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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Біометод захисту рослин»
складена відповідно до освітньо-професійної для першого бакалаврського рівня спеціальностей
091 Біологія; 101 Екологія.
Предметом.
Міждисциплінарні зв’язки: із захистом рослин, зоологією, ентомологією, біологією,
екологією, хімією, ботанікою, фізіологією рослин, мікробіологією.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Біологічні засоби захисту рослин та біотехнологічні основи їх
виробництва.
Змістовий модуль 2. Продукти життєдіяльності організмів у біологічних технологіях
захисту рослин.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання дисципліни „Біометод захисту рослин” ознайомити студентів із
сучасною структурою біологічного методу захисту рослин як наукової галузі, та найпрогресивнішим
як в економічному так і в екологічному сенсі методом сучасного захисту рослин.
1.2 Завдання вивчення дисципліни „ Біометод захисту рослин ”:
–
надання студентам знань про сучасні методи захисту рослин;
–
озброєння прийомами і уміннями правильно оцінювати фактичну ситуацію в
агроекосистемі із потребою в захисті рослин;
–
практичне оволодіння технологіями впровадження біоагентів захисту рослин;
–
формування професійної позиції, потреби у самовдосконаленні;
–
формування освіченої, творчої особистості майбутнього фахівця здатного створити
позитивний клімат в робочому середовищі та поза його межами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
біо-екологічну характеристику та процес виробництва препаратів захисту рослин на
основі біоагентів мікробіологічної природи (віруси, бактерії, гриби);
сучасну систему та біо-екологічні особливості тварин, що використовуються у якості
біоагентів захисту рослин (нематоди, комахи, кліщі);
основні технології культивування найуживаніших біоагентів захисту рослин;
методи впровадження біологічних засобів захисту рослин;
технології застосування біологічного методу захисту рослин у агроекосистемах
закритого ґрунту;
технології застосування біологічного методу захисту рослин польових та городніх
культур;
технології застосування біологічного методу захисту рослин у лісовому та садовопарковому господарствах.
вміти:
правильно визначити необхідного біоагента для застосування у конкретній ситуації;
застосовувати біологічні препарати захисту рослин;
визначити пороги шкодючості для застосування біометоду захисту рослин;
проводити обліки чисельності шкідників;
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розраховувати норми витрати препаратів біологічного захисту рослин;
проводити моніторинг в агроекосистемах.

-

На вивчення навчальної дисципліни відводиться

години/

кредитів ECTS.

- 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Біологічні засоби захисту рослин та біотехнологічні основи їх
виробництва.
Тема 1. Вірусні препарати.
Тема 2. Бактеріальні препарати
Тема 3. Грибні препарати
Тема 4. Ентомопатогенні нематоди
Тема 5. Членистоногі фіто- та зоофаги.
Змістовий модуль 2. Продукти життєдіяльності організмів у біологічних технологіях захисту
рослин.
Тема 1. Токсини.
Тема 2. Антибіотики.
Тема 3. Фітоалексини.
Тема 4. Гормони.
Тема 5. Речовини, що впливають на поведінку фітофагів.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання : залік
5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування

