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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) // 
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[уколоскаzх жиzта буваzйут′ так’іz теzмн′і р′іжкиz / йак’іz поzрт′ат′ зерноz // ] 

(141); р′іжо�к (57, 65, 70, 94, 106), зона� (58, 69, 74, 79, 110), ро�жки 

(71, 94, 128, 129), са�жа (79, 80, 82, 171), рожки� (128, 129), р′іжки� 

(117, 128), спор′і�й (128, 129), зо�на (55, 65), жучки� (136, 137), ба�бка 

(65, 68), голоўн′а� (68, 69), голо�ўн′а (79), парша� (172), грибо�к (64), 

жу�желиц′а (66), зола� (55), са�жка (140), спори�н′йа (134), мучни�ц′а 

(140), ма�нка (88), поп’іл′ни�ц′а (86).

Друга семема «грибковий паразит у вигляді чорного пилу на ко-

лосках пшениці, ячменю та інших злакових культур» у централь-

нослобожанському ареалі репрезентована такими лексемами: са�жа 

(у більшості обстежених пунктів), голоўн′а� (128, 129, 130, 131, 132, 134, 

135, 139, 140, 141, 185) // [минуzлого роzку пшениzц′аz булаz зараzжена 

голоўн′оzйу // ] (130); са�жка (15, 65, 70, 71, 74, 88, 109, 136, 137, 141), 

зона� (58, 69, 73, 74, 79, 93, 94, 110), голо�ўн′а (55, 68, 69, 73), зо�на 

(58, 113), са�ржа (69, 79), р′іжо�к (58, 93), грибо�к (68), са�жиц′а (70), 

іржа� (61), пи�л′на голоўн′а� [буваzйе твердаz і пиzл′на голоўн′аz // пиzл′на 

кконцуz убоzрки перетвоzр′уйе зерноz упроzс′і / кукуруzз′і / пшениzц′і / 

оўс′іz ўпил // споzри розл′ітаzйуц′:а / а колосоzк / йак позвоноzк // 

а утверд′іzй голоўн′ іz соўс′іzм друzге д′іzло // йе пузиzрчата укукуруzз′і 
голоўн′аz // ] (168); тверда� голоўн′а� (168), пузи�рчата голоўн′а� (168), 

чо�рна зона� [чоzрна зонаz наколоскаzх / а тод′іz вонаz розпиzл′уйец′:а 

і пойіzдайе зерноz // йогоz нуzжно вириваzт′ // ми зр′іzзали пр′аzмо 

колоскиz ужиzтов’і // ] (170).

Розгляньмо й семему «сажка, грибковий паразит у вигляді чор-

них пухирчастих наростів на кукурудзі й інших рослинах», репрезен-

тантами якої у центральнослобожанських говірках є лексеми: са�жа 

(майже в усіх обстежених пунктах) // [багаzто кукуруzзи / найак’іzй 

йе саzжа // ] (65); са�жка (61, 70, 73, 79, 106, 128, 129, 130, 131, 132, 

136, 137, 138, 139, 140, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

181, 183, 185) // [кукуруzза покриzлас′ саzжойу // ] (131); голоўн′а� (55, 

109, 128, 129, 134, 135, 180, 182, 184), зона� (58, 61, 69, 73, 74, 93, 94, 

110), са�жа (11, 55, 64, 75), зо�на (55, 65, 113), пузи�рчата голоўн′а� (72, 

128, 129), грибо�к (68), ба�бка (68), пога�на кукуру�за (60), пухи�рчата 

са�жка (73).

Із мікроутворенням «хвороби злакових рослин» пов’язані й репре-

зентанти семем: «колосок пшениці чи жита, уражений хворобою» — 

бол′ни�й (136, 137, 138), хво�рий (128, 129), ўра�жений хворо�бойу (128, 129, 

134), пога�ний (131, 136, 137), зара�жений (138, 170), бол′а�чка наколоску� 

(128, 129), са�жа (133, 170), ура�жений (135, 184), поражо�ний (138), 

пусти�й (131), парша� (130); «качан кукурудзи, вражений хворобою» — 
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бол′ни�й (136, 137, 138), голоўн′а� (132, 135, 139), хво�рий (128, 129), 

зара�жений (138, 170), бол′а�чка накачан′і� (128, 129), ўра�жений 

хворо�бойу (128, 129), ўра�жений кача�н (168), пога�ний (131), поражо�ний 

(138), са�жковий кача�н (130), голове�шка (134).

Відзначимо, що діалектоносії не завжди чітко усвідомлюють 

різницю між шкідниками і хворобами зернових культур. Так, на-

приклад, до хвороб метонімічно зараховано жужелицю (жужелиця 

хлібна — це комаха з добре розвинутими задніми стрибальними но-

гами, яка завдає значної шкоди листкам жита, пшениці, ячменю) 

[Визначник 1987, с. 10].

ЛСГ «шкідники та хвороби технічних рослин(соняшнику, коно-
пель, тютюну та ін.)». Найпоширенішими захворюваннями техніч-

них культур є чо�рна пл′ами�с′т′іс′т′ (у більшості досліджених пунк-

тів) // [голоўн′іz шк’ідникиz соzн′ашника / коноzпел′ / л′оzну та т′ут′унуz/ 

хрестоцв’іzтн′і бл′іzшки / а сеzред хвороzб / чоzрна пл′амиzс′т′іс′т′ // ] 

(130) і корнева� гнил′ (майже в усіх обстежених пунктах) // [тл′а 

насоzн′ашннику / бур′аzк п’ідйідаzйе довгоноzсик // моzже буzти корневаz 

гнил′ // соzўка бур′аzк йіzс′т′ // набур′аzк нападаzйе воўчоzк / каzжут′ шче 

суzчка / медвеzдка // це однеz і теж // метелиzц′а бур′аzк вийідаzйе / 

метеzлики б’ілеzн′к’і / алеz несаzм метеzлик / а черваz йіс′т′ бур′аzк 

і виzсадок // ] (131).

Зрідка у говірках Харківщини використовують номен «септарі-

оз» на позначення хвороби соняшнику): [ми об:риzскуйем соzйашник 
одсептар′іоzза // ] (185). Уживається він, як правило, сільськими фа-

хівцями, зокрема агрономами. Проте, навіть функціонуючи у мов-

ленні людей із спеціальною середньою чи вищою освітою, ця назва 

набуває дещо відмінних від літературної мови фонетичних рис (лі-

тературна назва септоріо�з — хвороба зернових та інших культурних 

рослин, при якій на листі, зрідка й на стеблах, з’являються світло-

жовті чи бурі плями, що призводять до засихання листя, його опа-

дання). У говірковому мовленні голосний звук о в ненаголошеній 

позиції вимовляється як а. Проте така вимова, як відомо, не є нор-

мативною, правильною і не відповідає орфоепічним вимогам україн-

ської літературної мови. Рідковживаною є і назва «заразіха» (багато-

річна трав’яниста рослина-паразит, що прикріплюється до кореневої 

системи технічних культур (соняшнику, тютюну й ін) та зростаєть-

ся з ними своїм стеблом: [кул′туzри поразиzла зараз′іzха // ] (185). Лі-

тературна назва цього рослинного паразита вовчо�к. Найменування 

зараз′і�ха, очевидно, виникло на Центральній Слобожанщині вна-

слідок контактування з говірками російської мови (пор. російське 
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зарази�ха). Узагалі ж у говірковому мовленні Центральної Слобожан-

щини найменування хвороб технічних рослин вирізняються слабко 

або ж не виділяються мовлянами зовсім.

Назви шкідників технічних культур у говірках Харківщини ре-

презентовані ширше. Шкідниками, як правило, є комахи, хоча у сві-

домості мовців як такі сприймаються і деякі тварини.

