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• засвоїти інформацію про підщепи плодових порід; навчальна 

• сприяти формуванню пізнавального інтересу; виховна 

• розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення; 

• розвивати самостійність, працелюбність. 
розвиваюча 

План 
1. Основні принципи формування крон. 

2. Округлі крони. 

3. Площінні крони. 

4. Напівплощинні крони. 

5. Особливості обрізування плодоносних дерев з округлими кронами. 

6. Особливості обрізування плодоносних дерев з площиими кронами 

 



 

2 Плодівництво 

1. Основні принципи формування крон 

У світовому промисловому садівництві розроблено і застосовують 

понад 40 типів крон плодових дерев. Залежно від процесу формування (зміна 

структури і природного вигляду) крони умовно поділяють на природні та 

штучні. Крім того, виділяють проміжну групу крон із спеціальними спосо-

бами формування: шпіндельбуш (веретеноподібний кущ), грузбек, пілер, 

лопатева крона. 

Основною перевагою природних крон є простота формування при по-

рівняно невеликих затратах праці. До цієї групи належать розріджено-ярусна, 

без'ярусна, чашоподібна, кущоподібна та інші крони. 

Для створення штучних крон широко застосовують основні і 

допоміжні прийоми, завдяки яким кронам надають різної (неприродної) 

форми, конструкції, густоти. Основними штучними кронами є пальмети, 

сланці, різноманітні декоративні та інші форми. 

Формування штучних крон більш трудомістке, ніж природних. 

Штучні крони характеризуються меншими розмірами, більшою насиченістю 

генеративними органами, що дає можливість ущільнити і збільшити 

продуктивність 1 га насаджень. Крім того, за невеликими деревами зручніше 

доглядати і збирати врожай. 

Залежно від форми, розміщення основних гілок, способу регулювання 

їх росту і плодоношення крони поділяють на округлі (гілки спрямовані 

радіальне навколо центрального провідника), площинні (основні гілки 

спрямовані в площині ряду), напів-площинні (основні гілки спрямовані в 

обидва боки від ряду під кутами 15— 30°, а горизонтальна проекція має ви-

гляд широкого еліпса), сланці (вся крона формується в горизонтальній 

площині біля поверхні ґрунту). 

В окрему групу виділяють декоративні крони, які мають різноманітні 

форми і конструкції (кордони, вази, кулі та ін.). Дерева з такими кронами 

використовують у декоративному садівництві. 

Залежно від призначення і умов вирощування плодові дерева форму-

ють на різних за висотою штамбах: 

високоштамбові—понад 1,2 м, напівштамбові—0,7—1,2 м, 

низькоштамбові — 0,4—0,7 м, кущоподібні — 0,2— 0,4 м, безштамбові 

(кущі). 

У промислових садах України перевагу надають низькоштамбовим 

деревам. Високо- і напівштамбові дерева використовують у декоративному 

садівництві. 

Штучні і близькі до них за формою крони широко застосовують у 

сучасному промисловому садівництві. 

 

Основні принципи формування крон. Висока продуктивність 

насаджень (посівів) можлива при максимальному використанні рослинами 

сонячної енергії. Розмір і форма, густота розміщення дерев є провідними 

елементами конструкції насаджень, які значною мірою визначають 

продуктивність насаджень. Засвоєння рослинами до 1 % сонячної енергії, яка 
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на них попадає, вважається низьким, 1— 2%—середнім, 2—4%—високим, а 

понад 4 °/о — дуже високим. Отже, крони повинні мати такі конструкції, які 

б забезпечували найвищий процент використання деревами сонячної енергії. 

Сучасні конструкції крон плодового дерева повинні задовольняти такі 

вимоги: 

- мати невелику висоту і об'єм дерев з метою збільшення щільності 

насаджень і зручності догляду за ними; 

-  швидко нарощувати площу листя, що прискорює скороплідність і 

товарне плодоношення; 

- забезпечувати добре освітлення всіх ділянок крони, тобто створення 

оптимальних умов для фотосинтезу і рівномірного їх плодоношення; 

-  мати достатню міцність крони, яка б витримувала найбільші наван-

таження урожаєм та була стійкою проти несприятливих погодних умов; 

- забезпечити механізацію виробничих процесів по догляду за ґрунтом 

і деревами та підвищення продуктивності праці на всіх роботах, насамперед 

на збиранні врожаю. 

Крони у сучасному плодівництві повинні бути простими за 

конструктивними особливостями і технікою формування. Розрізняють їх за 

наявністю або відсутністю центрального провідника, кількістю та 

розміщенням основних гілок на стовбурі, кількістю порядків гілкування. 

Щодо центрального провідника, то його вирізують на початку або 

верхню його частину наприкінці формування (зрідка зберігають). 

Якщо провідник залишають, погіршується освітлення внутрішньої 

частини крони, але крона при цьому міцніша. Без провідника крона краще 

освітлюється, проте менш міцна. Залежно від біологічних особливостей 

породи чи сорту застосовують той чи інший варіант. 

Кількість основних гілок у кроні залежить від кількості дерев на 1 га. 

Найбільш доцільна кількість їх при формуванні  поширених крон — 5— 8 

шт.  

Гілки першого порядку можна розміщувати поодиноко і ярусами. При 

ярусному розміщенні у ярусі повинно бути не більше 3 суміжних гілок, бо 

вони загущуватимуть крону і пригнічуватимуть ріст центрального провід-

ника над ними. Найчастіше застосовують змішане розміщення основних 

гілок — знизу ярусне, вище — поодиноке. 

Практика свідчить, що скелет крони, особливо у слабкорослих дерев, 

не варто створювати більш як з 2 порядків гілкування. Третім порядком по-

винні бути лише обростаючі плодоносні гілочки. Обмеження порядків гілку-

вання запобігає загущенню крони, полегшує її формування і догляд за нею. 

