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Практичне заняття 1 

 

МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ І 

ХВОРОБ 

 

Метою практичного заняття є ознайомлення студентів з 

основними методами виявлення та обліку шкідників і хвороб 

сільськогосподарських культур. 

Теоретична частина 

Методи виявлення та обліку шкідників і хвороб. На сьогодні 

існуючі методи виявлення та обліку шкідників і хвороб можна 

розділити на візуальні й приладні.  

Візуальні методи засновані на безпосередньому огляді та 

підрахунках шкідників і пошкоджених ними органів рослин, 

інтенсивності ураження їх хворобами.  

За технікою виконання вони можуть бути маршрутними або 

детальними, а залежно від того, які органи рослини пошкоджує 

шкідник чи уражує хвороба, діляться на обліки в ґрунті, на його 

поверхні, на рослинах чи всередині окремих їх органів (стеблах, 

листках, квітках, плодах).  

Маршрутні обстеження в основному застосовують для 

візуального виявлення заселеності поля тим чи іншим 

шкідником, ураженості рослин хворобами або встановлення їх 

територіального чи стаціального розміщення. До того ж на полі 

або іншому угідді не завжди підраховують кількість шкідників 

та уражених хворобою рослин, а відмічають тільки їх наявність. 

Залежно від місця поселення шкідника та пошкодження ним 

різних органів рослин, як і ураження їх хворобами, методи 

обліку вибирають різні. 

У ґрунті визначають щільність шкідників, що зимують або 

розвиваються в ньому і шкодять рослинам, живлячись корінням, 

стеблами та іншими органами (бурякові довгоносики, 

колорадський жук, личинки пластинчатовусих і хлібної 

жужелиці, дротяники, гусениці озимої, інших підгризаючих 

совок та ін.), методом ґрунтових розкопок.  

Залежно від часу проведення розрізняють: 

 осінні 
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 весняні (контрольні) 

 вегетаційні (періодичні) ґрунтові розкопки. 

Залежно від глибини розрізняють наступні розкопки: 

 мілкі (до 10 см 

 звичайні (до 45-50 см) 

 глибокі (на 65 см і глибше).  

Весняні контрольні розкопки проводять після відтавання 

ґрунту, коли він розсипається, з метою встановлення змін стану 

(смертності) шкідників за період зимівлі та їх щільності з 

методикою осінніх обстежень не менше, як на 10% площ, 

обстежених восени.  

Вегетаційні розкопки здійснюють у період вегетації 

сільськогосподарських культур для визначення щільності 

ґрунтових шкідників (дротяники, гусениці підгризаючих совок 

та ін.) і пошкодженості ними рослин. Як правило, ці розкопки 

мілкі – до 20 см, облікові ями розміщують так, щоб рядок 

рослин знаходився в їх середині.  

Ураженість кореневої системи рослин хворобами (кореневі 

гнилі зернових, зернобобових культур і багаторічних трав, кила 

капусти та ін.) визначають декілька разів протягом вегетації. 

Такий облік доцільніший у фазі сходів, колосіння злаків або 

бутонізації у зернобобових культур та в кінці молочної – на 

початку воскової стиглості зерна. Для цього на полі до 100 га в 

10 місцях викопують рослини на 0,5 м двох суміжних рядків, 

старанно відмивають корені від землі, оглядом виявляють і 

підраховують кількість рослин з різним ступенем ураження.  

На культурах широкорядної сівби викопують по 10 рослин 

залежно від площі поля у 10-50 місцях або відбирають по 20 

рослин у 5-10 місцях.  

Завдання 

На основі отриманого завдання скласти календарний план 

проведення обліків шкідників і хвороб на конкретній культурі. 

Підібрати та обґрунтувати всі необхідні методи обліку 

шкодочинних об’єктів.  
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Практичне заняття 2 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ КЛІМОГРАМИ 

ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 

1. Побудова клімограми. 

2. Побудова клімограми відхилень. 

Завдання 1. Відповідно до варіанта побудувати клімограму 

температури повітря й опадів, використовуючи для цього 

подекадні метеодані конкретного періоду і середнібагаторічні 

показники (характеристика клімату), та дати відповідну 

характеристику аналізованого періоду. 

Методика виконання завдання 

При побудові клімограми використовують подекадні 

метеопоказники поточного року (температура повітря та  

опадів) та багаторічні дані. Клімограму краще виконувати на 

міліметровому папері (рис.1).  

