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2.2. Назви сортів сільськогосподарських рослин
Основні найменування сільськогосподарських культур у го-

вірках Харківщини загальновідомі та загальновживані. Майже всі 

вони безваріантні, не виявляють тенденцій до зникання чи заміни. 

Вони утверджені тривалим ужитком у своєму історичному минулому 

та в сучасному функціонуванні як стійкі мовні факти. Великий інте-

рес тут становлять назви різноманітних і численних сортів сільсько-

господарських культур. У данім разі географічне поширення їх чи 

диференціація за ознаками розвитку не привертають нашої уваги. 

Ці номени ситуативно цікаві з іншого боку — з погляду загальних 

питань вивчення називання. Вони демонструють спосіб думання 

людини й шляхи формування найменувань. Назви сортів городніх 

рослин відображають велику різноманітність у характерних деталях 

основних сільськогосподарських культур та ті тонкощі, які так удало 

й влучно відбило у своїх засобах живе народне мовлення. Щоправда, 

у роботі ми розглядаємо не тільки традиційні (народні), а й новіші 

(офіційно-номенклатурні) найменування такого типу, оскільки дослі-

джуємо, власне, не суто територіальні, вузьколокальні мовленнєві ре-

алії, а скоріше встановлюємо особливості функціонування елементів 

сільськогосподарської лексичної системи у центральнослобнослобо-

жанському ареалі загалом, а вона (система), зрозуміло, включає в себе 

як говіркові утворення, так і офіційні (літературні). Однак, очевидно, 

все ж таки варто певним чином диференціювати відповідні назви.

До традиційних (народних) зокрема віднесемо такі: б’і�ла, к’і�н′с′кий 

зуб, кормова� (сорти кукурудзи); кру�пний, м’е�лкий, пузано�к (сорти со-

няшнику); б’і�ла, жо�ўта, іван-да-ма�рйа, кра�сна/черво�на, ро�зова, си�н′а, 

скоросп’і�лка/скоросп’е�лка, сорокоде�нка/сорокаде�нка/сорокодн′е�ўка, 

цига�нка, черво�на ша�пка (сорти картоплі); боршчови�й/боршчеви�й, 

дл′і�н:ий, кормови�й, коро�ткий, кра�сний, са�харний/цукро�вий (сорти буря-

ків); до�ўга, куце�н′ка (сорти моркви); б’і�ла, б’ілокра�йка, кра�сна/черво�на, 

кру�пна, сере�дн′а (сорти редиски); б’і�ла, весн′ана�, жоўтува�та, зи�мн′а/

зимо�ва, кру�гла, ф’іоле�това, чо�рна (сорти редьки); весн′ани�й/весн′а�ний/

в’ес’е�н′ій, зи�мн′ій/з′і�мн′ій/зимо�вий/ози�мий, йа�рий/йарови�й, моска�л′/
моска�лик (сорти часнику); б’і�ла, го�стра, золоти�ста, ра�н′:а, си�н′а, 

соло�дка, сорокозу�бка (сорти цибулі); полоса�тий, р′аби�й, скоросп’і�лка/

скоросп’е�лка, чо�рний (сорти кавуна), кру�гла, ре�панка (сорти динь); б’і�ла, 

б’ілокача�нка, п’і�зн′а, ра�н′:а, сере�дн′а, си�н′а, скоросп’і�лка (сорти капус-

ти); по�ўний, самос′і�й, стрибуне�ц′ (сорти маку); гла�дкий, до�ўгий, ра�н′:ій 

(сорти огірків); жо�ўтий, ра�н′:ій, слиўки�/сли�ўки (сорти помідорів); 
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г’ірки�й/гирки�й/го�р′кий, жо�ўтий, зеле�ний, кра�сний/черво�ний, соло�дкий/

сла�дкий, стр′учко�вий/стр′учкови�й, шишкова�тий (сорти перцю).