Розгляньмо спочатку найменування комах. Семема «соняшнико-

ва міль, або метелиця (Homolosoma nebulellum)» репрезентована та-

кими лексемами: мол′ (у більшості досліджених пунктів), м’іл′ (141, 

168, 171, 184), мете�лиц′а (131, 180, 184), метели�ц′а (131), падсо�нухова 

м’іл′ (141), мете�лик (175).

На позначення вовчка звичайного, або ж капустянки (Gryllotalpa 

gryllotalpa) у центральнослобожанських говірках використовують сло-

ва: капу�с′т′анка (майже в усіх обстежених пунктах) // [насоzйашник / 

коноzпл′і / л′он нападаzйе капуzс′т′анка / і саzхарний бур′аzк вонаz 

поzрте // ] (185); капус′т′а�нка (128, 129, 131, 133, 169, 170, 182), 

воўчо�к (128, 129, 131, 133, 138, 140, 172, 179, 182, 184), медве�дка 

(128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 168, 169, 175, 176), ведме�дка (131, 

133), су�чка (131).

Семема «попелиця» на території Харківщини репрезентована 

лексемами: тл′а (в усіх обстежених пунктах) // [тл′а насоzн′ашнику 

буваzйе / набур′акоzв’і і табакуz / наконоzпл′ах // ] (131); попели�ц′а 

(140, 168, 184), поп’іл′ни�ц′а (170).

До шкідників технічних рослин належить і лучний метелик 

(Pyrausta sticticalis), який у центральнослобожанських говірках має 

такі назви: мете�лик (майже в усіх досліджених пунктах) // [метеzлик 

бур′аzк йіс′т′ / соzн′ашник / коноzпл′у / але несам / а гуzсениц′і // ] 

(171); стебе�л′ний мете�лик (185).

Семема «клоп буряковий (Polymerus cognatus)» репрезентова-

на на Харківщині лексемою клоп. Однією лексемою представлені 

й назви довгоносика та совки: доўгоно�сик (у всіх обстежених пунк-

тах) // [доўгоноzсик йіс′т′ бур′аzк / подсоzлнух / л′он / коноzпл′у / 

гороzх // ] (172); со�ўка (в усіх досліджених пунктах) // [соzўка / личиzнка 

збрудниzм б’іzлим т′іzлом / поzўн′іс′т′у зйідаzйе листкиz рослиzн // вониz 

буваzйут′ і сиzл′но погриzзен′і // йіс′т′ бур′аzк / соzйашник / картоzшку / 

гороzх і квасоzл′у // ] (185).

Семема «листовійка» репрезентована лексемою листове�ртка (134, 

174, 175, 180) // [листовеzртка крилаzта / буваzйе безкриzла / комаzха 

зелеzного чи жоўтуваzто-зелеzного коzл′ору // листкиz однеzйі жоzўкнут′ / 

засихаzйут′ і скруzчуйуц′:а // уконопл′іz вонаz / л′оzн′і // ] (134).
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На позначення сарани у центральнослобожанському ареалі вико-

ристовують слово саранча� (в усіх обстежених пунктах) // [натехн′іzчн′і 
кул′туzри нападаzйе і саранчаz // вонаz вигризаzйе д′іzрки // ] (132).

Семема «блішка» репрезентована лексемами: блоха� (у біль-

шості досліджених пунктів) // [блохаz поzрте л′он / коноzпл′і / 

табаzк / соzйашник // ] (185); бло�шка (131, 139, 179), бл′і�шка (182, 

184), блоши�ц′а (135), хрестоцв’і�тна бл′і�шка (130), конопл′а�на блоха� 

(141).

До шкідників технічних культур належить і личинка хруща, 

яка має на Харківщині такі назви: хроба�к (майже в усіх обстеже-

них пунктах) // [хробакиz п’ідйідаzйут′ бур′аzк / л′оzн / картоzшку // ] 

(168); личи�нка хрушча� (134, 176).