Чим густіше посаджені дерева, тим більша необхідність обмеження порядків 

гілкування. 

Міцність крони залежить насамперед від підпорядкування гілок, 

співвідношення товщини стовбура і основних гілок, їх кількості, густоти 

розміщення та кутів відходження. 

Провідник повинен домінувати за товщиною і висотою. Кожна гілка, 

що відходить від нього, має бути наполовину тоншою від стовбура над нею. 
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Тонші гілки ослаблюються, а товщі — пригнічують провідник. Щоб провід-

ник домінував, застосовують менше, ніж на бокових гілках, обрізування,  

видаляють конкуренти і постійно підтримують його у вертикальному поло-

женні. Треба стежити, щоб гілки вищих порядків не розвивались сильніше 

гілок нижчих порядків. 

Не слід залишати як скелетні гілки з кутом відходження меншим за 

40°, оскільки вони неміцно прикріплюються до стовбура і погано обростають 

гілочками, а також гілки, що відходять під тупим кутом від стовбура, бо вони 

погано розвиваються. Найбільш придатними для формування скелета крони є 

гілки з кутом відходження -45—60°. 

Від кутів відходження скелетних гілок залежить також скороплідність 

дерев, потреба в кріпленні крон, а іноді й нагадуванні, зручність обробітку 

ґрунту під деревами тощо. Нахил гілок можна, як зазначалося вище, ре-

гулювати за допомогою розпірок, розтяжок, підв'язок. 

Поодинокі основні гілки розміщують на стовбурі через 30—40 см, а 

групи з 2—3 гілок — через 60—80 см. 

Зазначене вище не стосується крон, які складаються лише з 

напівскелетних і обростаючих гілок (шпіндельбуш, грузбек). 

У перші роки після садіння треба сприяти росту нижніх скелетних 

гілок першого порядку. На них повинна формуватись основна маса урожаю. 

Обрізування дерев у цей період повинно бути мінімальним. Гілки укорочу-

ють лише з метою підпорядкування і для галуження, а зайві гілки замість 

вирізування доцільніше зігнути і залишити. Це стимулює проростання 

бруньок і прискорює плодоношення. 

У сортів з пірамідальною кроною зрізи слід робити на зовнішню 

бруньку або гілку, а з розлогою — на внутрішню. 

Гілки другого порядку, якщо вони передбачені системою формування, 

закладають почергово з обох боків: у сильнорослих дерев першу гілку на 

відстані 50—60 см, у слабкорослих— 40—50 см від стовбура, а наступні — 

через 35—40 см. Гілки можна закладати і парами, збільшуючи відстань між 

ними до 70—80 см. У кісточкових порід ці відстані зменшують на 10— 15 

см. На всіх гілках повинні бути обростаючі гілочки, розміщені через 8—15 

см. 

Щоб не вкорочувати ті гілки, які будуть видаляти, обрізування завжди 

треба починати з проріджування. При формуванні крони необхідно врахову-

вати біологічні особливості породи, сорту, а іноді й окремих дерев. 

 

2. Округлі крони. 

З округлих крон у промислових садах застосовують розріджено-

ярусну,  поліпшено - ярусну, без'ярусну, чашоподібну, шпіндельбуш, грузбек, 

пілер, кущоподібні. 

Розріджено-ярусну крону формують у дерев усіх плодових порід, крім 

персика. У сучасному садівництві нашої країни, зокрема в садах на насінних і 

середньорослих клонових , підщепах з широкими міжряддями і  ущільненим 

розміщенням дерев у ряду, вона є найбільш поширеною, її формують з гілок 
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першого порядку, розміщених ярусами і поодиноко. Можливі такі варіанти їх 

розміщення на стовбурі (знизу уверх): 4—2—1,  3—2—1—1, 3—1—1—1, 3—

2—1, 2— 1—1—1, 3—1—1, 2—2—1. Найбільш поширеним варіантом є 

розміщення у першому ярусі 3 гілок — 2 суміжних і 1 на відстані 15—30 см 

від них збоку великого кута розходження, решту гілок розміщують 

поодиноко через 50—60 см. Першу поодиноку гілку слід направляти у 

протилежний бік від верхньої в ярусі. При розміщенні гілок ярусами відстань 

між ними залежить від форми крони і становить 60—80 см (менші в розлогих 

кронах і більші в пірамідальних). У середньорослих дерев відстані 

зменшують на 10—15, у карликових—на 20— 30 см. Сильні гілки другого 

порядку слід формувати лише у першому ярусі. 

Щоб крона не загущувалась і добре освітлювалась її внутрішня части-

на, сильні гілки другого порядку слід формувати лише у нижньому ярусі. На   

розміщених вище основних гілках формують проміжні розгалуження. 

Після висаджування 2-річних саджанців найвищу бокову гілку зрізу-

ють до 30—35 см довжини, інші вкорочують на одному рівні з нею. Цент-

ральний провідник залишають на  20—25 см довшим. Гілки, що відходять від 

стовбура під кутом 45—50°, зрізують над зовнішньою брунькою, а під кутом 

понад 50°—над внутрішньою. Якщо кут відхилення намічених для 

формування крони гілок менший за 45°, їх відхиляють за допомогою 

розпірок та інших засобів. Зайві бокові гілки вирізують на кільце. 

Під час першої вегетації великих приростів, як правило, не буває, 

тому навесні наступного року вирізують лише конкуренти центрального 

провідника та скелетних гілок. Коли є великі прирости, провідники 

скелетних гілок укорочують до 60—70 см у сортів з високою 

пагоноутворювальною здатністю і до 50—60 см у сортів з низькою. З метою 

закладання наступних скелетних гілок центральний провідник також 

укорочують до 70—80 см. Таке вкорочення, додержуючись 

підпорядкованості, проводять протягом 3—5 років. Одночасно, крім 

конкурентів, вирізують пагони, які ростуть на верхньому боці скелетних 

гілок всередину крони. Прирости, довжина яких менша за 20 см, не 

вирізують. 

