиницям хліба. При переробці насіння на олію як побічний про
дукт отримують макуху, з лушпин насіння – етиловий спирт,
фурфурол. Насіння соняшнику користується високим попитом
за кордоном, і його експорт забезпечує вагоме валютне надход
ження до країни.
Останніми роками значно збільшилися посіви ріпаку, на
сіння якого використовується для олії як харчового продук
ту, а також як сировина для вироблення палива дизельних дви
гунів.
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Більш низькі за якістю сорти соняшникової і ріпакової олії
використовують для виготовлення лакофарбових виробів. Рос
линну олію отримують також з насіння інших олійних культур:
олійного льону, гірчиці, сафлору, рицини, кунжуту та ін.
Ефіроолійні культури порівняно з олійними займають не
значні посівні площі, але вони мають велике значення як тех
нічні культури, забезпечуючи отримання цінних ефіроолійних
сполук та 15–30% жирної олії, яка переважно використовуєть
ся на технічні потреби і харчового значення не має.
Ефірні олії леткі, характеризуються приємним запахом, до
їх складу входять різні хімічні компоненти, такі, як органічні
кислоти, спирти, феноли, кетони, альдегіди тощо.
Найбільш поширеними в Україні ефіроолійними культура
ми вважаються м’ята перцева, кмин, аніс, лаванда, троянда, шав
лія. Ефірні олії широко застосовуються при виготовленні пар
фумів, ліків, кондитерських та лікерогорілчаних виробів.
Велике значення мають також пряносмаковоароматичні
рослини, які широко використовуються в харчовій, парфумер
ній, косметичній галузях, лікерогорілчаному виробництві, при
виготовленні безалкогольних напоїв.
Серед прядивних культур в Україні чільне місце належить
льонудовгунцю, а поза межами України – бавовнику. При виро
щуванні прядивних культур отримують волокно зі стебел та
листків або репродуктивних частин, а також рослинну олію, яка
може використовуватись як у їжу, так і для технічних виробів.
Зростання виробництва виробів з хімічних волокон не зни
жує значення льняного волокна, що пов’язано з цінними влас
тивостями льняних тканин, їхніми високими гігієнічними влас
тивостями. Льняне волокно досить часто використовується як
компонент при виготовленні синтетичних тканин.
Основною прядивною культурою вважається бавовник завдя
ки високій якості його волокна, яке формується на насінні. Во
локно бавовнику міцне, легке, добре фарбується. З нього вигото
вляють різноманітні тканини. У насінні бавовнику міститься бли
зько 40% олії, яка не має високих харчових якостей і застосову
ється здебільшого в лакофарбовій промисловості.
Макуха бавовнику може використовуватися як концентрова
ний високобілковий корм для тварин.
Стародавня лубоволокниста культура конопля – останнім ча
сом втрачає своє значення як прядивна з різних причин. Посівні
площі під цією культурою в Україні різко скоротилися. Останні
ми роками окреслилась тенденція розширення посівних площ
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конопель у деяких зарубіжних країнах, зокрема в Канаді,
Франції, Німеччині, але там вирощують коноплі здебільшого для
переробки на будівельні та ізоляційні матеріали, а насіння як
корм для декоративних птахів.
Як технічні культури вирощують тютюн, махорку.Вони на
лежать до наркотичних речовин, оскільки містять сильнодіючі
алкалоїди. У вегетативних частинах тютюну і махорки містить
ся один з найбільш отруйних алкалоїдів – нікотин.
Тютюн вирощують для отримання сировини у вигляді лист
ків, з яких виготовляють цигарки, сигарети, сигари, люльковий,
нюхальний тютюн. Із суцвіть тютюну отримують ефірну олію,
яка використовується в парфумерній та хімічній галузях. Крім
того, у листках містяться органічні кислоти – такі, як лимонна,
щавлева, яблучна, а також смоли і ефірна олія, які надають тю
тюну характерного запаху. При спалюванні тютюну утворюєть
ся велика кількість отруйних речовин, які при вдиханні тютю
нового диму дуже негативно впливають на здоров’я тих, хто ку
рить. Тютюн походить з американського континенту. Його виро
щують у багатьох країнах світу. В Україні посіви тютюну зде
більшого знаходяться в правобережних областях. Його загальна
посівна площа становить близько 30 тис. га.
Махорку вирощують для отримання з листків та стебел ма
хоркової крупки для куріння. З неї виготовляють нікотинові пре
парати, з листків отримують лимонну та нікотинову кислоту для
використання в харчовій і текстильній промисловості. У насінні
махорки міститься близько 40% олії, але великого практичного
значення вона не має.
Насіння махорки, як і тютюну, привезене на європейський
континент з Америки. В Україні на невеликих площах махорку
вирощують в Сумській, Полтавській, Чернігівській та Київській
областях.
Важливою технічною культурою в Україні та Європі є хміль.