Шкідниками, як уже згадувалося вище, можуть бути і тварини: 

горобці, граки, кози, кроти. Семема «горобець» репрезентована 

у центральнослобожанських говірках лексемами: горобе�ц′ (у всіх до-

сліджених пунктах) // [горобц′іz сон викл′оzвуйут′ // ] (168); вороб’і�й 

(172, 179, 183), вороб’е�й (128), воробе�й (128).

До шкідників-птахів зрідка на Харківщині зараховують граків: 

грак (169, 174) // [гракиz соzн′ашник кл′уйуzт′ // ] (169). Із тварин най-

поширенішими шкідниками на території Центральної Слобожан-

щини є кріт (на позначення цієї реалії тут уживають лексеми крот 

і кр′іт, які поширені у центральнослобожанському ареалі однаковою 

мірою) і сліпак звичайний (Spalax microphthalmus), якого на Харків-

щині переважно називають сліпцем або сліпаком. Проте для нази-

вання останнього часто використовують у центральнослобожанських 

говірках вищезгадані лексеми крот і кр′іт. Здебільшого як шкідники 

сприймаються і кози: [козаz усоzн′ашник заб’ігаzйе // ] (169).

ЛСГ «хвороби та шкідники городніх рослин». Розгляньмо семе-

му «хвороба, за якої чорніє ніжка капусти (розсади)», репрезентан-

тами якої у центральнослобожанськихс говірках є лексеми: чо�рна 

но�жка (майже в усіх обстежених пунктах), чо�рна н′і�жка (131, 138, 

139, 185), чорноно�жка [накапуzсту напаzла чорноноzжка // ] (168). 

Із мікрогрупою «хвороби капусти» пов’язані й репрезентанти семе-

ми «слизистий бактеріоз, хвороба капусти, яка виявляє себе в період 

зав’язування качана і від якої вона гниє і вкривається слизом» — 

гнил′ (128, 129, 136, 137, 169, 171, 172, 178, 181, 182), слиз (131, 133, 

136, 137, 173, 177, 179, 180, 183), сли�зистий бактер′іо�з (140, 168), 

гни�л′:а (138), бактер′іо�з (185).

Зрідка на Харківщині зустрічається хвороба капусти, яка має 

найменування: кила� (140), к’іла� (168). Узагалі ж кила — це хвороба 
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деяких сільськогосподарських рослин, зокрема й капусти, що ха-

рактеризується появою наростів на їх корінні.

Семема «хвороба помідорів, за якої підгниває нижня частина 

плодів» репрезентована такими лексемами: гнил′ (майже в усіх об-

стежених пунктах), ф’ітофто�ра (128, 129, 138), хв’ітофто�ра (128, 

129, 138), ф’ітофторо�з (140, 185), хв’ітофторо�з (140, 185).

Хвороби перцю на території Центральної Слобожанщини, як пра-

вило, не поширені і, відповідно, маловідомі: [упеzрц′а р′іzдко буваzйе 

хв’ітофтороzз / бактер′іоzз // ] (185). Те саме стосується і хвороб ба-

клажанів: ф’ітофто�ра (128, 129), хв’ітофто�ра (128, 129), ф’ітофторо�з 

[ф’ітофтороzз / грибнаz хвороzба / прийак’іzй зйаўл′аzйуц′:а нал′іzт 

і пл′аzми // буваzйе ўпом’ідоzр′іў і сиzн′іх // ] (140), хв’ітофторо�з (140).