На основних гілках першого ярусу  закладають по 2—3 скелетні гілки 

другого порядку на відстані 40—60 см (залежно від сили росту) від стовбура 

і між ними у зерняткових і 30— 35 см у кісточкових порід. З метою 

рівномірного навантаження основної гілки скелетні гілки закладають по-

чергово. Між ними, а також між скелетними гілками на стовбурі та на 

верхніх основних гілках крони залишають проміжні напівскелетні гілки 

довжиною до 1—1,5 м з відстанями 20—40 см або групами по 2—3 через 

50—60 см. Решту гілок, які не використовують для формування крони, вирі-

зують або укорочують до 20—25 см у зерняткових і до 25—30 см у кісточко-

вих для перетворення їх у плодоносні гілочки. Густо розміщені обростаючі 

гілочки проріджують, залишаючи їх на відстані 12—15 см одна від одної. 

Одночасно регулюють ріст всіх гілок укорочуванням, відгинанням, 

прищипуванням тощо. Центральний провідник вирізують на 6—8-й рік над 
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верхньою боковою гілкою. 

При садінні некронованих однорічок у перший рік їх формують так 

само, як і в третьому полі розсадника, надалі — як дворічні саджанці. 

Після закінчення формування висота сильнорослих дерев повинна 

бути не більшою за 4—4,5 м, середньорослих — 3—3,5, карликових — 2—

2,5 м. Діаметр крони має бути таким, щоб у міжряддях для проходу машин і 

агрегатів залишався коридор шириною не меншою за 2—2,5 м, а між 

деревами в ряду — 35—40 см. 

Поліпшену ярусну крону формують з 7—9 основних гілок здебільшого 

у дерев черешні і вишні. Нижній ярус закладають з 4 гілок, другий—на 

відстані 60—80 см від першого з 2—3, третій (у дерев сильнорослих сортів) 

— на такій самій відстані від другого з 2 гілок. Гілки вищих ярусів 

закладають розріджено (через 15—20 см), бажано над проміжками гілок 

нижчого ярусу. Закладання гілок другого порядку, укорочування і техніка 

формування крони такі самі, як і в розріджено-ярусній кроні. 

Без'ярусну крону  формують з 6—8 гілок першого порядку. Перші 

гілки залишають на стовбурі через 15—20 см (їх часто закладають ще в 

розсаднику), решту—через 25—40 см. При такому формуванні гілки першого 

порядку міцно зростаються з стовбуром. 

Навесні, щоб закласти чергову скелетну гілку, укорочують 

центральний провідник. На кожній основній закладають по 2—3 гілки 

другого порядку. Основні гілки укорочують, підпорядковуючи центральному 

провіднику, а гілки другого порядку, які закладають по 2—3 на кожній 

основній, підпорядковують їх провідникам. 

У без'ярусних кронах закладають три порядки гілок. Після закінчення 

формування центральний провідник вирізують над останньою скелетною 

гілкою. Без'ярусна крона міцна і добре освітлюється, але характеризується 

тривалим періодом формування і значною висотою дерев. Тому такі крони 

найбільш доцільно формувати у швидкорослих порід (абрикоса, мигдалю) і 

сортів. 

Чашоподібна крона є типовою безлідерною формою крони, її 

застосовують в основному для формування персикових дерев, але можна 

формувати дерева інших кісточкових і зерняткових порід. У дерев з 

чашоподібними кронами добре освітлюється їх внутрішня частина. 

Чашоподібну крону раніше формували з суміжних скелетних гілок 

першого порядку і вилкоподібним розміщенням гілок другого порядку. 

Внаслідок поганого зростання гілок з стовбуром така крона неміцна і над-

мірно загущується у нижній і середній частинах. Тепер для формування ча-

шоподібної крони основні гілки вибирають на відстані 10—20 см одна від 

одної. На них закладають гілки другого порядку через 40—50 см від стовбура 

і 30—40 см між ними, додержуючись відповідного підпорядкування. 

Формується чашоподібна крона протягом 3—4 років. Після садіння 

кронованих саджанців відібрані для формування крони 3—4 гілки укоро-

чують на одному рівні так, щоб довжина нижчої становила 30—35 см. 

Центральний провідник зрізують над верхньою гілкою. Зайві гілки вирізують 
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на кільце. У червні виламують і прищипують конкуренти та інші непотрібні 

пагони. Навесні наступного року на основних гілках закладають по одній 

гілці другого порядку. Влітку, як і в перший рік, проводять зеле- і ні операції. 

У наступні 1—2 роки закладають ще по 1—2 гілки другого порядку. 

У процесі створення скелета крони формують також напівскелетні та 

обростаючі гілки, їх розміщують так само, як і в розріджено-ярусній та інших 

округлих кронах. 

Веретеноподібний кущ, або шпіндельбуш —це округла крона з 

без'ярусним розміщенням на центральному провіднику напівскелетних гілок, 

нахилених горизонтально. Скелетних гілок у такій кроні немає. Таку крону 

найдоцільніше формувати у середньорослих і карликових дерев, доводячи 

висоту перших до 3,5 м, других — до 2,5 м. 

Висаджені некроновані саджанці зрізують на висоті 60—70 см на се-

редньорослих і 45—50 см на карликових підщепах. Пробуджені до росту 

бруньки на штамбі обшморгують. У липні—серпні пагони, які виросли, 

нагинають горизонтально, підв'язуючи їх до стовбура або кілків, забитих у 

землю. Центральний пагін залишають рости вертикально, як провідник. 