Офіційними ж назвами, нашу думку, є арома�тна, бе�мо, доне�ц′ка, 

дн′іпро�ўс′ка, зор′а�, коуше�н, оде�с′ка, си�лосна, украйі�н′с′ка, ха�р′к’іўс′ка 

(сорти кукурудзи); ене�й, ной, передови�к, по�гл′ад, пол′ови�к, св’і�точ, 

со�нечко, сол′ібре�т, ха�р′к’іўс′кий (сорти соняшнику); гола�нка, е�ла, 

іскра, ко�бза, н′е�ўс′ка, ра�йа, серпа�нок, чаріўни�ц′а (сорти картоплі); 

б’і�лий полта�ўс′кий, б’ілоцерк’і�ўс′кий, бордо�, кал′і�сто, ки�йеўс′кий, 

краснос′е�л′с′кий, ра�н′:е ди�во, рос′, столо�вий, ха�р′к’іўс′кий, шве�ц′кий (сор-

ти буряків); арте�к, гаўри�л′іўс′ка, карате�л′, на�н′с′ка, на�н′ц′ка, мате�не, 

скв′і�рс′ка, ха�р′к’іўс′ка, шантане�/шантене� (сорти моркви); руб’і�н, 

черво�ний ве�летен′ (сорти редиски); грайворо�нс′ка, марчела�н′с′ка, оде�с′ка 

(сорти редьки); куба�н′с′кий, па�рус, укра�йін′с′кий, ха�р′к’іўс′кий (сорти 

часнику); бату�н, карата�л′с′ка, дн′іпропетро�ўс′ка, луга�н′с′ка, сала�тна, 

скв’і�рс′ка, стригун′і�ўс′ка, ткач’і�ўс′ка, ха�р′к’іўс′ка, шало�т (сорти ци-

булі); гри�боўс′кий/гри�б’іўс′кий/грибо�ўс′кий, каскеле�нс′кий, ха�р′к’іўс′кий 

(сорти кропу); комиша�нс′кий/камиша�нс′кий, мел′іто�пол′с′кий, огон′о�к 

(сорти кавунів); анана�сна, десе�ртна, дуб’і�ўка, йа�блучна, колго�спниц′а�, 

украйі�нка, ха�р′к’іўс′ка ра�н′:а (сорти динь); амаге�р, б’ілокача�н:а, 

б’ілосн′і�жка, ди�мерс′ка, ійу�н′с′ка, камйана� голова�, колобо�к, йаросла�ўна, 

ха�р′к’іўс′ка (сорти капусти); айа�кс, гола�н′с′кий, дал′н′евосто�чний/

далекосх’і�дний, дон′с′ки�й, зозу�л′а, конкуре�нт, крини�чка, кр′ісп’і�на, 

мали�ш, н′і�жин′с′кий, па�ркер, родн′ічо�к/джере�ло, усп’е�х, фе�н′ікс (сор-

ти огірків); ага�та, волгогра�ц′кий, воло�ве се�рце, дебара�го, доне�ц′кий, 

кременчу�ц′кий, промете�й, ро�зовий вели�кий, св’іта�нок, фа�кел, чо�рний 

принц, йа�блучко (сорти помідорів); бату�н, болга�рс′кий, н′і�жн′іс′т′, 
огон′о�к, оде�с′кий, роту�нда/рату�нда, йанта�р′ (сорти перцю).

Отже, подамо загальний перелік назв сортів тих сільськогос-

подарських рослин, що вирощуються на території Харківщини, 

вживаються і використовуються у говірках досліджуваного регіону 

тощо. Принцип подачі матеріалу — від найпоширенішого номена 

(1-й стовпчик) до малопоширеного (останній) (дані 2004 року). 

Сорти кукурудзи  

одеzс′ка

аромаzтна

хаzр′к’іўс′ка

к’іzн′с′кий зуб

б’іzла

кормоваz

сиzлосна

саzхарна

зерноваz

украйіzн′с′ка

донеzц′ка

дн′іпроzўс′ка

краzсна

зор′аz

г’ібр′іzд
коушеzн

беzмо
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Сорти соняшнику

св’іzточ

хаzр′к’іўс′кий

краzсен′
круzпний

м’еzлкий

пузаноzк

пол′овиzк

передовиzк

поzгл′ад

йуzжний

енеzй

ной

соzнечко

зелеzнка

сол′ібреzт

Сорти картоплі

голаzнка

сорокодеzнка/сорокадеzнка/
сорокодн′еzўка

б’іzла

син′оглаzзка/син′еглаzзка/
с′ін′еглаzзка

роzзова

іван-да-маzрйа

цигаzнка

н′еzўс′ка

еzла

чар′іzўниzц′а
краzсна/червоzна

скоросп’іzлка/скоросп’еzлка

коzбза

зоzр′ка

червоzна шаzпка

красноглаzзка

туzра

пйаzниц′а
негрит′аzнка/негритоzска

жоzўта

сиzн′а
серпаzнок

нед′коzва

слаўйаzнка/слаўйаzн′с′ка

америкаzнка

куб’іzнка

іzскра

криzмс′ка роzза

веснаz

раzйа

Сорти буряків

кормовиzй

бордоz

саzхарний/цукроzвий

краzсний

йуб’ілеzйний

рос′

столоzвий/столоzв’ій

боршчовиzй/
боршчевиzй

хаzр′к’іўс′кий

киzйеўс′кий

б’іzлий полтаzўс′кий

б’ілоцерк’іzўс′кий

короzткий

дл′іzн:ий

краснос′еzл′с′кий

швеzц′кий

раzн′:е диzво

кохаzлик

Сорти моркви

каратеzл′
шантанеz/шантенеz

артеzк

наzн′с′ка/наzн′ц′ка

гаўриzл′іўс′ка

хаzр′к’іўс′ка

скв′іzрс′ка

доzўга

куцеzн′ка

кал′іzсто

матеzне
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Сорти редиски

б’ілокраzйка

краzсна/червоzна

зор′аz/зар′аz

руб’іzн

б’іzла

круzпна

сереzдн′а

червоzний веzлетен′
француzз′кий заzўтрак

л′од′анаz сосуzл′ка

Сорти редьки

чоzрна

б’іzла

зиzмн′а/зимоzва

весн′анаz 

жоўтуваzта

ф’іолеzтова

круzгла

грайвороzнс′ка

одеzс′ка

марчелаzн′с′ка

Сорти часнику

зиzмн′ій/з′іzмн′ій/
зимоzвий/озиzмий

весн′аниzй/весн′аzний/
в’ес’еzн′ій
йаzрий/йаровиzй

москаzл′/москаzлик

хаzр′к’іўс′кий

украzйін′с′кий

кубаzн′с′кий

простаzк

паzрус

Сорти цибулі

стригун′іzўс′ка

чорнуzшка/чернуzшка

кушчоzўка/кушч’іzўка

сиzн′а
скв’іzрс′ка

б’іzла

раzн′:а

дн′іпропетроzўс′ка

лугаzн′с′ка

хаzр′к’іўс′ка

салаzтна

гоzстра

нап’іўгоzстра

солоzдка

батуzн

золотиzста

ткач’іzўс′ка

сорокозуzбка

каратаzл′с′ка

шалоzт

Сорти кропу

гриzбоўс′кий/гриzб’іўс′кий/
грибоzўс′кий

звичаzйний

хаzр′к’іўс′кий

каскелеzнс′кий

Сорти кавунів

огон′оzк

полосаzтий

мел′ітоzпол′с′кий/м’ел′ітоzпол′с′кий

р′абиzй

комишаzнс′кий/камишаzнс′кий 

п’іzзн′ій
чоzрний

скоросп’іzлка/скоросп’еzлка

хаzр′к’іўс′ка скоросп’іzлка
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Сорти динь