Захворювання баштанових культур. У центральнослобожан-

ських говірках було вивлено такі найменування хвороб гарбузів, 

кавунів і динь: гнил′ (майже в усіх досліджених пунктах) // [йес′т′ 
гнил′ нападаzйе нагарбузиz / кавуниz // диzн′і гнийуzт′ бува // йакшоz 

над′іл′аzн′ц′і дес′аzток штук згнийеz / то це небагаzто // ] (170); або 

бактер′іо�з [бактер′іоzз ураzжуйе ог’іркиz / диzн′і / кавуниz / гарбузиz / 

і вониz гнийуzт′ // ] (140). Семема «хвороба, яка утворює плями і наліт, 

що призводять до засихання рослин — гарбузів та інших баштанових 

культур, репрезентована лексемами: борошни�ста роса� [борошниzста 

росаz буваzйе угарбузаz / ог’ірк’іzў / диzн′і / накавунаzх] йе // вонаz 

утвоzр′уйе пл′аzми / нал′іzт / п’іzсл′а чоzго рослиzна засихаzйе // ] (140); 

роса� (133), лучни�ста роса� (140), лучна� роса� (133).

Хвороби картоплі. Найпоширенішим захворюванням карто-

плі у центральнослобожанських говірках є гнил′ (у всіх дослідже-

них пунктах). Ця назва має своєрідну диференціацію, яка полягає 

в тому, що дуже часто мовці виділяють суху і мокру гниль: суха� гнил′ 
(131,136, 137, 140, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184) // 

[сухаz гнил′ п’аzтнами / моzкра гнил′ / колиz проzсто гнийеz // ] (131); 

мо�кра гнил′ (131, 136, 137, 140, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184). Такі найменування на позначення хвороб карто-

плі, як ф’ітофторо�з (168, 185), хв’ітофторо�з (168, 185), чо�рна парша� 

[чоzрна паршаz / хвороzба / прийак’іzй ураzжен′і і паzростки / і плодиz // ] 

(140) мають поодиноке виявлення. Іноді мовці чітко не розрізняють 

назви шкідників і хвороб. Так, наприклад, як хворобу було названо 

колорадського жука: колора�ц′кий жук (128, 129) // [ўкартоzшки дв’і 

осноўниzх хвороzби / гнил′ і колораzц′кий жук // ] (129).

Захворювання цибулі та часнику. На Харківщині вивлено такі на-

йменування хвороб цибулі та часнику: гнил′ (майже в усіх обстежених 
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пунктах), ши�йкова гнил′ [шиzйкова гнил′ / грибкоzва хвороzба / йакаz 

виникаzйе п’ідчас збер′ігаzн′:а цибуzл′і чи часникуz // ] (140); ше�йкова 

гнил′ [треzба завестиz новоzйі цибуzл′і / бо ўнаzш’ій шеzйкова гнил′ // ] 

(168); гнил′ ден′ц′а� [гнил′ ден′ц′аz ўцибуzл′і буваzйе / жоzўтне лиzс′т′а 

і рослиzна вйаzне // ] (140); моза�йка [мозаzйка / це колиz нацибуzл′і 
зйаўл′аzйуц′:а св’іzтло-жоzўт′і і б’іzл′і смуzги // ] (140); переспороно�з 

[хоч цибуzл′а і часниzк л′ікаzрство дл′анаzс / но і вониz бол′іzйут′ 
напереспороноzз // ] (185). Останнім двом відповідають такі лі-

тературні назви, як моза�їка (мозаїчна хвороба) і пероноспоро�з, або 

неспра�вжня борошни�ста роса� (грибкове захворювання, що прояв-

ляється через 3–4 тижні після садіння і при якому спостерігається 

відставання рослин у рості, жовтіння та засихання листя, а у вологу 

погоду навіть і покриття їх сірувато-фіолетовим нальотом). Лексе-

ма «мозаїка» утворилася, мабуть, унаслідок універбації (стягнення 

в одне слово стійкого словосполучення — мозаїчна хвороба-мозаїка). 

Проте для розмовного літературного та говіркового мовлення, оче-

видно, природнішою є усічена, економніша з погляду мовнозвукових 

засобів та, відповідно, придатніша й зручніша для комунікативно-

го процесу, форма моза�ĭка. Щодо лексеми «переспороноз», то вона, 

ймовірно, утворилася від літературного слова «пероноспороз» уна-

слідок дії так званої народної етимології.

Хвороби бобових культур. Дуже рідко зустрічається у централь-

нослобожанських говірках така назва хвороби бобових рослин, 

як аскох’іто�з [аскох’ітоzз гороzху ўраzжуйе ўс′у рослиzну / зйаўл′аzйуц′:а 

пл′аzми / ц′аzточки // хвороzба передайеzц′:а реzштками зараzженойі 

рослиzни // ] (140). Аскохітоз — це хвороба, що вражає переваж-

но горох, на листі і стеблах якого з’являються світло-каштанові 

плями з темно-коричневою облямівкою. Рідковживаною назвою 

є й антракно�з квасо�л′і [антракноzз квасоzл′і / це колиz ўпер′іоzд 

зйаzўлен′:а схоzд′іў і утвоzрен′:а плод′іzў виникаzйут′ червоzн′і пл′аzми / 

йак’іz набухаzйут′ / а поzт′ім зйаўл′аzйуц′:а смуzги // ] (140). Антрак-

ноз — грибкове захворювання сільськогосподарських культур, уна-

слідок якої молоді рослини гинуть, а на старіших з’являються жовті, 

рожеві або бурі плями, тріщини і виразки з темно-бурими краями; 

на стеблах плями бувають чорні, ніби обвуглені. Уживаються ці на-

зви, як правило, фахівцями.

Найменування хвороб інших городніх рослин, зокрема редьки 

і редиски, мовцям невідомі.

Назви шкідників городніх культур. Семема «колорадський жук, 

шкідник картоплі, баклажанів, помідорів» репрезентована лексемами: 
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колора�ц′кий жук (майже в усіх обстежених пунктах), колора�д (128, 

129, 136, 137, 138, 173, 175, 177, 177, 178, 180, 181, 183, 185), жук 

(169).

Значна кількість найменувань шкідників городніх рослин є од-

наковою з назвами шкідників технічних культур, тому детально роз-

глядати їх ми не будемо.

Перерахуймо найменування шкідників помідорів: медве�дка (128, 

129, 131, 133, 136, 137, 168, 169), со�ўка (136, 137, 138, 140, 168), воўчо�к 

(128, 129, 131, 133, 172), капу�с′т′анка (140, 171, 185), капус′т′а�нка 

(170), ведме�дка (131).

Шкідники баштанових культур. Із цим мікроутворенням пов’язані 

такі назви: тл′а (майже в усіх обстежених пунктах), башта�н:а попели�ц′а 

(140), воўчо�к (131, 140), капу�с′т′анка (185), со�ўка (185), павути�н:ий 

кл′і�ш’: (140), трипс (140), слима�к (140), дрот′а�ник [дрот′аzники / це 

червйачкиz так’іz малеzн′к’і / б’іzл′і // ] (140); дрот′а�нка (179), грак 

[граzки бакшуz буваzйе викл′оzвуйут′ // ] (169).

Шкідники баклажанів і перцю. Ці рослини мають незначну 

кількість шкідників, а відповідно і їх найменувань: воўчо�к (133), 

капу�с′т′анка [капуzс′т′анка поп’ідгризаzла пеzрец′ // ] (185).

Шкідники цибулі та часнику. Із цим мікроутворенням пов’язані 

такі назви: тл′а� (136, 137, 138), дрот′а�нка (128, 129, 170) // [дрот′аzнка 

цибуzл′у йіс′т′ / а часниzк н′ічоzго нейіzс′т′ // часниzк поzртиц′:а / колиz 

бур′іzйе // ] (170); доўгоно�сик (140), червйачки� б’і�л′і (133), цибул′ко�ва 

м’іл′ (140), лу�кова му�ха (168).

Шкідники редиски та редьки. На Харківщині виявлено такі на-

йменування: тл′а (131, 136, 137, 168), мошка� (128, 129), попели�ц′а� 

(140); блоха� (138, 170, 185) // [блохаz лиzс′т′а звеzрху йіс′т′ і наредиzски / 

і нареzд′ки / а накор′ін′ц′аzх немаz н′ічоzго // ] (170); дрот′а�нка 

(128, 129), слима�к (140); капу�с′т′анка (185); со�ўка (185), м’′іл′ (168); 

чорне�н′к’і жучки� (133).

