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Загальний опис дисципліни 

Програма курсу захист декоративних і квіткових рослин від шкідників сприяє 

отриманню студентами знань щодо розробки комплексної системи захисту декоративних та 

квіткових рослин від шкідників на основі знань біології розвитку, морфології та шкідливості 

різних видів шкідливих комах. 

Курс складається з таких частин: Шкідники квітково-декоративних рослин, засоби та 

методи їх захисту. Шкідники квітково-декоративних рослин та заходи їх захисту. Шкідники 

декоративних дерев, оранжерейних рослин та заходи захисту. Шкідники газонних трав та 

заходи захисту. 

Опанування студентами курсу дисципліни та інших споріднених дисциплін вказує на 

рівень підготовки висококваліфікованих фахівців із захисту та карантину рослин. 

Теми лекцій: 

1. Основні відомості про шкідників квітково-декоративних рослин.  

2. Засоби та методи захисту квітково – декоративних рослин. 

3. Шкідники однолітніх та дволітніх квіткових рослин та заходи захисту.  

4. Шкідники декоративних дерев та заходи захисту.  

5. Шкідники оранжерейних рослин.  

6. Заходи захисту від шкідників оранжерейних рослин.  

7. Шкідники газонних трав та заходи захисту. 

Теми  практичних занять: 

1. Шкідники аліссуму, антиррінуму, календули, айстри садової, дельфініуму. 

2. Шкідники гвоздики садової, матіоли, шавлії, настурції.  

3. Шкідники дволітніх квіткових рослин. 

4. Шкідники канни, хризантеми, конвалії, крокуса, жоржини, лілії, гладіолуса, 

нарциса. 5. Шкідники піону, флоксів, примули, седуму.  

6. Шкідники листяних декоративних дерев з ряду рівнокрилі та перетинчастокрилі. 

7. Шкідники листяних декоративних дерев з ряду твердокрилі  

8. Шкідники листяних декоративних дерев з ряду лускокрилі. 

9. Шкідники хвойних декоративних дерев з ряду напівтвердокрилі,  твердокрилі та 

заходи захисту.  

10. Шкідники хвойних декоративних дерев з ряду перетинчастокрилі, лускокрилі та 

заходи захисту.  

11. Шкідники ахіменеса, амарилісу, антиріуму, афеландри, аспарагуса, аспідістри, 

азалії, бегонії. 

12. Шкідники бромелієвих, кактусових, кальцеолярії, калли. 

13. Шкідники камелії, колеуса, товстолистих, цикламену, фатсії, фікусу, папороті, 

гортензії. 

14. Шкідники лавру, сантпаулії,  пальми, орхідних. 

15. Шкідники газонних трав. 


