
Інструкційна карта практичного заняття №6 

 

Дисципліна: Плодівництво 

Тема:  Ознайомлення з основними типами крон і освоєння прийомів їх 

формування. 

Мета заняття: Вивчити будову і принципи формування основних типів 

округлих, площинних, напівплощинних крон. Оволодіти технікою обрізування 

плодових дерев. 

Матеріали і обладнання: підручники, натуральні експонати, плакати, секатори, 

садові ножі, ножівки, бруски, гілки, шпагат, розпірки, аптечка. 

Завдання 1. Ознайомитись з класифікацією і основними принципами формування 

крон. 

Завдання 2. Вивчити будову і намалювати схеми основних округлих, площинних, 

напівплощинних і сланцевих крон. 

Завдання 3. Навчитися готувати садові різальні інструменти до роботи і 

користуватися ними. 

Завдання 4. Оволодіти прийомами обрізування плодових дерев. 

Завдання 5. Оволодіти технікою формування різних типів крон. 

Завдання 6. Оволодіти технікою обрізування плодоносних дерев у садах різних 

конструкцій. 

Методичні поради. Перші чотири завдання виконують в лабораторії. 

Користуючись підручником, плакатами й експонатами, учні ознайомлюються з 

групами крон, основними принципами їх формування. Потім у зошиті 

замальовують схеми різних крон, показуючи окремі етапи їх формування. 

Перед початком практичних робіт з обрізування необхідно онайомитись з 

садовими різальними інструментами, навчити учнів готувати їх до роботи і 

правильно ними користуватися. Найбільш важливим процесом є гостріння ножів, 

секаторів, ножівок, садових пилок. Кожен учень самостійно виконує цю роботу і 

звітує за неї перед викладачем. 

Щоб засвоїти прийоми обрізування (на бруньку, кільце, перевод, пеньок), 

використовують різні гілки, завчасно для цього заготовлені. Перед демонстрацією 



прийомів необхідно детально зупинитись на правилах безпеки при користуванні 

садовими інструментами. Освоївши прийоми обрізування на різних гілках, 

виконують п'яте і шосте завдання у насадженнях різного віку. Після демонстрації 

формуючого та інших видів обрізування викладач дає кожному учневі (або двом) 

конкретне завдання з формування і обрізування плодових дерев, контролює його 

виконання і визначає підготовку кожного з них до практики з обрізування. 

 

По закінченні завдання студент повинен: 

Знати: 

Основні типи крон та принципи їх формування. 

Вміти: 

Готувати садові різальні інструменти до роботи, проводити обрізку дерев. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Основне завдання обрізки. 

2. Основні види формування в садах різного типу. 

3. Прийоми обрізування длодових дерев. 
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