Шкідники картоплі. Із цим мікроутворенням пов’язані такі назви: 

дрот′а�нка (128, 129, 131, 133, 170, 172), дро�тик [дроzтик / малеzн′кий 

слимаzк // ] (138) слиз′к’і� червйачки� (138); воўчо�к (128, 129, 131, 133, 

138, 172), капу�с′т′анка (140, 171, 185), медве�дка (128, 129, 131), 

ведме�дка (131), капус′т′а�нка (131, 170); хроба�к (128, 129, 131, 168); 

со�ўка (170, 185); крот (133), кр′іт (140). Іноді спостерігаємо явище 

метонімічного перенесення. Так, наприклад, серед шкідників кар-

топлі названо гнил′ (136, 137), яка є хворобою.

Шкідники капусти. Із цією мікрогрупою пов’язані такі номени: 

мете�лик (128, 129, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 168, 185), б’іла�н 
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(131, 136, 137, 138, 169), б’і�лий мете�лик (170); капу�с′т′анка (140, 

171, 185), капус′т′а�нка (131, 170), ведме�дка (169); блоха� (136, 137, 

138, 140, 172, 185), бло�шка (131), тл′а (128, 129, 138, 140, 168, 170), 

комашн′а� (140), мошкара� [йак мошкараz нападеz / то розвод′аzт′ с′іл′ 
у вод′іz і бриzзкайут′ неzйу капуzсту / посипаzйут′ м’іждур′аzд′:а дуzстом 

чи поzп’ілом // ] (170); со�ўка (185), мол′ (128, 129); жучки� б’і�л′і (128, 

129), жучки� (140); слима�к (185).

Шкідники гороху, квасолі. На Харківщині виявлено такі наймену-

вання: жучки� (136, 137), куз′ки� (128, 129, 133) // [уз′іzбраному куз′киz 

завоzд′ац′:а / а так червйакиz йак’іzс′ / цв’іzл′ // ] (128); червйаки� (128, 

129); оро�хова зерно�ўка (168), горо�хова зерно�ўка (185); мете�лиц′а (131); 

попели�ц′а (168), тл′а (185); саранча� (169), горо�хова му�ха [і ўгороzхов’і / 

і ўквасоzл′і прицв’іт′іzн′:і оц′аz муzха закладаzйе йаіzчки // с′іменоz 

достигаzйе / достигаzйе і йаіzчко // жучоzк там сидиzт′ / йак укомоzр′і / 

а поzт′іzм прокуzсуйе д′іzрочку і вилаzзит′ // а поzт′іzм закладаzйуц′:а йаzйц′а 

ш’:е настеблоzв’і // ] (170). Іноді до найменувань шкідників квасо-

лі і гороху зараховують такі назви, як цв’і�л′ (128, 129) і мохнати�н′:а 

[буваzйе ороzх мохнатиzн′:ам береzц′:а / стр′учоzк чорн′іzйе / а шоzвоно / 

хто його знаz // ] (133).

Отже, відзначимо, що назви хвороб і шкідників сільськогоспо-

дарських рослин відомі не всім діалектоносіям. Певні найменування 

знають лише фахівці, зокрема агрономи. Наприклад, переспороно�з, 

аскох’іто�з, антракно�з, септар′іо�з. Проте навіть у їхньому мовлен-

ні подібні найменування часто зазнають часткових трансформацій 

(переспороно�з від літ. пероноспоро�з, септар′іо�з від літ. септоріо�з тощо). 

