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Мета: Розширювати знання про декоративні рослини .

Сформувати уявлення про особливості будови

різноманітних декоративних рослин.

Виховувати любов до природи, бережливе ставлення до неї

та бажання примножувати її багатства.

формування систем спеціальних теоретичних знань щодо

формування та зберігання споживчих властивостей квітів

протягом їх життєвого циклу, асортименту та навичок оцінки

споживчих властивостей та конкурентоспроможності живих

зрізаних квітів, горщикової продукції, букетів і композицій з 

сухого рослинного матеріалу, необхідні при комерційній

діяльності.



* Декоративні рослини

Декорати́вні росли́ни - «той, що 
прикрашає або служить для прикраси, оздоблення; 
мальовничий, зовнішньо ефективний» —
дерева, кущі й трав'янисті рослини, які 

вирощують для прикрашання міст, населених 
пунктів, внутрішнього озеленення приміщень з 
метою задоволення естетичних потреб людини . 
До декоративних належить численна група як 
культурних, так і дикорослих видів рослин. Вони є 
серед представників трьох 
відділів: покритонасінних, голонасінних і 
папоротеподібних.



*анатомічні і морфологічні 

ознаки квітів і декоративної 

зелені; 

*чинники, які впливають на 

споживчі якості живих зрізаних 

квітів, горщикової продукції, 

букетів і композицій із сухого 

рослинного матеріалу.

Разом вивчимо



* Класифікація
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* Кохия

*ознайомлення з 

закономірностями 

формування їх якості та 

споживних властивостей; 

*оволодіння практикою вимог 

та методів оцінки якості 

квіткової продукції; 



* Белоцветник весняний

*практичне ознайомлення з основними 

хворобами та шкідниками квітково-

декоративних рослин, методами 

профілактики та боротьби з ними.

*визначення особливостей зовнішніх 

операцій квітково-декоративною 

продукцією.

*вплив умов вирощування квіткової 

продукції на ступінь її декоративності 

як товару;



* Дідіскус блакитний

*вплив температури, використання 

хімічних реагентів та пакувальних 

матеріалів на збереження 

декоративності квіткової продукції;

*прогресивні напрями вирощування, 

транспортування та зберігання 

квіткової продукції; види, зміст і 

структуру нормативних документів, 

які необхідні при вирощуванні, 

реалізації та зберіганні квітів.



* Звездовка 

епіпактіс

* Декоративні квіткові рослини є 

найчисельнішою і різноманітною

групою корисних рослин. 

*Вони виконують естетичну функцію в 

житті людини, втілюючи його

прагнення до прекрасного, надаючи на 

нього благотворний психологічний

емоційний вплив. 

*З кожним роком кількість видів і 

сортів декоративних рослин

збільшується. 



*Висновок

Дисципліна Товарознавство квітів сприяє
формуванню товарознавчого аналізу та 
теоретичного обґрунтування проблем 
розвитку ринку вирощування та торгівлі
квітами, визначенню чинників, які впливають
на споживчі якості готової продукції, 
підготування майбутніх спеціалістів до 
здійснення практичної діяльності в різних
сферах комерційної діяльності у ринкових
умовах господарювання.