колхоzзниц′а/колхоzзн′іца/
колгоzспниц′аz

дуб’іzўка/дубоzўка

хаzр′к’іўс′ка раzн′:а
украйіzнка

десеzртна

реzпанка

круzгла

йаzблучна

ананаzсна

мид′аzнка

Сорти капусти

цв’ітнаz

раzн′:а
амагеzрка/амагеzр/магеzра/мегеzра

б’ілокачаzн:а/б’ілокачаzнка

хаzр′к’іўс′ка

п’іzзн′а
сереzдн′а
сиzн′а

б’ілосн′іzжка

камйанаz головаz

диzмерс′ка

ійуzн′с′ка

скоросп’іzлка

б’іzла

йарослаzўна

колобоzк

Сорти маку

самос′іzйний/самос′іzй
пил′усткоzвий

поzўний

стрибунеzц′

Сорти огірків

дал′н′евостоzчний/далекосх’іzдний

родн′ічоzк/джереzло

н′еzжин′с′кий (н′іzжин′с′кий, 

н′еzжен′с′кий, н′еzж’ін′с′кий)

айаzкс

зозуzл′а
кр′ісп’іzна

усп’еzх

паzркер

криниzчка

конкуреzнт

феzн′ікс

доzўгий

глаzдкий

раzн′:ій
дон′с′киzй

малиzш

голаzн′с′кий

поб’ідиzтел′

Сорти помідорів

слиўкиz/слиzўки

волгограzц′кий

волоzве сеzрце

донеzц′кий

дебараzго

агаzта

кременчуzц′кий

роzзовий велиzкий

жоzўтий

раzн′:ій
средн′ораzн′:ій

св’ітаzнок

фаzкел/хваzкел

чоzрний принц

прометеzй

йаzблучко
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Сорти перцю

болгаzрс′кий

подаzрок Молдоzви

краzсний/червоzний

г’іркиzй/гиркиzй/гоzр′кий

ратуzндра/ратуzнда/ратуzн

батуzн

солоzдкий/слаzдкий

стр′учкоzвий/стр′учковиzй

огон′оzк

зелеzний

жоzўтий

одеzс′кий

йантаzр′
н′іzжн′іс′т′
шишковаzтий

Номінація сортів, як показують факти, реалізується за різними 

ознаками. Значна кількість рослин має найменування, що співвід-

носяться з тією або іншою географічною територією, з якої було 

завезено чи на якій було виведено той або інший сорт: оде�с′ка, 

ха�р′к’iўc′ка, украйі�н′с′ка, доне�ц′ка, дн′iпро�ўс′ка (кукурудза); ха�р′к’iўc′-
кий, йу�жний (соняшник); гола�нка, ки�йiўс′ка, славйа�нка/славйа�н′с′ка, 

америка�нка, куб’і�нка (картопля); ха�р′к’iўc′кий, ки�йiўс′кий, красно-

с′е�л′с′кий, шве�ц′кий, б’iлоцерк’і�ўc′кий, б’і�лий полта�ўc′кий (буряк); 

на�н′c′ка, ха�р′к’iўc′ка (морква); оде�с′ка, грайворо�н′с′ка (редька); ха�р′к’iўc′-
кий, украйі�н′c′кий, куба�н′c′кий (часник); дн′iпропетро�ўc′ка, луга�н′с′ка, 

ха�р′к’iўc′ка (цибуля); ха�р′к’iўc′кий (крiп); мел′iто�пол′c′кий, ха�р′к’iўc′ка 

скоросп’і�лка (кавун); ха�р′к’iўc′ка ра�н′:а, украйі�нка (диня); ха�р′к’iўc′ка 

(капуста); дал′н′евосто�чний/далекосх’і�дний), гола�н′с′кий, н′і�жин′с′кий, 

дон′с′ки�й (огiрок); волгогра�ц′кий, доне�ц′кий, кременчу�ц′кий (помiдор); 

болга�рс′кий, пода�рок Молдо�ви, оде�с′кий (перець).