 
Рис. 1. Клімограма 

На горизонтальній осі відкладають місяці й декади (1 см = 1 

декаді). На лівій вертикальній осі – температуру повітря (2,5 мм 

= 1 
0
С). Шкала опадів виконується на правій вертикальній осі 

або поряд з шкалою температури (1мм = 1мм опадів). Хід 

температурного режиму поточного року та багаторічні 
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показники температури повітря відображають у вигляді графіка, 

суму опадів – стовпчиковою діаграмою. 

Завдання 2. Побудувати клімограму відхилень 

середньодобової температури повітря та суми опадів, 

використовуючи подекадні метеорологічні дані поточного року 

та середнібагаторічні показники. (варіанти згідно завдання 1). 

Методика виконання завдання 

У порівнянні з клімограмою розробка клімограми відхилень 

більш проста і наочна, оскільки на графіку показані не 

абсолютні значення метеопоказників, а їх відхилення від 

середніх багаторічних за цей період (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Клімограма відхилень 

Клімограму краще виконувати на міліметровому папері. На 

горизонтальній осі відкладають декади та місяці, на 

вертикальній – відхилення від середніх багаторічних показників. 

Аналіз показників погоди наводять за таблицею 1. Виходячи з 

одержаних результатів, будують клімограму відхилень, 

використовуючи масштаб для відхилень: температури 1°С = 

1см, 1 мм опадів = 2 мм. 
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Таблиця 1 

 Аналіз показників погоди за ______________ 

 

Показники 
квітень травень 

1 2 3 1 2 3 

Температура повітря, 
0
С       

Середня багаторічна, 
0
С       

Відхилення,         

Сума опадів, мм       

Середня багаторічна, мм       

Відхилення,        

 

Практичне заняття 3 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 
 

Метою практичного заняття є ознайомлення студентів з 

основними принципами класифікації біологічних препаратів. 

Теоретична частина 

Класифікація біологічних препаратів 
За видовою належністю, залежно від природи діючого 

початку, біопрепарати поділяють на три основні групи: 

Бактеріальні – вироблені на основі різних видів бактерій, їх 

застосовують для боротьби зі шкідниками і гризунами, проти 

фітопатогенів – бактерій-антагоністів; 

Грибні – основою є гриби-ентомопатогени із широким 

спектром дії проти шкідників та мікроби-антагоністи і 

гіперпаразити, специфіку яких використано у боротьбі проти 

хвороб; 

Вірусні – виготовлені на основі ентомопатогенних вірусів. 

Висока специфічність цієї групи біопрепаратів обумовлює їхню 

дію переважно на одного шкідника. 

Біологічні препарати розділяють на наступні види: 

Біологічні фунгіциди – це препарати живих організмів, 

продукти їх життєдіяльності, що використовуються аграріями 

для захисту рослини в період її вегетації від хвороб, які 
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викликають грибні та бактеріальні збудники. Біологічні 

фунгіциди володіють значним діапазоном дії, що дозволяє 

захистити рослини від широкого спектру хвороб, в тому числі: 

пліснявіння насіння, кореневих гнилей, снігової плісняви, 

борошнистої роси, бурої роси, фітофторозу, альтернаріозу, 

фузаріозу, фомозу, кокомікозу, бактеріозів і різного роду 

плямистостей і гнилей. 

Біологічні інсектициди та акарициди – це 

вузькоспеціалізовані мікроорганізми і продуковані ними 

специфічні біотоксини направленої дії, призначені для боротьби 

з імаго і личинками шкодочинних комах, кліщів і комарів. 

Біологічні інсектициди володіють широким спектром дії, що 

дозволяє їм ефективно боротися з наступними шкідниками: 

колорадським жуком, капустяною совкою, вогнівкою, яблуневою 

плодожеркою, лучним метеликом, американським білим 

метеликом, яблуневою і плодовою міллю, павутинними кліщами, 

великою кількістю видів гусені, тощо. При цьому препарати 

абсолютно безпечні для бджіл. 

Біологічні інокулянти – біологічні препарати, що 

використовують живі культури корисних для рослин 

мікроорганізмів для зміцнення здоров’я культури. Найбільшу 

популярність та поширеність у світі препарат здобув як 

інокулянт для сої. Але використання інокулянтів сьогодні не 

обмежується тільки бобовими культурами. Інокулянти 

використовують, також, для передпосівного обробітку насіння 

різноманітних сільськогосподарських культур: технічних, 

просапних, зернових колосових, кукурудзи та соняшнику. 