Щовесни, протягом періоду формування крони (5—6 років), приріст укоро-

чують до ЗО—50 см, а пагони, що на ньому виростають, нагинають влітку 

горизонтально, підв'язуючи до нижніх гілок. 

 Якщо садять кроновані саджанці, то бокові гілки нагинають відразу, 

застосовуючи підв'язування, у положення, близьке до горизонтального. На-

далі формування таке саме, як і некронованих саджанців. 

У процесі формування шпіндельбуша густо розміщені на 

центральному провіднику гілки проріджують, залишаючи через 15—30 см. 

Вирізують також вовчки і зайві розгалуження на гілках, систематично 

поправляють положення гілок. 

Оскільки нижні гілки повинні домінувати в кроні, а вони часто при 

горизонтальному положенні пригнічуються, їх слід відхиляти до кута 65—

70°. 

Коли висота дерева досягає запланованої, провідник зрізують над 

останньою верхньою гілкою. З початком господарського плодоношення 

можливе звисання, а отже, і пригнічення нижніх гілок. Щоб послабити цей 

процес, частину їх вирізують, а залишені вкорочують на орієнтовані вверх 

галуження, які потім нагинають до потрібного положення. 

Характерним для веретеноподібного куща є нескладність формування 

і раннє плодоношення. Але без своєчасного обрізування і повторних підв'я-

зувань нижні гілки звисають до землі, погіршується через загущення крони 

світловий режим. Внаслідок цього плодоношення переміщується на пе-

риферію крони, а плоди не набувають властивих сорту кондицій. Виконання 

необхідних операцій робить формування досить трудомістким. 

Вільноростучий  веретеноподібний кущ застосовують переважно для 

формування слабкорослих дерев зерняткових і кісточкових порід. На відміну 

від шпіндельбуша гілки на стовбурі залишають рости вільно, а ті, що ростуть 

під дуже гострим кутом, вирізують. Регулярно видаляють конкуренти 
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центрального провідника і бічних гілок. В іншому техніка формування така 

сама, як і шпіндельбуша. 

Струнке веретено, або грузбек відрізняється від вільноростучого 

веретеноподібного куща лише більш вузькою кроною, оскільки нижні 

напівскелетні гілки (3—4 шт.) формують не довшими за 50—60 см. Вище 

них закладають лише обростаючі гілки довжиною 30—40 см. Застосовують 

цю крону здебільшого для формування дерев слабко- і середньорос-лих 

сортів яблуні і груші на карликових підщепах у загущенострічкових і 

загущенорядкових (1250—3000 де-рев/га) садах. 

Висаджені однорічні саджанці навесні залежно від наявності бокових 

галужень зрізують на висоті 80— 100 см (нижче, коли галужень менше, і 

вище, якщо більше). Всі гілочки на штамбі висотою до 30—40 см і сильні в 

зоні крони вирізують. 

У наступні 2—3 роки в нижній частині крони виділяють 3—4 постійні 

гілки на відстані 5—10 см одна від одної. Конкуренти і гілки, що ростуть під 

кутом меншим за 40°, видаляють, зрідка на оголених місцях крони наги-

нають. Якщо нижні бокові гілки розвинені слабо, центральний провідник 

зрізують над конкурентом, який потім його замінить, або вкорочують, щоб 

посилити бокові галуження. Якщо гілки розвинені добре, центральний про-

відник не чіпають до тих пір, поки висота його не досягне 2—2,5 м. Потім 

його зрізують переводом на верхню бокову гілку. 

У процесі формування стрункого веретена треба дбати про те, щоб 

раціонально заповнити крону обростаючими гілками, положення яких близь-

ке до горизонтального. 

Більшість промислових садів яблуні і груші мають 3-річний цикл 

росту і плодоношення. В перший рік виростає пагін, на другий — на ньому 

формуються генеративні органи (кільчатки), на третій—плоди. Через 1—2 

роки у міру старінння плодушок плодоношення переміщується у верхню час-

тину гілки, а нижня оголюється. Щоб запобігти цьому і забезпечити високу 

продуктивність дерева, з початком плодоношення необхідно регулярно ви-

різувати 3—4-річні (залежно від циклу заміщення) гілки. На місці вирізаних 

гілок виростають молоді, з яких формують нові плодові ланки. Для окремих 

груп сортів доцільно розробити свою систему обрізування на заміщення. 

При належному підборі сорто-підщепних комбінацій і раціонально 

розробленій системі обрізування на заміщення. формування крони грузбек і її 

обрізування нескладне і нетрудомістке. 

Піллер, або колоноподібна крона, складається з центрального 

провідника, на якому розміщуються обростаючі галуження — плодові ланки 

з 1— 3-річних гілок. Великих, типу напівскелетних, гілок у цій кроні, як пра-

вило, не формують. Плодоносні гілки, як і в кроні грузбек, регулярно понов-

люються. Колоноподібну крону застосовують у карликових садах з великим 

(до 5—6 тис. дерев на 1 га) загущенням дерев. 

Висаджені   однорічні   саджанці (краще з короткими боковими гілоч-

ками) навесні зрізують на висоті 80— 100 см. У зоні штамба (до 25—30 см) 

гілочки вирізують, а на центральному провіднику вкорочують на 2—3 брунь-
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ки. У наступні 2—4 роки центральний провідник укорочують на 1/2—1/3 з 

тим, щоб щороку виростало 4—6 нових пагонів, з яких потім формують 

рівномірно розміщені плодові ланки на відстані 12—15 см. Для цього кілька 

(2—3) найбільш вдало розміщених прирости вкорочують на 2—3 бруньки, а 

решту між ними не вкорочують, а залишають на плодоношення. На другий 

рік на них виростають кільчатки, а ще через рік—плоди. Потім їх вирізують 

на пеньок. Тим часом з укорочених пагонів формують плодові ланки, які 

мають складатися з двох однорічних гілок однієї 2-річної з кільчатками та 

однієї 3-річної, яка вже плодоносила. Плодові ланки формують також і на 

пеньках, які залишають після вирізування гілок, що відплодоносили. 

