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Загальний опис дисципліни 

Розвиток торговельних відносин України з багатьма країнами світу створює 

потенційну небезпеку не тільки ввезення на її територію карантинних та інших 

небезпечних шкідників, хвороб рослин та бур’янів, а й вивезення за її межі шкідливих 

організмів, які є карантинними для інших держав. Це викликає багато питань, що 

потребують глибокого вивчення та вирішення з боку спеціалістів карантинної служби 

нашої країни, а також з боку фітосанітарних служб країн - партнерів України на 

міжнародному ринку. Ці питання і покликана вирішувати навчальна дисципліна 

«Карантинні організми», вивчення якої дає можливість обгрунтовувати доцільність 

використання карантинних заходів захисту рослин від небезпечних шкідників, хвороб 

рослин та бур’янів.  

Опанування студентами курсу «Карантинні організми» необхідне для якісної і 

всебічної фахової підготовки висококваліфікованих спеціалістів із захисту  і карантину 

рослин. 

Теми лекцій: 

 

1.Карантинні хвороби зернових та бобових культур  

2. Карантинні хвороби кукурудзи 

3.  Карантинні хвороби картоплі 

4. Карантинні хвороби соняшнику, буряків, льону  

5. Карантинні хвороби овочевих культур 

6. Карантинні хвороби плодових культур 

7. Карантинні хвороби ягідних культур  

8. Карантинні хвороби квітково-декоративних культур 

9. Карантинні хвороби лісових культур  
10. Карантинні шкідники зернових та бобових культур  
11. Карантинні шкідники кукурудзи 

12.  Карантинні шкідники картоплі 

13. Карантинні шкідники соняшнику, буряків, льону  

14. Карантинні шкідники овочевих культур 

15.Карантинні бур яни сільськогосподарських культур 

 

 

Теми лабораторних занять: 

1. Вивчення карантинних хвороб зернових та бобових культур  

2. Вивчення карантинних хвороб кукурудзи 

User
годин



3. Вивчення карантинних хвороб картоплі 

4. Вивчення карантинних хвороб соняшнику, буряків, льону  

5. Вивчення карантинних хвороб овочевих культур 

6. Вивчення карантинних хвороб плодових культур 

7. Вивчення карантинних хвороб ягідних культур  

8. Вивчення карантинних хвороб квітково-декоративних культур 

9. Вивчення карантинних хвороб лісових культур  
10. Вивчення карантинних  шкідників зернових та бобових культур  
11. Вивчення карантинних  шкідників кукурудзи 

12. Вивчення карантинних  шкідників картоплі 

13. Вивчення карантинних  шкідників соняшнику, буряків, льону  

14. Вивчення карантинних  шкідників овочевих культур 

15. Вивчення карантинних   бур янів сільськогосподарських культур 

 