Біологічні деструктори рослинних решток – це препарат, 

який сприяє пришвидшенню розкладання рослинних решток у 

ґрунті, пригніченню патогенної мікрофлори та оздоровленню 

ґрунту. В Україні та світі найпоширенішими є деструктори 

біологічного походження. 

Біологічні добрива – це специфічні ґрунтові мікроорганізми, 

які, разом з синтезованими ними біологічно-активними 

речовинами, застосовуються для забезпечення культури 

доступними формами азоту, фосфору та калію, а також 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA
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стимуляції їх росту і розвитку, збільшення урожайності та 

покращення якості продукції. 

Біопрепарати, які в переліку пестицидів і агрохімікатів, 

дозволені до використання в Україні на овочах: 
Аверком, спиртова емульсія – протинематодний засіб 2 л/га 

(обробка насіння, обробка лунок перед висадкою розсади або 

обприскування рослин); 

Азогран, гр. фіксація атмосферного азоту 1-2 гранули – внесення 

гранул під час висадження розсади; 

Азотер, р; Азотер СЦ, р; Азотер Ф, р (томати закритого ґрунту) 

10л/га – поліпшення росту та розвитку рослин, підвищення 

врожайності, оздоровлення рослин; 

Азотофіт, р підвищення врожайності овочевих та ягідних 

культур 1 л/га; 

ЕКОпроп N (ЕКОрrорN) – овочеві культури закритого ґрунту 

(томати, перець, баклажани огірки) 1 кг/га (покращення 

врожайності, якості продукції) ; 

Міко Хелп, п. овочеві культури закритого ґрунту 0,1-0,5 кг/га 

(пригнічення фітопатогенів, підвищення врожайності); 

Актофіт: Картопля – колорадський жук 0,3-0,4 л/га; Огірки, 

троянди закритого ґрунту 2,0 м
2
; 

Біопрепарат з інсектицидною та акарацидною дією Актоверм, 

КЕ: Картопля – колорадський жук 0,3-0,4 л/га; Огірки в умовах 

закритого ґрунту (павутинний кліщ) 2 л/га; 

Біопрепарат інсектицидної дії Актоверм (огірки закритого 

ґрунту) кліщі 10-15 л/га; баштанна попелиця 7-8 л/га; 

Бітоксибацилін-БТУ (інсектицид) – огірки закритого ґрунту 

(кліщі) 10-15 л/га; огірки відкритого ґрунту баштанна попелиця 

7-8 л/га/ 1000л; 

Лепідоцид – БТУ (інсектицид) – капуста 2-3л/га (білани; 

капустяна міль; капустяна совка); 

Мікробіологічний інсектицид Біолеп (Лепідоцид), СК – томати 

(бавовникова совка) – 2-3 л/га; 

Нутаргард, в.р. – овочеві культури (попелиці, озима совка, 

білокрила) 0,3-1,0 л/га; 

Хеліковекс, КС – томати. соя, перець (бавовникова совка) 0,05-

0,2 л/га 200-500л робочої рідини; 
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Біопрепарат фунгіцидної дії Фітолавін, РК – томати закритого 

та відкритого ґрунту (бактеріальний серцевинний некроз, 

бактеріальний рак, м’яка бактеріальна гниль, кореневі гнилі, 

альтернаріоз 2 л/га; огірки захищеного ґрунту 1,5-2 

л/га(позакореневе підживлення) 6 л/га крапельне зрошення; 

Біопрепарат фунгіцидної дії Фітоплазмін, РК – томати 

закритого ґрунту (м’яка бактеріальна гниль, бактеріальний рак, 

некроз, серцевини стебла) 6-12л/га (через 1-1,5 місяці після 

висадки розсади на постійне місце, наступні з інтервалом 3-4 

тижні); 

Казумін 2Л РК біопрепарат фунгіцидної та бактерицидної дії – 

томати 1,5 л/га; капуста 3 л/га; 

Псевдобактерін- 2 (Респекта), в.р. – капуста, томати, огірки, 

цибуля (проти збудників грибних і бактеріальних хвороб) 1л/га; 

Трихофіт, п.,р.- томати (фітофтороз) 4-6 л/га; 

ФітоДоктор (Спорофіт), п. – томати (фітофтороз) – 2-3кг/га; 

Фітолавін, РК – капуста (чорна ніжка розсади, слизистий та 

судинний бактеріози) 1,2-1,6 л/га; 

Фітоцид, р. – овочеві культури (підвищення врожайності захист 

від хвороб) 0,2 л/100л води. 