Обрізування плодових ланок проводять за чіткою схемою. Трирічні гілки, які 

відплодоносили, зрізують, залишаючи пеньок довжиною 2—3 см. На верхівці 

2-річної гілки, яка плодоноситиме в поточному році, зрізують однорічний 

приріст. Щоб виростити нові пагони для заміни гілок, що вирізали після 

плодоношення, одну з двох однорічних гілок вкорочують на 2—3 бруньки. 

На не вкороченій однорічній гілці виростуть в поточну вегетацію кільчатки, 

які плодоноситимуть у наступному році. 

Коли висота дерева досягне 2м, центральний провідник зрізують над 

плодовою ланкою чи окремою гілкою. Ширину плодової стіни підтримують 

у межах 1м. 

Сади, де вирощують дерева з колоноподібними кронами, 

характеризуються скороплідністю і високою урожайністю. Слід зазначити, 

що для догляду за ними необхідна висока кваліфікація обрізувачів та 

ретельне виконання агрозаходів. Таке формування найбільш доцільне у 

присадибному садівництві і заслуговує на увагу у спеціалізованих 

садівницьких господарствах. 

Лопатеву крону формують з центрального провідника і 2—3 чотири-

гілкових ярусів на ньому з відстанями 60—80 см. Крім того, на стовбурі на 

відстані 30—50см від верхнього ярусу залишають ще одну скелетну гілку, 

над якою зрізують центральний провідник. Скелетні гілки всіх ярусів роз-

міщують одну над другою, а між ними у вертикальній площині вирізують всі 

гілки, в результаті чого крона дерева у горизонтальній проекції має вигляд 4 

лопатей (звідси і назва крони). Загальна висота дерева не повинна пере-

вищувати 4 м. Лопатева крона добре освітлюється, завдяки чому 

поліпшуються товарні якості плодів, а вільний доступ до стовбура підвищує 

ефективність обприскувань, продуктивність праці по догляду за деревами і 

на збиранні врожаю. 

Кущоподібні крони формують з 5— 7 вільно розміщених на низькому 

(20— 30 см) штамбі основних гілок. На них рівномірно закладають гілки 

другого порядку і обростаючі. Формуюче обрізування полягає в незначному 

(з метою регулювання росту) вкорочуванні однорічних приростів у перші 2—

3 роки після садіння. В наступні роки зосереджують увагу на проріджуванні і 

освітленні крони. 

Кущоподібні крони формують у дерев низькорослих сортів айви, 

сливи, вишні, персика, а останнім часом і яблуні та груші на карликових 
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підщепах. Зокрема, Всесоюзним науково-дослідним   інститутом   

садівництва (В. І. Будаговський) запропонована кущоподібна крона для 

карликової яблуні. Вона має напівокруглу форму. Гілки для стійкості дерева 

підв'язують до дроту, натягнутого між стовпами на висоті 1 м. Формування 

таких крон нескладне, вони скороплідні і зручні для догляду. 

 

3. Площинні крони.  
Основними конструктивними особливостями площинних крон є 

розміщення основних гілок у площині ряду, відсутність скелетних гілок 

вищих порядків, горизонтальне або близьке до нього положення 

напівскелетних і обростаючих гілок, спрямованих здебільшого в міжряддя. 

Оскільки скелет таких крон нагадує стилізований лист пальми, їх називають 

пальметними, або пальметами. Площинна (пальметна) конструкція крони дає 

можливість без послаблення освітленості і фотосинтетичної діяльності листя 

розмістити на одиниці площі значно більше дерев, ніж з округлими кронами 

орієнтовно таких же розмірів, і мати вищі врожаї високоякісних плодів. 

Обмеження обрізування і заміна його зеленими операціями та нагинанням 

гілок прискорюють плодоношення дерев. У пальметних садах зручніше 

доглядати за грунтом, деревами, збирати врожай. Слід зазначити, що 

формування класичних пальмет досить трудомістке, потребує високої 

кваліфікації обрізувачів, влаштування опор тощо. Тому у виробництві для 

вирощування найбільш цінних пізньоосінніх і зимових сортів яблук більше 

застосовують прості вільноростучі пальмети з переважним використанням 

кленових середньо- і слабкорослих підщеп, а для груші і насінних. З 

площинних крон у промислових садах України найбільше застосовують 

вільноростучу різноманітних модифікацій, комбіновану, навкісну пальмети. 

Навскісна пальмета (Італійська, правильна з похилими гілками) є 

родоначальником пальметного садівництва в нашій країні. Інші пальметні 

крони розроблялись на її основі за принципом навскісної. Навскісну паль-

мету формують з центрального провідника і трьох, зрідка чотирьох (на 

карликових деревах) ярусів, в кожному з яких по 2 основні гілки першого 

порядку, закладені на відстані 19— 15см одна від другої і орієнтовані у 

протилежні боки ряду. Відстань між ярусами залежить насамперед від сили 

росту дерев: на карликових — 50— 60см, на середньорослих — 80—90, на 

сильнорослих—100—120 см. Більші відстані у сортів з високою пагоно-

утворювальною здатністю і менші—з малою. Кути відхилення гілок у пер-

шому ярусі становлять 45—50°, наступних— 55—60°. 