Багато культур мають сорти з назвою ха�р′к’iўc′кий або ха�р′к’iўc′ка 

(залежно від роду рослини). Таке найменування, як правило, вка-

зує на місцеве походження сорту, тобто на те, що його було виве-

дено в харківському регіоні. I це цілком природно, оскільки на те-

риторії Харківщини свого часу працювали численні селекційні 

науково-дослідні станції.

Географічний відтінок має й номен «французький завтрак» (сорт 

редиски), другий елемент якого свідчить про його засвоєння з ро-

сійської мови. Проте це найменування, на нашу думку, не зумовлю-

ється власне географічним чинником. В основу номінації, мабуть, 

покладено не «територію», а скоріше той факт, що французи полю-

бляють їсти на сніданок редиску, що може бути і цілком реальним 

явищем або сприйматися як природне у свідомості мовців.

Номінація сортів реалізується і за кольоровою ознакою (прямою 

чи опосередкованою): б’і�ла, кра�сна (кукурудза); б’і�ла, син′огла�зка, 
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ро�зова, цига�нка, кра�сна/черво�на, красногла�зка, негрит′а�нка/негрито�ска, 

жо�ўта, си�н′а (картопля); кра�сний, б’і�лий полта�ўс′кий (буряк); б’iло-

кра�йка, кра�сна/черво�на, руб’і�н, б’і�ла, червоний ве�летен′ (редиска); 

чо�рна, б’і�ла, жоўтува�та, ф’iоле�това (редька); чорну�шка/черну�шка, 

си�н′а, б’і�ла, золоти�ста (цибуля); огон′о�к, р′аби�й, чо�рний, полоса�тий 

(кавун); цв’ітна�, б’iлокача�н:а/б’iлокача�нка, си�н′а, б’iлосн′і�жка, б’і�ла 

(капуста); ро�зовий вели�кий, жо�ўтий, чо�рний принц (помiдор); кра�сний/

черво�ний, зеле�ний, жо�ўтий (перець).

Такі найменування будовою можуть бути простими, складни-

ми і складеними. Прості номінації — це назви, що безпосередньо 

вказують на той або інший колір (фактично найменування сорту 

одночасно є і назвою кольору). Наприклад, жо�ўта, си�н′а, кра�сна/

черво�на, ро�зова (картопля); б’і�ла, чо�рна, ф’iоле�това (редька) й ін. 

До простих віднесемо й номен «жовтувата» (сорт редьки), що, крім 

указівки на сам колір, означає частковий вияв забарвлення плоду 

цієї рослини. Те саме стосується і найменування «золотиста» (сорт 

цибулі). Назви відтінків, на нашу думку, передають і такі найме-

нування, як руб’і�н (сорт редиски), йанта�р′ (сорт перцю). Номіна-

ція тут реалізується на підставі подібності сортів до цих каменів 

за ознаками кольору.

Складні ж найменування — це номінації, у яких перша частина 

містить указівку на колір, а друга, як правило, на ту частину рос-

лини, яка має це забарвлення: б’iлокача�н:а/б’iлокача�нка — капуста; 

б’iлокра�йка — редиска; син′огла�зка, красногла�зка — картопля. Ці-

кавим є номен «білосніжка» (сорт капусти), перша частина якого 

прямо вказує на колір (білий), а друга — опосередковано (сорт, що 

схожий кольором на сніг).

До складених віднесімо двослівні найменування чо�рний принц 

(помідор) і черво�ний ве�летен′ (редиска). В останньому факті номі-

нація реалізується не тільки за кольором, а й за розміром.

Цікавими є й найменування цига�нка, негрит′а�нка/негрито�ска 

(сорти картоплі). Номінація у фактах цига�нка, негрит′а�нка/негрито�ска 

реалізується на підставі подібності цих сортів кольором до забарв-

лення шкіри представників однойменних народностей.