Завдання 

1. Ознайомитися з основними принципами класифікації 

біологічних препаратів. 

2. Згідно з отриманим завданням підібрати та навести 

характеристику біологічних препаратів відповідної групи. 

 

Практичне заняття 4 

 

БІОЛОГІЧНІ ФУНГІЦИДИ 

 

Метою практичного заняття є ознайомлення студентів із 

сучасними біологічними фунгіцидами, дозволеними до 

застосування на Україні. 

Теоретична частина 

Біологічні фунгіциди – це препарати, що містять живих 

мікроорганізмів, продукти їх життєдіяльності, та 
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використовуються для захисту рослини в період її вегетації від 

хвороб, які викликають грибні та бактеріальні збудники. 

Біологічні фунгіциди володіють значним діапазоном дії, що 

дозволяє захистити рослини від широкого спектру хвороб, в 

тому числі: пліснявіння насіння, кореневих гнилей, снігової 

плісняви, борошнистої роси, бурої роси, фітофторозу, 

альтернаріозу, фузаріозу, фомозу, кокомікозу, бактеріозів і 

різного роду плямистостей і гнилей. 

Біологічні фунгіциди абсолютно безпечні для 

навколишнього середовища, людини, тварин і корисних 

організмів. Препарати не викликають резистентності у 

шкодочинних організмів, що дозволяє ефективно їх 

використовувати протягом багатьох років без збільшення норми 

витрати діючої речовини. 

На сьогодні постійно розширюється перелік біологічних 

фунгіцидів, дозволених до використання на Україні для захисту 

сільськогосподарських культур.  

Переваги застосування біологічних фунгіцидів: 

 Біофунгіциди значно знижують собівартість продукції, 

за рахунок виключення з технології хімічних засобів захисту 

рослин. 

 Біологічні фунгіциди захищають рослину від хвороб 

протягом тривалого періоду. 

 Мають високі біологічну, фунгіцидну, бактерицидну 

активність проти широкого спектру хвороб. 

 Біофунгіциди підвищують енергію проростання насіння, 

прискорюють появи сходів, активізують процеси росту та 

розвитку рослини. 

 Біофунгіциди допомагають подовжити термін зберігання 

продукції. 

 Біологічні фунгіциди сумісні з окремими хімічними 

пестицидами. 

Завдання 

Згідно з отриманим завданням навести характеристику 

біологічних фунгіцидів: склад препарату, препаративна форма, 

особливості застосування, сумісність з іншими засобами захисту 

рослин. 
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Практичне заняття 5 

 

БІОЛОГІЧНІ ІНСЕКТИЦИДИ 

 

Метою практичного заняття є ознайомлення студентів із 

сучасними біологічними інсектицидами, дозволеними до 

застосування на Україні. 

Теоретична частина 

Біологічні інсектициди та акарициди – це препарати, які 

містять вузькоспеціалізовані мікроорганізми та продуковані 

ними специфічні біотоксини направленої дії, призначені для 

боротьби з імаго і личинками шкодочинних комах, кліщів і 

комарів. 

Біоінсектициди володіють широким спектром дії, що 

дозволяє їм ефективно боротися з наступними шкідниками: 

колорадський жук, павутинний кліщ, капустяна совка, вогнівка, 

яблунева плодожерка, лучний метелик, американський білий 

метелик, яблунева і плодова міль, велика кількість видів гусені, 

тощо. 

Біологічні інсектициди не викликають резистентності у 

шкодочинних організмів, що дозволяє ефективно їх 

використовувати протягом багатьох років, без збільшення дози 

діючої речовини. 

Біоінсектициди за умов дотримання рекомендацій та 

інструкцій виробника є безпечними для навколишнього 

середовища, тварин, людини і корисної ентомофауни, в тому 

числі для бджіл. 

На сьогодні постійно розширюється перелік біологічних 

інсектицидів, дозволених до використання на Україні для 

захисту сільськогосподарських культур.  