Такі номени, як ф’ітофто�ра, ф’ітофторо�з відомі не тільки спеціаліс-

там, а й звичайним діалектоносіям, але для рядових мовців природ-

нішими є форми хв’ітофто�ра, хв’ітофторо�з. Узагалі під фітофторою 

розуміють «рід нижчих грибів класу фікоміцетів, що паразитують 

на картоплі, помідорах і т. ін.», а під фітофторозом — «хворобу рос-

лин, спричинюваною фітофторою (грибами-паразитами)». Проте фі-

тофторою називають не тільки самих паразитів, а й захворювання 

ними спричинюване. Таке метонімічне перенесення, у принципі, 

властиве й літературній мові. Своєрідна мовленнєва диференціа-

ція, залежно від професійної приналежності мовців, спостерігається 

й у використанні назв сли�зистиĭ бактер′іо�з і слиз. Уживання першої 

характерно для мовлення сільських спеціалістів, другої — для усіх 

інших діалектоносіїв. Зауважимо, що мовці не завжди чітко усвідом-

люють різницю між шкідниками і хворобами сільськогосподарських 

культур. Це нерозрізнення привело до виникнення різних метоніміч-



86 Сільськогосподарська лексика в говірках Центральної Слобожанщини 

них перенесень. Так, наприклад, до хвороб картоплі зараховується 

мовцями колорадський жук (колора�ц′киĭ жук) (див. контекст вище), 

який, по суті, є прожерливим шкідником бурувато-жовтого кольо-

ру, що об’їдає листя картоплі та інших рослин родини пасльонових 

і завдає цим їм великої шкоди. Або, навпаки, до шкідників карто-

плі зараховується гнил′ (загальна назва хвороб рослин, спричиню-

ваних деякими видами бактерій або грибів, унаслідок якої росли-

на, її коренеплоди, плоди розкладаються тощо). Назви захворювань 

сільськогосподарських культур структурою можуть бути простими 

(однокомпонентними), наприклад, зона�, са�жка й ін., складеними 

(двослівними): борошни�ста роса�, чо�рна парша� тощо, зрідка складни-

ми, тобто такими, що поєднують у собі кілька коренів: хв’ітофто�ра, 

хв’ітофторо�з, чорноно�жка. Зауважимо, що двослівні найменуван-

ня внаслідок дії словотвірних процесів (в основному основоскла-

дання й універбації) часто зливаються в одну лексему: сли�зистиĭ 
бактер′іо�з — слиз, чо�рна но�жка/чо�рна н′і�жка — чорноно�жка тощо. 

Може спостерігатися й просте відкидання уточнювального елемента 

двокомпонентної сполуки: сли�зистиĭ бактер′іо�з — бактер′іо�з, мо�кра 

гнил′, суха� гнил′, ши�ĭкова гнил′ — гнил′, борошни�ста роса�, лучна� роса� — 

роса�. Узагалі ж найменування хвороб сільськогосподарських рослин 

у говірках Харківщини представлені слабко, більш вираженими є на-

зви шкідників, хоча знову ж таки вони відомі не всім носіям тієї 

або іншої центральнослобожанської говірки.

2.4. ЛСГ на позначення різних періодів росту 
і достигання сільськогосподарських культур

Розгляньмо окремо і багату в репертуарному плані й поліінфор-

мативну в науковому відношенні лексичну групу на позначення ета-

пів росту й достигання сільськогосподарських рослин. Номінація 

різних періодів росту і дозрівання культивованих рослин характе-

ризується неоднаковою деталізацією семантичного простору. Вона 

засвідчує наявність різної кількості елементів і має відмінності від-

повідно до особливостей достигання тієї або іншої культури. Проте 

для всіх сільськогосподарських рослин можна виділити 4 основні 

стадії: 1) етап появи сходів; 2) період росту (розвиток сходів, поява 

стебла і колоса (для зернових культур)); 3) стадія цвітіння; 4) пері-

од формування плодів і їх достигання».

Етапи росту й дозрівання жита. Прадавня економічна і куль-

турна цінність жита для східних слов’ян є загальновідоиою, тому 

різні періоди росту і достигання цієї рослини повсюдно і здавна 