 

Вільноростучу пальмету формують без постійних опор, застосовуючи 

окремі принципи і прийоми створення навскісної. Різниця полягає в тому, що 

при формуванні вільнорос-тучої пальмети більше враховують біологічні 

особливості породи, сорту, кожного дерева і не додержують чітко 

визначених шаблонів, зокрема створення правильних форм, симетричності 

розміщення основних гілок, відстаней між ярусами і окремими гілками, їх 

одномірності, точності кутів нахилу. При формуванні вільноростучої паль-
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мети гілки згинають мінімально. Крону формують здебільшого обрізуванням. 

Така крона зберігає основні важливі елементи навскісної пальмети: 

площинна форма, похиле положення скелетних гілок, домінування нижнього 

ярусу. У вільноростучої пальмети лише нижню пару скелетних гілок 

закладають ярусом, решту можна і поодиноко. Для цього гілки вибирають 

незалежно від відстаней, але так, щоб вони були розвинені і розміщувалися у 

площині ряду. Залежно від сили росту дерева відстані між скелетними 

гілками з одного боку можуть становити від 40 до 80см, а на насінних 

підщепах—до 100—120см. Нагинають гілки (до кута 45—50° у першому 

ярусі і на 5—10° більше у кожному наступному) дуже рідко, в основному їх 

формують обрізуванням на перевод. Щоб посилити плодоношення, на стов-

бурі між ярусами залишають на кілька років тимчасові гілки, сформовані з 

укорочених до 20—40 см довгих однорічних приростів. Потім при прорі-

джуванні крони їх вирізують. Провідники скелетних гілок з помірним ростом 

і достатньою кількістю бічних розгалужень не вкорочують. Якщо сильні 

скелетні гілки, які недостатньо обросли бічними гілочками, не відхиляють, то 

їх провідники укорочують на 1/3 — 1/4 довжини. По боках скелетних гілок 

формують гілки другого порядку на відстані 20—30. Сильні вертикальні 

прирости на скелетних гілках, а також всі зайві у місцях загущення вирізують 

на кільце. На другий-третій рік після закладання останнього ярусу чи окремої 

скелетної гілки центральний провідник зрізують над однією з бічних (бажано 

горизонтальних) гілок. 

Якщо дерева інтенсивно ростуть, зокрема сортів з недостатніми 

кутами відхилення скелетних гілок, вільноростучу пальмету можна 

формувати і без укорочування центрального провідника. При цьому пагони 

виростають більш відхиленими від нього, що полегшує формування крони. 

У міру загущення крони і вкорочення приростів вирізують слабкі пло-

доносні гілочки, вкорочують з переводом на горизонтальне галуження над-

мірно довгі напівскелетні гілки, які висуваються в міжряддя, а також і 

тимчасові на стовбурі і скелетних гілках. 

Коли прирости ослабнуть, а плоди дрібнішають, застосовують 

омолоджуюче обрізування. Напівскелетні гілки вкорочують на 1/2 — 1/3 

довжини, бажано над розвиненою бічною гілкою, спрямованою у напрямі 

ряду, проріджують і вкорочують обростаючі гілочки,  вирізують  

малопродуктивні плодоносні. 

Плодові стіни, ширина яких більша за прийняту, обрізують контурним 

обрізувачем МКО-3. Краще цю роботу провести за 2—3 роки, обрізуючи 

кожного року по одній площині. Після механізованого контурного 

обрізування вручну роблять поправку і обрізують гілки у внутрішній частині 

крони. 

Є кілька модифікацій вільноростучої пальмети, які мають свої назви 

(неправильна, нерегулярна, кримська, ярусна, харківська, житомирська) і 

певні особливості формування. Спільним для цих крон є те, що вони більш 

прості і формування їх менш трудомістке порівняно з навскісною пальметою. 

При цьому затрати на їх формування у 2—3 рази менші. 
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Дерева, крони яких сформовані за типом вільноростучої пальмети, у 

молодих насадженнях не поступаються за продуктивністю перед деревами, 

сформованими за типом класичних пальмет. Саме тому вільноростучі пло-

щинні крони стали основними в паль-метних садах. 

Угорська пальмета (плоский шпіндель, угорська шпалера, площинна 

веретеноподібна крона ) є модифікацією округлої крони шпіндельбуш з тією 

лише різницею, що всі гілки на центральному провіднику спрямовують у 

площину ряду. 

Висаджений однорічний саджанець зрізують на висоті 50—70 см 

(залежно від підщепи). Пагони, що виростають у зоні крони, спрямовують 

після закінчення їх росту в протилежні боки ряду (крім верхнього, з якого 

формуватиметься центральний провідник). 

 Сильні пагони, які ростуть у міжряддя, вирізують, якщо це не оголить 

крону. На другий рік і в наступні 3— 4 роки навесні центральний провідник 

укорочують на висоті 50—60 см і закладають наступні групи напівске-летних 

гілок. Відстані між гілками становлять 15—20 см у сортів, що погано 

гілкуються, а у тих, які мають високу   пагоноутворювальну   здатність,—

25—30 см. Зайві сильні гілки вирізують. На третій-четвертий рік всі гілки 

нагинають: нижні до 50—60°, середні — 70—80°, верхні — до горизон-

тального положення. Бічні гілки на основних, що ростуть у міжряддя, вко-

рочують до довжини, яка б забезпечувала загальну товщину плодової стіни 

близько 1 м—на карликових, 1,5 м—на середньорослих і 2 м—на насінних 

підщепах. Висота крони має не перевищувати 2,5м. 

Під час зимового обрізування гілки, які змикаються в ряду з гілками 

сусідніх дерев, вкорочують, а сильні на внутрішньому боці напівскелетних 

гілок вирізують, якщо біля них є достатня кількість менших. Відстань між 

обростаючими гілками має становити 12—15 см. Зайві гілки вирізують. 

Угорську пальмету доцільно формувати у дерев на середньорослих і 

карликових підщепах. На них менше виростає вовчків, а обрізування зво-

диться до мінімуму. Але для карликових дерев потрібна постійна опора. 