Називання сортів реалізується і за розміром: кру�пний, м’е�лкий 

(соняшник); коро�ткий, дл′і�н:ий (буряк); до�ўга, куце�н′ка (морква); 

кру�пна (редиска); мали�ш, до�ўгий (огірок); ро�зовий вели�кий (помі-

дор); за формою: к’і�н′с′кий зуб (кукурудза); пузано�к (соняшник); 

сорокозу�бка, кушчо�ўка (цибуля); кру�гла, йа�блучна (диня); колобо�к, 

камйана� голова� (капуста); гладки�й (огірок); сли�ўка, воло�ве се�рце, 
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йа�блучко (помідор); по�ўний (мак); кру�гла (редька); л′од′ана� сосу�л′ка 

(редиска); стр′учкови�й, шишкова�тий (перець); за смаком: са�харна 

(кукурудза); са�харний/ цукро�вий (буряк); соло�дка, го�стра, нап’iўго�стра 

(цибуля); десе�ртна (диня); г’iркиzй/го�р′кий, соло�дкий/сла�дкий (пе-

рець); за часом висіву або садіння: весна� (картопля); зи�мн′а/зимо�ва, 

весн′ана� (редька); зи�мн′ій/зимо�вий/ози�мий, весн′а�ний/ в’ес′е�н′ій, йа�рий/

йарови�й (часник); за часом достигання і збирання: сорокаде�нка/ 

сорокодн′е�ўка, скоросп’і�лка (картопля); сере�дн′а (редиска); ра�н′:а (ци-

буля); скоросп’і�лка, п’і�зн′ій (кавун); ха�р′к’iўc′ка ра�н′:а (диня); ра�н′:а, 

сере�дн′а, п’і�зн′а (капуста); ра�н′:ій (огірок); ра�н′:ій, средн′ора�н′:ій (по-

мідор); за призначенням: кормова�, си�лосна, са�харна, зернова� (куку-

рудза); кормови�й, саха�рний/цукро�вий, столо�вий/столо�в’iй, боршчови�й/

боршчеви�й (буряк); проста�к (часник); сала�тна (цибуля); звича�йний 

(кріп); десе�ртна (диня); за ароматичними властивостями культури: 

арома�тна (кукурудза); за способом розмноження рослини: самосі�йний 

(мак); за генетичними ознаками: г’iбр′і�д (кукурудза); за якимось ан-

тропонімом (як правило, за іменами чи назвами відомих біблійних, 

міфічних і легендарних героїв та істот): ене�й, ной (соняшник); е�ла 

(картопля): йаросла�ўна, колобо�к (капуста); айа�кс, фе�нікс (огірок); 

ага�та, промете�й (помідор) та за іншими менш прозорими, часом 

невиразними і дещо загадковими ознаками.

З усіх основних рослин, найменування сортів яких зафіксовано 

під час обстеження, найменшу кількість назв має мак. I це цілком 

природно, оскільки культура не така вже й важлива, як інші городні 

рослини, і скоріше є периферійною, ніж основною. Тому й не ви-

никало особливої потреби у виведенні нових сортів маку, в їх удо-

сконалюванні й урізноманітнюванні.

Для повної характеристики аналізованого матеріалу зауважи-

мо, що найменування сортів відзначаються значною фонетич-

ною і словотвірною варіативністю: сорокоде�нка/сорокаде�нка/соро-

кодн′е�ўка; син′огла�зка/син′егла�зка/ с′iн′егла�зка; негрит′а�нка/негри-

то�ска; скоросп’і�лка/скоросп’е�лка (сорти картоплі); столо�вий/столо�в’iй; 

