
Вигонка рослин 
  

 
 

Вигонка рослин – це різного роду заходи агротехніки, які спрямовані на 

отримання квітів, овочів або плодів у несезонний для них час. Це комплекс 

дій покликаний перемістити, закладені природою, строки розвитку і в’янення 

рослин. 

Вигонка розробляється на основі знань про біологію, рослинництво і всіх 

заходів, спрямованих на регулювання зростання, розвиток, цвітіння рослин. 

Процес вигонки для більшості рослин тісно пов’язаний з регулюванням 

освітлення, підтриманням температурного режиму і станом повітряного 

середовища. 

Вигонка рослин проводиться переважно в осінній період або ранньою 

весною, у приміщеннях, спеціально обладнаних для цього. Так звані теплиці, 

парники, оранжереї являють собою закрите приміщення з регульованою 

температурою, освітленням і станом повітря. 

 

Які рослини підлягають вигонці? 

 

Вигоночними можна назвати багато культур. Це квіти і квітучі чагарники, 

овочеві культури і коренеплоди. Серед декоративних рослин можна виділити 

такі прекрасні кущі як троянда, гортензія, бузок. Відмінно працюють 

прийоми вигонки з тюльпанами, гвоздиками, хризантемами, нарцисами, 

цикламенами, гіацинтами і багато іншими квітками. 

Вигонка цибулинних 

Серед овочевих культур для вигонки використовують ріпчасту цибулю, з 

якої отримують зелене листя, петрушка і селера, також йдуть на зелень, 

мангольд і спаржу на салат. Вигонка цих культур ведеться в кінці осені, 

протягом зими та на початку весни. Цибулини і кореневища висаджують у 

ґрунт, рясно удобрений мінеральними речовинами. Для додання ґрунту 

пухкості використовують пісок, керамзит, гравій і торф. Висаджування 
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ведеться на глибину 15 – 20 сантиметрів. В деяких випадках потрібне 

тимчасове укриття посадки плівковим матеріалом або склом. 

Після появи молодого листя, рослинам потрібно посилене освітлення, однак, 

що стосується спаржі, то тут потрібно обходитися без світла, оскільки його 

наявність дає рослинам гіркоту. У будь-якому випадку вигонка різних 

рослин, проводиться за правилами, кілька різних між собою. Кожна рослина 

вимагає своїх особливих умов, які важко поєднати з умовами інших культур. 

 

При викопуванні декоративних чагарників для подальшої вигонки, важливо 

захопити разом з коренем налиплий ком землі. Зелену частину чагарнику при 

цьому обрізають. 

Вигонку можна поспостерігати на прикладі куща троянди. Під час весняного 

сезону беруть кущ шипшини, який, як відомо, є однорічним, і пересаджують 

в ящик. Після чого цей ящик вкопують у землю і аж до кінця липня 

залишають рости, не застосовуючи ніяких дій. Потім методом окулірування 

прищеплюються сплячі очі троянди. Викопувати щеплені рослини потрібно в 

жовтні, перенісши спершу в приміщення з температурою 10 – 12, а після в 

більш тепле. Якщо дотримати всі ці умови, то троянди порадують своїм 

кольором в січні або лютому. 

Вигонка багаторічних квітів 

 

Кореневищні багаторічні квіти, такі наприклад як, півонії і флокси, слід 

пересаджувати в окремі ємності в серпні. Далі потрібно дати їм прижитися, а 

після помістити на холод. У тепле приміщення їх слід переносити не раніше 

ніж у грудні. 

Що стосується цибулинних квітів, то тут є деякі особливості. Перше що 

провести – це відбір найбільш великих і здорових цибулин. Відібрані 

цибулини потрібно просушити протягом двох тижнів у затемненому 

приміщенні з теплою помірною температурою. Після температуру можна 

підняти до 22° С і витримати ще деякий час. Висадку в ящики можна 

проводити в кінці серпня – початку вересня. Ящики важливо відразу ж 

перенести в холодне і темне приміщення, щоб зобразити зиму. Після появи 

перших паростків ящики переносять в світле і тепле приміщення. 

Цвітіння більшості рослин, що в природі відбувається навесні, за допомогою 

грамотної вигонки можна змусити цвісти зимою. До вигонки застосовні всі 

рослини, які встигли закласти квіткові бруньки до зими. В процесі вигонки 

головне не переривати період спокою рослини, хоча його можна дещо 

скоротити, оточуючи рослину теплом. Головне застосовувати теплову 

обробку в кінці періоду спокою. 



Догляд за вигоночними рослинами практично такий же як і за звичайними 

кімнатними рослинами. Для них важливо підготовити і облаштувати тепле 

місце з попаданням сонячного світла. 

Сама по собі будь-яка вигонка складається з підготовки рослин і припинення 

цвітіння. Підготовка ґрунтується на правильному догляді за рослинами в 

період росту і спокою. У процесі підготовки важливо забезпечити 

правильний ріст, розвиток пагонів і квітів, а також закладання квіткових 

бруньок. Після процесу підготовки важливо надати рослині стан спокою, 

воно особливо важливо для того, щоб подальше цвітіння відбувалися в повну 

силу. 

Призупинення передбачає організацію умов для можливості вивести рослини 

зі стану спокою. З припиненням поспішати не слід, тому що чим пізніше 

вона проводитися, тим сильніше буде проходити цвітіння. 
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