Формувати угорську пальмету легко і зручно, затрати на формування 

майже у 2 рази менші, ніж на формування навскісної. Недоліками цієї крони 

є швидке пригнічення нижніх гілок і переміщення плодоношення на верхні. 

Щоб запобігти цьому, застосовують комбіновану пальмету. 

Комбіновану пальмету формують за принципом навкісної (перший 

ярус) і угорської (решту крони) пальмет. 

 Після закладання першого ярусу наступної весни центральний 

провідник укорочують на висоті 100—120 см від нього. Наприкінці липня — 

на початку серпня гілки першого ярусу згинають під кутом 50—60°, 

застосовуючи для цього тимчасові опори. Всі пагони, що виросли на 

провіднику, нагинають до горизонтального положення, спрямовуючи їх 

одночасно у протилежні боки ряду з допустимим відхиленням від його осі до 

30°. Гілки фіксують у такому положенні, підв'язуючи до тимчасових опор або 

стовбура. Один сильний верхній пагін не нагинають—залишають для 

центрального провідника. Навесні наступного року його вкорочують на 
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висоті 45—70 см від верхніх гілок, а влітку так само нагинають нові пагони, 

підв'язуючи їх до нижніх гілок. Формування крони закінчують протягом 4—5 

років. При обрізуванні в процесі формування вирізують вертикальні гілки, 

інші сильні нагинають горизонтально. Пагони подовження скелетних гілок, 

як і при формуванні інших пальметних крон, не вкорочують. Щоб зміцнити 

крону, проводять біологічне зв'язування нижніх гілок з стовбуром, а при 

змиканні крон у ряду — з гілками сусідніх дерев. 

 У період повного плодоношення обрізування проводять так само, як і 

в інших пальмет. Треба запобігати виходу гілок за межі плодової стіни. З ці-

єю метою їх вкорочують на перевод. 

Комбіновану пальмету рекомендується застосовувати для формування 

дерев різної сили росту. Висота сформованих дерев на карликових підщепах 

повинна становити 2м, на середньорослих — 2,5 і на насінних — 3— 3,5м. 

Крони формуються без постійної опори. 

Віялоподібна пальмета використовується переважно для формування 

карликових дерев із застосуванням постійних опор. Основна її конструкція 

така: 8—10 найчастіше поодиноких основних гілок, розміщених через 20—30 

см, орієнтовані в ряд з різними (35—70°) кутами нахилу. Провідник домінує 

лише при формуванні крони. 

Вкорочуючи протягом 2—3 років центральний провідник, закладають 

потрібну кількість гілок, на яких відбирають похилі напівскелетні, 

спрямовані в міжряддя. Конкуренти, гілки з дуже гострими кутами нахилу та 

вертикальні на скелетних вирізують. Щоб прискорити товарне 

плодоношення, на початку формування зберігають максимальну кількість 

обростаючих гілок. З початком плодоношення скелетні гілки підв'язують до 

опори, розміщуючи їх у вигляді віяла. Ширина плодової стіни становить 

1,5—2 м, висота — 2—2,5 м. 

 

4. Напівплощинні крони. 

 За формою і будовою ці крони займають проміжне місце між 

округлими і площинними. У горизонтальній проекції вони мають вигляд 

широкого еліпса, спрямованого вздовж ряду. Найбільша товщина плодових 

стін, створених рядами дерев з напівплощинною кроною, не перевищує 3—

3,5 м. Це забезпечує переміщення механізмів і агрегатів у міжряддях саду, 

зручність догляду за деревами і під час збирання врожаю. Крім того, 

формування напівплощин-них крон нескладне. 

Напівплощинна крона яблуні розроблена в Українському науково-дос-

лідному інституті зрошуваного садівництва. Вона складається з центрального 

провідника і 5—6 основних скелетних гілок, орієнтованих вздовж ряду під 

кутом 15—20°. Нижні 2 гілки розміщують ярусом, решту — ярусами (також 

по дві) або поодиноко. Яруси бажано закладати не із суміжних гілок, а на 

відстані 15—20 см. Залежно від сили росту дерев відстань між ярусами 

становить 60—110 см, а між поодинокими гілками майже у два рази менша. 

Формування напівскелетних і плодоносних гілок приблизно таке саме, як і в 

розріджено-ярусній кроні. Висота сформованого дерева яблуні з 
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напівплощинною кроною має становити 3,5—4 м на сильнорослих і 3—3,5м 

на середньорослих підщепах, а товщина плодової стіни в нижній частині — 

відповідно 3,5 і 2,5 м. 

 Напівплощинна    крона   сливи, запропонована Молдавським науково-

виробничим об'єднанням «Кодру», дає можливість широко застосовувати 

контурне обрізування дерев і механізувати збір плодів. Це підвищує 

продуктивність праці на цих роботах у 2—4 рази. 

На дереві закладають 2—3 яруси по дві протилежно розміщених гілки 

в кожному. Кут розходження між площинами першого і другого ярусів має 

бути 25—30°, тобто їх проекція повинна мати вигляд літери «X», спрямова-

ної у напрямі ряду. Відстань між ярусами — 50—60 см. Гілки третього ярусу 

розміщують над просвітами між нижчими парами гілок. 

Сильні гілки, що ростуть перпендикулярно до площини ряду, 

вирізують на кільце. На скелетних гілках першого порядку вибирають 

(бажано по боках) гілки другого порядку. Краще, коли вони розміщуються по 

боках основної гілки і мають невеликий кут відхилення від неї. Вертикальні 

гілки вирізують. У сортів, що погано гілкуються, провідник вирізують над 

останньою скелетною гілкою, а у сортів з високою пагоноутворювальною 

здатність—дещо вище над другорядною. 

