
Інструкційна карта практичного заняття №14 

 

Дисципліна: Плодівництво 

Тема: Складання календарного агротехнічного плану посадки та догляду за 

виноградником. 

Мета занять: Закріпити знання з технології вирощування винограду, навчитись 

складати агротехнічні плани посадки та догляду за виноградником. 

Матеріали та обладнання: підручник, довідники з плодівництва, конспекти 

лекцій, зразки агротехпланів, олівці, лінійки. 

Завдання 1. Перелічити агротехнічні заходи посадки та догляду за виноградником  

з урахуванням породного і сортового складу, підщепи, ґрунтово-кліматичних умов, 

системи утримання ґрунту, віку, густоти садіння і врожайності насаджень. 

Завдання 2. Вказати одиниці виміру і розрахувати об’єм робіт. 

Завдання 3. Вказати оптимальні календарні строки і тривалість робіт. 

Завдання 4. Вказати основні агротехнічні вимоги до робіт, що виконуються, 

необхідні машини та інвентар для їх виконання. 

Методичні вказівки. Календарний агротехнічний план є основою технологічних 

карт догляду за виноградником і складається в господарствах щороку. В ньому 

передбачається послідовне виконання протягом року всіх агрозаходів, спрямованих 

на створення високопродуктивних насаджень і одержання високих врожаїв. Заходи 

боротьби з шкідниками і хворобами у план можна не включати. 

1. Користуючись підручником, довідниками, учні спочатку складають список 

робіт, який потім подають на контроль викладачеві. 

2. Об’єм робіт розраховують, враховуючи конкретне завдання, кратність робіт і 

агротехнічні вимоги до їх виконання. 

3. Календарні строки робіт, кількість необхідних машин та інвентарю 

встановлюють за підручником і конспектом лекцій. 

 

 

 



4. Складають календарний план на рік і заповнюють наступну форму: 

  

Назва роботи Одиниці 

виміру 

Обсяг робіт Строки 

виконання 

Агротехнічні 

вимоги 

Машини, 

інвентар 

1 2 3 4 5 6 

 

По закінченні завдання студент повинен: 

Знати: 

1. Послідовність робіт по посадці та догляду за виноградником. 

Вміти: 

1. Складати агротехнічний план посадки та догляду за виноградником. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Організація території. 

2. Підготовка ґрунту під закладку винограднику. 

3. Вибір схеми розміщення рослин. 

4. Догляд за молодими і плодоносними плантаціями. 
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