Хмелярство, хоч і не займає великих посівних площ, але разом з
тим є окремою галуззю сільськогосподарського виробництва, що
визначається особливістю біологічних властивостей хмелю та
специфікою технології його вирощування. Жіночі суцвіття хме
лю характеризуються унікальним хімічним складом, вони міс
тять гіркі смолисті сполуки, ефірну олію, поліфеноли. Завдяки
наявності в хмелі цих сполук він набув великого значення в про
цесі виготовлення пива, а також при випіканні хліба. Гірка речо
вина – лупулін, яка утворюється в шишках хмелю, надає пиву при
ємного гіркуватого смаку, сприяє піноутворенню та піностійкості.
8

Поліфенольні сполуки поліпшують прозорість пива, а ефірні олії
надають приємного запаху.
Крім того, хміль використовують у медицині, фармацевтич
ній, парфюмернокосметичній і консервній промисловості.
Основні площі під хмелем в Україні розміщені в Житомир
ській, Рівненській, Волинській, Львівській областях.
Останніми роками набуває досить відчутного значення про
мислове квітникарство, яке забезпечує естетичні потреби насе
лення. Вирощування квітів є досить прибутковою галуззю, і тому
воно набуло промислового, комерційного значення.
Квіти завжди приваблювали увагу людини своєю красою,
завдяки цьому вони супроводжують її в повсякденні зі стародав
ніх часів. Персидські парадизи, святі гаї Стародавньої Еллади
захоплювали сучасників. Садівники Єгипту, Сирії впродовж
усього року вирощували троянди, мак, конвалії. У стародавніх
пам’ятках згадуються такі квіти, як лотос, лілія, резеда, коноплі,
рицинус. В Іудеї захоплювалися вирощуванням троянд і лілій, а
також нарцисів і мирти. Висячі сади Семіраміди славилися гі
гантськими і карликовими декоративними рослинами, чудови
ми квітами. У садахпарадизах Ірану поряд з пальмами, кипари
сами вирощувалися троянди, бузок, лілії, мак, фіалки, гіацин
ти, тюльпани, нарциси. Грандіозне декоративне садівництво роз
вивалося в Китаї, улюбленими квітами китайців були троянди і
хризантеми. Перше місце серед квітів посідали троянди в Індії.
У Стародавній Греції асортимент квітів був досить широким: ако
ніт, амарант, братки садові, барвінок, гвоздика, незабудки, нар
циси, мак, маргаритки, піон, примула, троянда, сапонарія,
шпажник, фіалка тощо. Захоплювалися квітами також і в Ста
родавньому Римі. Декоративне садівництво було поширене і в Ки
ївській Русі.
Захоплення людства красою декоративних рослин, квітів з
плином часу не змінювалося, а набувало більш широких масш
табів. Створювалися нові сорти, будувалися тепличні господар
ства, квітникарством зацікавилися наукові установи, воно по
ступово набувало промислового значення. Для вирощування кві
тів, отримання насіння і саджанців були створені комерційні
фірми, які стали займатися поширенням квітникарської про
дукції. Квітникарство тією чи іншою мірою поширене в усіх кра
їнах світу, особливо на Європейському континенті.
Протягом тисячоліть багато рослин використовуються як лі
карські засоби. Вони зарекомендували себе досить широко в
народній медицині.
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Накопичений багаторічний досвід народної медицини, з од
ного боку, і сучасний рівень фармакології та інших наук експе
риментальної медицини – з іншого сприяють бурхливому розви
тку науковотехнічного прогресу в цій справі, більш повному ро
зкриттю потенційних можливостей лікарських рослин, створен
ню нових лікарських препаратів. Завдяки досягненням фарма
кології, хімії та інших суміжних наук збільшуються можливості
всебічного вивчення механізму цілющого ефекту лікарських ро
слин, розроблення показань до їх застосування, істотного попов
нення лікарських засобів, розширення їх застосування.
Флора України нараховує більш ніж 4000 видів дикорослих
рослин, значна частина яких мало використовується в народ
ному господарстві, зокрема для виготовлення лікарських пре
паратів. У наш час використовується з лікувальною метою біль
ше 200 видів рослин. Лікарські рослини поширені по всій тери
торії України, особливо їх багато в Поліссі, Карпатах, на Крим
ському півострові.
Широке використання лікарських рослин в медичній прак
тиці пояснюється тим, що медичні препарати, виготовлені на їх
основі, часто мають значні переваги перед синтетичними.
Деяка частина лікарських рослин введена в культуру, інші
перебувають у стані введення, а решта знаходиться в дикому
стані, але всі вони мають велике значення як сировина для отри
мання засобів лікування хвороб людей, використовуються у ве
теринарії.
У цілому технічні культури як підрозділ рослинництва віді
грають істотну роль у сільськогосподарському виробництві, ви
рощування технічних культур забезпечує високу рентабельність
і прибутковість.
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