
Питання до екзамену з дисципліни  „Плодівництво” 

 
1. Підщепи вишні та черешні. 
2. Окулірувальна компанія. Способи, строки, догляд за окуліровками. 
3. Удобрення молодого та плодоносного саду. Основне удобрення, підживлення, 

застосування мікродобрив.  
4. Визначення якості насіння. 

5. Підготовка ґрунту під сад. Способи окультурювання ґрунту. 
6. Особливості обрізування дерев у період плодоношення та росту. 
7. Закладання першого поля відділення формування стандартними підщепами. 

Догляд за ними. 
8. Строки та способи зрошення саду. 
9. Техніка обрізування. Інструменти, що застосовуються при обрізуванні.  
10. Стратифікація насіння. 
11. Прискорені методи вирощування саджанців. Зимове щеплення. 
12. Обрізка персика на заміщення.  
13. Друге і третє поле розсадника. Формування саджанців. 
14. Вирощування садивного матеріалу суниці. 
15. Строки обрізування.   
16. Підщепи яблуні, їх характеристика. 
17. Схеми садіння дерев. Внутрішньоквартальна розмітка саду. 
18. Особливості обрізування дерев у період росту та плодоношення.  
19. Маточно-сортові сади, їх призначення. Закладання садів, догляд за ними, 

заготівля живців. 
20. Закладання насаджень суниці та догляд. 
21. Підщепи абрикоса та персика, їх характеристика.  
22. Підготовка ґрунту та сівба насіння в шкілці сіянців. Норми висіву насіння 

різних культур. 
23. Вимоги до сортів та запилювачів у сучасному садівництві. 
24. Розріджено-ярусна та поліпшено-ярусна системи формування крони.  
25. Догляд за сіянцями. Викопування та сортування сіянців. 
26. Типи сучасних садів. Їх характеристика. 
27. Допоміжні прийоми регулювання росту та плодоношення плодових рослин.  
28. Малина. Закладання насаджень та догляд. 
29. Проект закладання плодового саду. 
30. Основні прийоми регулювання росту та плодоношення. 
31. Підщепи груші, їх характеристика. 
32. Викопування, сортування і реалізація саджанців. 
33. Способи вегетативного розмноження плодових і ягідних рослин.  
34. Вирощування клонових підщеп з відсадків. 
35. Системи утримання ґрунту в саду. Мульчування в саду. Застосування 

гербіцидів.  
36. Системи розміщення дерев у саду, їх характеристика. Клітинна структура 

кварталу. 
37. Розмноження клонових підщеп зеленими і здерев’янілими живцями. 
38. Значення розсадників, їх організація. 



39. Розміщення порід та сортів у саду. 
40. Вирощування садивного матеріалу смородини. 
41. Властивості ґрунту та підґрунтя, які враховуються при виборі місця під сад. 
42. Способи та строки щеплення. Техніка щеплення копуліруванням.  
43. Вибір місця під сад. Організація робіт. Врахування кліматичних умов та 

рельєфу місцевості. 
44. Смородина. Закладання насаджень та догляд. 
45. Особливості обрізування дерев у період плодоношення. 
46. Вирощування дворічок у третьому полі відділення формування. Закладання 

крони. 
47. Біологічна та морфологічна характеристика суниці. 
48. Закладання маточника клонових підщеп. 
49. Строки садіння дерев. Підготовка саджанців до садіння. Способи садіння. 
50. Маточно-насіннєвий сад. Заготівля і зберігання насіння. 
51. Підбір порід та сортів для закладання саду з урахуванням спеціалізації 

садівництва. 
52. Основні принципи формування крони. Класифікація систем формування крони.  
53. Закладання першого поля відділення формування висіванням насіння. Догляд. 
54. Біологічна та морфологічна характеристика малини. 
55. Підщепи сливи та аличі.  
56. Біологічна та морфологічна характеристика смородини. 
57. Технічний проект закладання саду. Влаштування кварталів, вимоги до них. 
58. Окулірування, його значення, способи, строки. 
59. Паро-сидеральна система  утримання ґрунту в саду. 
60. Щеплення, його значення. Взаємовплив прищепи та підщепи, їх сумісність. 

Умови успішного зростання щеп. 
61. Значення та завдання обрізування плодових рослин. 
62. Способи утримання ґрунту в садах. Чорний пар. Задерніння в саду. Дерново-

перегнійна система утримання ґрунту в саду. 
63. Вибір ділянки під розсадник. Сівозміни в розсаднику. 
64. Механізоване та напівмеханізоване садіння дерев. Догляд за деревами після 

садіння.  
 