боршчови�й/боршчеви�й (сорти буряку); шантане�/шантене�; на�нс′ка/

на�нц′ка (сорти моркви); зор′а�/зар′а� (сорт редиски); зи�мн′а/зимо�ва 

(сорт редьки); зи�мн′iй/з′і�мн′iй/зимо�вий/ози�мий; весн′а�ний/в’ес′е�н′iй; 

йа�рий/йарови�й; моска�л′/моска�лик (сорти часнику); кушчо�ўка/

кушч’і�ўка (сорти цибулі); гри�боўс′кий/гри�б’iўс′кий, (сорти кро-

пу); мел′iто�пол′с′кий/м’ел′iто�пол′с′кий; скоросп’і�лка/скоросп’е�лка 

(сорти кавуна); колхо�зниц′а/колхо�зн′iца; дуб’і�ўка/дубо�ўка (сорти 

дині); амаге�рка/амаге�р/маге�ра/меге�ра (сорти капусти); н′е�ж’iнс′кий/
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н′і�жинс′кий (огірок); фа�кел/хва�кел (сорт помідорів); г’iрки�й/гирки�й; 

рату�ндра/рату�нда/рату�н (сорти перцю).

Очевидним є фонетичний уплив російської мови, зокрема у фак-

тах: скоросп’е�лка, зар′а�, с′iн′егла�зка, з′і�мн′iй, кушчо�ўка, гри�боўс′кий, 

м’ел′iто�пол′с′кий, дубо�ўка, н′е�ж’iнс′кий, усп’е�х, средн′ора�н′:ій, в’ес′е�н′iй.

Є й значна кількість лексичних запозичень із російської: са�харна 

(кукурудза), са�харний (буряк), кра�сна (кукурудза), кра�сна (картопля), 

кра�сний (буряк), кра�сна (редиска), кра�сний (перець), красногла�зка 

(сорт картоплі), м’е�лкий (соняшник), сорокодн′е�ўка (сорт картоплі), 

йу�жний (соняшник), полоса�тий (кавун), дл′і�н:ий (буряк), кри�мс′ка ро�за 

(сорт картоплі), iйу�н′с′ка (капуста), колхо�зниц′а (сорт дині), ро�зовий 

вели�кий (помідор), поб’iди�тел′ (сорт огірків), францу�з′кий за�ўтрак 

(сорт редиски), дал′н′евосто�чний (огірок).

Залучення свідчень діалектної лексики надзвичайно важливе для 

поглиблення теорії номінації, оскільки дослідження окремих її ТГЛ 

сприяє розумінню природи називання і розкриває особливості ста-

новлення й функціонування номінативних одиниць.

Великий інтерес для з’ясування мотивів номінації становлять 

найменування сортів сільськогосподарських культур. Їх називання 

реалізується за різними ознаками, проте найпродуктивнішими є мо-

тиви кольору і географічної території.

Назви сортів городніх рослин демонструють значну фонетичну 

і морфемну варіантність.

2.3. Назви хвороб і шкідників сільськогосподарських культур
Із ЛСГ «найменування сільськогосподарських рослин і їх сортів 

тісно пов’язана лексика на позначення хвороб і шкідників аграрних 

культурних рослин. Ця лексика не була предметом спеціального де-

тального вивчення. Назви хвороб і шкідників сільськогосподарських 

культур, як правило, не виділялися в окрему лексико-семантичну 

групу, проте, слід зауважити, що деякі номени такого плану розгля-

далися у складі ЛСГ «найменування сільськогосподарських рослин», 

зокрема назви хвороб зернових культур. Так, наприклад, у моногра-

фії М. В. Никончука у розділі «Сільськогосподарські культури» по-

даються дві семеми — «грибковий паразит на колосках жита у ви-

гляді чорного ріжка» і «грибковий паразит у вигляді чорного пилу 

на колосках пшениці, ячменю, на вітках проса, на качанах кукуру-

дзи» [Никончук 1985].

У центральнослобожанських говірках репрезентантами першої 

з цих семем є лексеми: р′іжки� (майже в усіх обстежених пунктах) // 