Переваги застосування біологічних інсектицидів: 

 Біоінсектициди мають широкий спектр дії та 

універсальні в застосуванні. 

 Ефективно працюють в широкому діапазоні температур.  

 Мають швидку дію. Шкідники починають гинути за 1-2 

доби.  
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 У шкідників не розвивається резистентність до 

біоінсектицидів. 

 Завдяки безпечному профілю, можуть застосовуватися 

до кінця періоду дозрівання. 

 Біоінсектициди абсолютно безпечні для бджіл. 

Завдання 

Згідно з отриманим завданням навести характеристику 

біологічних інсектицидів: склад препарату, препаративна форма, 

особливості застосування, сумісність з іншими засобами захисту 

рослин. 

 

Практичне заняття 6 

 

БІОЛОГІЧНІ ІНОКУЛЯНТИ 

 

Метою практичного заняття є ознайомлення студентів із 

сучасними біологічними інокулянтами, дозволеними до 

застосування на Україні. 

Теоретична частина 

Інокулянти – це комплексні біопрепарати, що містять живі 

культури мікроорганізмів і продукти їх метаболізму, 

фітогормони, антибіотики, вітаміни, антогоністи збудників 

кореневих гнилей, хвороб стебел і листя, культури-

азотфіксатори, фосфор і калій-мобілізатором, амінокислоти та 

регулятори росту, набір ключових мікроелементів. 

Інокулянти призначені для передпосівної обробки насіння 

бобових (сої, гороху, квасолі, нуту і ін.), зернових (пшениці, 

ячменю, жита, гречки та ін.) та технічних сільськогосподарських 

культур (кукурудзи, соняшнику, ріпаку, цукрових буряків, 

гірчиці та ін.). 

Переваги застосування інокулянтів: 

 Забезпечують формування активних бульбочок та 

підвищують активність фіксації азоту порівняно з природними 

штамами бактерій. 

 Відновлюють та підвищують родючість ґрунтів, 

збагачуючи їх дешевим атмосферним азотом, доступним для 

наступної культури. 

https://agro.enzim.biz/inoculants.html
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 Поліпшують якість вирощеної продукції, збільшує вміст 

білків, вітамінів та вуглеводів. 

 Підвищують стійкість рослин до хвороб, стимулюють 

розвиток рослин та підвищують активність фотосинтетичних 

процесів. 

 Підвищують стійкість рослин до дії стресових факторів 

(посуха, заморозки, фітотоксична дія пестицидів). 

Завдання 

Згідно з отриманим завданням навести характеристику 

біологічних інокулянтів: діюча речовина, препаративна форма, 

особливості застосування, сумісність з іншими препаратами. 

 

Практичне заняття 7 

 

БІОДЕСТРУКТОРИ РОСЛИННИХ РЕШТОК 

 

Метою практичного заняття є ознайомлення студентів із 

сучасними біологічними деструкторами рослинних решток, 

дозволеними до застосування на Україні. 

Теоретична частина 

Біологічні деструктори – це спеціалізовані мікроорганізми і 

продуковані ними ферменти направленої дії, призначені для 

ефективного розкладання рослинних решток (стерні, соломи та 

тощо) в умовах відкритого ґрунту. 

Гриб Trichoderma – найбільш поширений деструктор 

(розкладач) целюлози та лігніну – основних компонентів сухих 

рослинних решток (стерні, соломи, тощо). Вони, також, 

найактивніші завдяки продукуванню комплексу 

целюлозолітичних ферментів. Гриби виділяють велику кількість 

природних антибіотиків, тому є активними гуміфікаторами. 

Також, Trichoderma - дієві антагоністи грибів та бактерій-

збудників основних хвороб рослин. 

За рахунок швидкого розмноження в ґрунті деструктор, до 

складу якого входить гриб Trichoderma, пригнічує розвиток 

патогенної мікрофлори, і завдяки природній фунгіцидній дії 

успішно долає наступних збудників хвороб рослин: Pythium, 
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Verticillium, Helminthosporium, Fusarium, Alternaria, Rhisoctonia 

тощо. 

Гриб Trichoderma на післяжнивних залишках своєю 

грибницею обплітає кореневу систему рослин та ґрунтовий шар. 

Продукти життєдіяльності, що виділяє міцелій, стають 

джерелом поживних речовин для біоти ґрунту та рослин. 