 Скелетні гілки вищого ярусу у процесі формування вкорочують 

більше, ніж гілки нижчого. На частині стовбура між першим і другим 

ярусами систематично вирізують всі гілки, готуючи місце для захвату 

вібраційною машиною ВУМ-15 під час струшування плодів. Після 

закінчення формування крони висоту дерев у            5-метрових міжряддях 

підтримують на рівні 3—3,5 м, у 6-метрових—4 м. 

Сланцеві крони (сланці) застосовують в умовах суворого клімату (Си-

біру, Уралу), їх формують біля поверхні грунту з тим, щоб взимку дерева 

вкривав сніг, який захищає їх від морозів. Найбільш поширеними слан-

цевими кронами є арктичний і баштанний сланці та мінусінський напів-

сланець. 

Скелет сланцевих крон формують з гілок першого порядку, на яких на 

відстані 30—40 см закладають гілки другого. З решти гілок формують об-

ростаючу деревину. Сформовані нагинанням та обрізуванням гілок сланцеві 

крони мають висоту 30—40 см (арктичний) і 50—100 см (баштанний) і 

починають плодоносити на 3—4-й рік після садіння дерев. 

 Для формування мінусінського напівсланця дерева висаджують 

похило (під кутом 40—50°) з тим, щоб на зиму нагнути їх до землі і вкрити 

землю снігом. Навесні дерева звільняють від укриття, висота їх може досягти 

1,5м. 

Декоративні крони. У Західній Європі ще в XV ст. почали 

використовувати декоративні форми плодових дерев, що дало початок 

фермовому садівництву. Основними класичними декоративними формами є 

кордони, вази, піраміди, пальмети, кулі тощо. їх формують лише на 

карликових підщепах. Деякі з названих форм є родоначальниками сучасних 

промислових пальметних і округлих (веретено, грузбек,піллер) крон. 
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5. Особливості обрізування плодоносних дерев з округлими 
кронами 

 
 
 
 
 
6. Особливості обрізування плодоносних дерев з площинними 

кронами 

Принципової різниці між обрізуванням округлих і площинних крон 

немає. Вона суттєва лише при їх формуванні. Оскільки пальметні крони 

добре освітлюються, у перші роки можливе їх загущення. Але вже в перші 

роки плодоношення починають легке проріджування крони, вирізуючи 

насамперед, як і при формуванні, конкуренти, сильні обростаючі гілки у 

загущених місцях на верхньому і нижньому боках скелетних гілок. 

Проріджування проводять щороку так, щоб напівскелетні і обростаючі гілки 

мали оптимальну густоту. Сильні гілки на між'ярусних проміжках 

центрального провідника укорочують до розмірів напівскелетних або 

обростаючих: до 1м у сильнорослих і до 0,5—0,6 м у слабкорослих дерев. 

Якщо вони розміщуються густо, найсильніші вирізують так, щоб відстань 

між ними, як і на скелетних гілках, становила 25—30см. Якщо на скелетних 

гілках біля стовбура окремі бічні гілки сильно розрослися у бік міжрядь, їх 

вирізують на кільце на відстані 40—50 см від стовбура. Залишені 

сильнорослі гілки нагинають горизонтально. Гілки, що зігнулись під дією 

маси врожаю плодів до землі, зрізують над бічною верхньою гілкою, 

спрямованою вздовж ряду, щоб відстань від землі до нижніх гілок була не 

меншою за 50 см. 

У міру підвищення врожайності, а отже, послаблення приростів 

обрізування посилюють. Починають омолоджувати дерева, укорочуючи на 

2— 4-річну деревину старі напівскелетні гілки над молодими, краще 

однорічними, а обростаючі гілочки всередині крони—на 1/3—1/2 довжини. 

Ступінь проріджування і вкорочування залежить від розміру приростів. Чим 

менші прирости, тим сильніше проріджують крону і вкорочують та 

проріджують плодоносні гілочки. 

У період повного плодоношення при оголенні скелетних гілок і 

припиненні їх росту в довжину добре розвинені дерева омолоджують і на 5-

річну деревину з переводом скелетних гілок на невкорочений річний приріст, 

що росте у напрямі ряду. Незалежно від розміру приростів скелетні гілки у 

вищих ярусах при сильному потовщенні укорочують на 2—5-річну деревину. 

Скелетні гілки, які під масою врожаю  без опор нахиляються, піднімають до 

кута 50—60°, відгинають для заповнення крони горизонтально у бік міжрядь 

окремі сильні гілки або бічні річні прирости на першому і другому ярусах. 

Напівскелетні гілки, які після омолоджування не обростають дрібними 

пагонами, поступово замінюють сильними річними приростами. 

У садах з площинними кронами періодично, в міру росту дерев і 
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розширення плодових стін, крони обмежують до визначених параметрів 

(застосовують машини або вручну). Висоту плодової стіни після обмеження 

на насінних і середньорослих підщепах підтримують у межах 3—3,3 м у се-

редньорослих сортів і 2,5—3, у слабкорослих, ширину внизу 2—2,5 м, а 

уверху на 0,5—0,8 м менше. На карликових підщепах розміри мають бути 

меншими на 0,5—1 м. 

 

 

Контрольні питання 

1. Як поділяють крони залежно від форми, розміщення основних гілок, 

способу регулювання їх росту і плодоношення?  

2. Основні принципи формування крон. 

3. Вимоги до сучасних конструкцій крон. 

4. Техніка виведення округлих крон (розріджено – ярусної, 

чашоподібної). 

5. Основні конструктивні особливості площинних крон. 

6. Напівплощинна крона яблуні. 

7. Особливості обрізування плодоносних дерев з округлими                                          

кронами 

8. Основні принципи обрізування дерев з площиними 

кронами. 

 

 

 

 

 


