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Постановка проблеми. Викладання навчально - практичної дисципліни 

“Рослинництво” в нашому коледжі показує, що, необхідно вивчати не тільки ключові 

проблеми рослинництва інтенсифікації аграрного виробництва через збільшення населення, 

а й через  швидкі темпи зростання недоїдання їжі людьми через її нестачу. Щоб цього 

уникнути потрібно на початковому етапі правильно сформувати вирощування культур. А для 

цього необхідно знати про схему агрокомплексу та технологічний проект відповідної 

вирощуваної культури.  

Агроном повинен мати найбільш поширений технологічний план вирощування 

культури у вигляді проекту (або технологічної схеми). Для цього слід глибоко опрацювати 

технологію вирощування культури. Але, перш ніж складати такий технологічний проект 

вирощування культури важливо всебічно обґрунтувати кожен технологічний прийом у плані 

його необхідності і способу виконання. Отже, слід чітко спланувати перелік робіт (прийомів, 

операцій) і в який спосіб їх виконувати. 

Мета статті. Ознайомлення зі складанням схеми сучасного агрокомплексу та 

технологічного проекту вирощування польової культури коріандру. 

Об’єкт дослідження: поле з посівом коріандру Кіровоградського. 

Предмет дослідження: агрокомплекс прийомів і технологічна карта коріандру. 

Основні матеріали дослідження. Для опрацювання зазначеної мети у вересні 2018 

року була ознайомлена з дослідженнями по складанню технологічних карт культури 

коріандру Кіровоградського в господарстві ПП «Аскон» в смт. Якимівка (Якимівський 

район).  

Висновки. Правильно складений агрокомплекс та технологічний проект вирощування 

коріандру Кіровоградського підвищують врожаї на 33, 7 % в Якимівському районі. Для 

досягнення таких результатів треба мати не лише кваліфіковані кадри, матеріально – 

забезпечену базу, а й досвід по складанню агрокомплексів і проектів, який (найбільш 

відкоригований) поширюють найчастіше з Інституту зрошуваного землеробства НААНУ, 

який використовують та поширюють і в зоні Степу. 
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