Завдання 

Згідно з отриманим завданням навести характеристику 

біологічних деструкторів рослинних решток: діюча речовина, 

препаративна форма, технологія застосування, сумісність з 

іншими препаратами. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Отримання високоякісної (екологічно безпечної) 

продукції за умови збереження біологічного різноманіття 

біоценозів – це: 

a. Мета біологічного захисту 

b. Завдання біологічного захисту 

c. Принцип біологічного захисту 

d. Обґрунтування способів застосування 

e. Мета та завдання біологічного захисту 

2. Генеральна Асамблея ООН оголосила 

______«Міжнародним роком здоров’я рослин». 

a. 2020 

b. 2021 

c. 2010 

d. 2015 

e. 2019 

3. Чи є постійним рівень обсягів використання біологічного 

методу з року в рік?  

a. ні 

b. так 

c. так, до 2015 року 

d. ні, до 2015 року 

e. так, до 2020 року 

4. Чи важливо, щоб препарати які застосовуються при 

біологічному захисті були безпечні для дощових черв’яків? 

a. Так 

b. Ні 

c. Частково 

d. Лише на мінеральних ґрунтах 

e. Лише на органогенних ґрунтах 

5. Які біологічні препарати набули найбільшого вжитку на 

Україні? 

a. інокулянти 

b. фунгіциди 

c. гербіциди 

d. арборициди 

e. деструктори 
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6. Наукові дослідження щодо застосування біологічного 

методу захисту рослин виконуються установами НААН: 

a. НУВГП 

b. Інститутом захисту рослин НААН 

c. РЕГІ 

d. Київський університет права 

e. Львівський інститут економіки та туризму 

7. Наукові дослідження щодо застосування біологічного 

методу захисту рослин виконуються установами НААН: 

a. Інститутом сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН 

b. НУВГП  

c. РЕГІ 

d. Київський університет права 

e. Львівський інститут економіки та туризму 

8. Наукові дослідження щодо застосування біологічного 

методу захисту рослин виконуються установами НААН: 

a. Національним науковим центром «Інститут 

землеробства НААН» 

b. НУВГП  

c. РЕГІ 

d. Київський університет права 

e. Львівський інститут економіки та туризму 

9. Чи розводять фітосейулюса в лабораторних умовах для 

захисту рослин? 

a. так 

b. ні 

c. так, лише в умовах Полісся 

d. так, лише в умовах Степу 

e. так, лише в умовах Лісостепу 

10. Використання проти шкідливих організмів їх природних 

ворогів – це основа 

a. Біологічного методу 

b. Хімічного методу 

c. Фізичного методу 

d. Механічного методу 

e. Генетичного методу 
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11. Специфічні властивості токсинів, що важливі в захисті 

рослин: 

a. здатність швидко розпадатися в умовах навколишнього 

середовища 

b. швидкість дії на види-мишені 

c. широкий спектр дії 

d. велика витрата 

e. пролонгована дія 

12. Специфічні властивості токсинів, що важливі в захисті 

рослин 

a. швидкість дії на види-мишені 

b. селективність дії 

c. широкий спектр дії 

d. велика витрата 

e. пролонгована дія 

13. Біологічний метод захисту рослин передбачає 

використання 

a. живих організмів 

b. продуктів життєдіяльності живих організмів 

c. пестицидів відповідних препаративних форм 

d. стійких сортів рослин 

e. генетично-модифікованих організмів 

14. Які найуживаніші критерії використовуються для 

класифікації токсинів? 

a. анатомічний 

b. структура молекули токсину 

c. тривалість дії 

d. дотримання строків застосування 

e. обґрунтування способів застосування 

15. За технікою виконання обстеження посівів для 

контролю фіто санітарного стану бувають 

a. весняними 

b. осінніми 

c. маршрутні 

d. детальними 

e. періодичними 
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16. З якою метою застосовують маршрутні обстеження? 

a. візуального виявлення заселеності поля тим чи іншим 

шкідником 

b. визначення рівня ураженості рослин хворобами 

c. встановлення фази розвитку культур 

d. визначення карантинних видів рослин 

e. всі відповіді вірні 

17. Обстеження для визначення ураженістю кореневої системи 

зернових культур гнилями проводять 

a. у фазу сходів 

b. у фазу колосіння 

c. в кінці молочної стиглості 

d. через кожні 10 днів 

e. у фазу цвітіння та перед збиранням врожаю 

18. Комах, що знаходяться в ґрунті й переміщуються по 

поверхні обліковують за допомогою: 

a. ентомологічного сачка 

b. кольорових пасток 

c. ловильних пасток 

d. ловильних канавок 

e. світлових пасток 

19. Які хімічні речовини зумовлюють спрямований рух 

організму до джерела запаху? 

a. атрактанти 

b. репеленти 

c. детеррентами 

d. аллелохеміки 

e. феромони 

20. До репелентів відносять хімічні стимули, що: 

a. зумовлюють спрямований рух організму до джерела 

запаху 

b. зумовлюють спрямований рух організму від джерела 

запаху 

c. гальмують будь-яку реакцію організму 

d. регулюють міжвидові взаємовідносини 

e. регулюють внутрішньовидові взаємовідносини 
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21. До детеррентів відносять хімічні стимули, що: 

a. зумовлюють спрямований рух організму до джерела 

запаху 

b. зумовлюють спрямований рух організму від джерела 

запаху 

c. гальмують будь-яку реакцію організму 

d. регулюють міжвидові взаємовідносини 

e. регулюють внутрішньовидові взаємовідносини 

22. До аллелохеміків відносять хімічні стимули, що: 

a. зумовлюють спрямований рух організму до джерела 

запаху 

b. зумовлюють спрямований рух організму від джерела 

запаху 

c. гальмують будь-яку реакцію організму 

d. регулюють міжвидові взаємовідносини 

e. регулюють внутрішньовидові взаємовідносини 

23. До феромонів відносять хімічні стимули, що: 

a. зумовлюють спрямований рух організму до джерела 

запаху 

b. зумовлюють спрямований рух організму від джерела 

запаху 

c. гальмують будь-яку реакцію організму 

d. регулюють міжвидові взаємовідносини 

e. регулюють внутрішньовидові взаємовідносини 

24. Як називаються речовини, продуковані організмом, які 

при контакті з особинами іншого виду зумовлюють у них 

фізіологічну чи поведінкову реакцію, сприятливу для організму, 

що виділяє цю речовину? 

a. алломони 

b. кайромони 

c. синомони 

d. детерренти 

e. репелленти 

25. Хімічні речовини, які зумовлюють специфічні реакції, 

сприятливі для особин, що їх сприймають називаються 

a. алломони 

b. кайромони 
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c. синомони 

d. детерренти 

e. репелленти 

26. Речовини, продуковані організмом, які в інших видів 

зумовлюють певні поведінкові чи фізіологічні зворотні реакції, 

корисні як для організму-продуцента, так і для організму-

реципієнта називають 

a. алломони 

b. кайромони 

c. синомони 

d. детерренти 

e. репелленти 

27. ________________-речовин рослинного походження, які 

можна використовувати для контролю бур'янів. 

a. фітоінсектициди 

b. біоінсектициди 

c. біофунгіциди 

d. фітогербіциди 

e. гербіциди 

28. Біогербіцид Каст, що призначений для обмеження чисель-

ності бур’яну касії у посівах сої. 

a. лише в зоні Полісся 

b. лише в зоні Лісостепу 

c. лише в степовій зоні 

d. так  

e. ні 

29. Кореневі виділення конопель, жита згубно діють на 

пирій, практично повністю знищуючи його у посівах більшості 

польових культур. 

a. лише в зоні Полісся 

b. лише в зоні Лісостепу 

c. лише в степовій зоні 

d. так  

e. ні 

30. Гормони - основний регулятор найважливіших життєвих 

процесів у більшості хребетних тварин 

a. так 
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b. ні 

c. лише для здорових рослин 

d. лише при хімічній обробці 

e. лише за достатньої вологості повітря 

31. Гормони, як правило, виробляють і виділяють 

спеціалізовані ендокринні органи. 

a. так 

b. ні 

c. так, лише для членистоногих 

d. так, лише для рослин 

e. лише для безхребетних 

32. Як називаються гормони, що зумовлюють линяння 

комах та інших членистоногих? 

a. екдизони 

b. хромени 

c. ювеноїди 

d. антиювеноїди 

e. кайромони 

33. У комах з повним перетворенням синтез і виділення в 

гемолімфу ювенільних гормонів різко знижується перед 

заляльковуванням. 

a. лише для комах з високих широт 

b. лише для комах з низьких широт 

c. всі відповіді вірні 

d. так 

e. ні 
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