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Анотація

Наукова розробка і практичне освоєння методів підвищення ефективності системи боротьби з бур’янами є важливим завданням в сучасному
землеробстві, яке сприятиме вирішенню не тільки часткових локальних аспектів, але і може стати невід’ємною складовою частиною ґрунтозахисних
систем ведення землеробства України. Навчальна дисципліна вивчає теоретичні і практичні питання мікроеволюції фітоценозу бур´янів в системі
ґрунтозахисного землеробства, формування фітотоксичного спектру гербіцидів, адаптованого до резистентності бур’янів, впливу дискових,
плоскорізних робочих органів та системи прямої сівби на агрофізичні властивості ґрунту, балансу поживних речовин та ролі в їх кругообізі соломи і
пожнивних рештків попередників. Ключовою позицією є визначення актуальності поєднання ефективного контролювання бур'янів та енергозберігаючих
технологічних прийомів.

Мета та цілі

Формування у майбутніх науковців за спеціальністю 201 - Агрономія системи знань і умінь із закономірностей формування бур’янового компоненту
агрофітоценозів, взаємовпливів між культурними рослинами і бур’янами та способів їх регулювання для одержання економічно і екологічно обґрунтованої
врожайності вирощуваних культур.

Формат

Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік.

Результати
навчання

В результаті вивчення даної дисципліни аспірант повинен знати: методики визначення рівня забур’яненості основних сільськогосподарських культур та
маси повітряно-сухого стану бур’янів; особливості різних груп бур'янів, структуру агрофітоценозів, різноманітність взаємовідносин між видами;
різноманітність видового складу бур'янів степового регіону, їх біоекологічні особливості; наукові підходи до створення бакових сумішей, принципи
поєднання різних хімічних речовин з метою підвищення технічної ефективності; особливості внесення ґрунтових гербіцидів, їх дія за різних
агрометеорологічних умов. Вміти: проводити науково-дослідні роботи в польових умовах; застосовувати набуті знання для розрахунків препаратів з
урахуванням типу забур’яненості; визначити найбільш шкодочинні угруповування бур’янової рослинності та методи їх контролювання; розрахувати
потенційну та актуальну забур’яненість поля.

Обсяг

Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 110 год.

Пререквізити
Ознаки
Курс / семестр

Курси дисциплін з агрономії: загальне землеробство, рослинництво, гербологія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
Вибіркова навчальна дисципліна з блоку «Загальне землеробство», що формує фахові компетентності у аспіранта
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Лекція № 1
Лекція № 2
Лекція № 3
Лекція № 4
Лекція № 5
Лекція № 6
Лекція № 7

Лекція № 8

Лекція № 9

Лекція № 10

Практичне
заняття № 1
Практичне
заняття № 2
Практичне
Насіння бур'янів та способи їх розмноження.
заняття № 3
Практичне
Агротипи забур’яненості полів.
заняття № 4
Практичне
Контроль забур’яненості та методи
боротьби з нею.
заняття № 5
Хімічні, біологічні та інтегровані системи
Практичне
заходів контролю боротьби з бур'янами.
заняття № 6
Визначення зміни видового складу бур'янів з
Практичне
урахуванням кліматичних коливань в зоні
заняття № 7
Степу України
Сучасний підхід до захисту рослин від бур'янів
шляхи підвищення ефективності існуючих та Практичне
розробка нових методів і систем регулювання заняття № 8
рівня забур’яненості в агрофітоценозах.
Порушення сівозмін, сучасний стан
землеробства та можливі наслідки таких Практичне
підходів. Підвищення забур’яненості полів на заняття № 9
фоні зниження систем землеробства.
Шляхи зниження пестицидного
навантаження на ґрунт, основи біологізації Практичне
заняття № 10
землеробства.
Наука гербологія.
Класифікація бур'янів, їх шкодочинність.
Популяції бур'янів їх фітоценотична
значимість.

Тема 1. Вплив різних способів обробітку ґрунту
на забур’яненість посівів.

Знайомство з бур’янами по гербаріям.
Малорічні бур’яни, їх особливості та розвиток у
посівах с/г культур
Індивідуальна чутливість бур'янів до дії хімічних
препаратів (на що звернуть увагу).
Розпилення чи обприскування рослин, які методи
краще?
Знайомлення практичних прийомів боротьби з
бур’янами.
Знайомство з бур’янами по гербаріям.

Малорічні бур’яни, їх особливості та розвиток у
посівах с/г культур
Індивідуальна чутливість бур'янів до дії хімічних
препаратів (на що звернуть увагу).

Тема 2. Пристосування бур’янових рослин до
існування в умовах агрофітоценозу.
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Тема 3. Взаємозв’язок бур'янів з іншими групами
організмів в агрофітоценозі.
Тема 4. Основи сучасних інтегрованих систем
щодо заходів контролю із забур’яненістю.
Тема 5. Складання карт забур’яненості різних
еколого-технологічних груп.

р
о
б
о
т
а

Розпилення чи обприскування рослин, які методи
краще?

ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Який захід обробітку ґрунту в найменшій мірі впливає на вегетуючі бур’яни?
а) оранка;
б) боронування;
в) культивація; г) коткування.
2. Активний період в життєвому циклі вищих рослин включає:
а) вергільний і генеративний періоди;
б) активний і пасивний;
в) ювенільний і активний;
г) ювенільний і пасивний.
3. . Який вид міжвидових відносин переважає в агрофітоценозах:
а) напівпаразитизм;
б) антагонізм;
в) симбіоз;
г) конкуренція.

4. Вкажіть назву речовин, які викликають відмирання насіння бур’янів:
а) гермінатори; б) гербіциди;
в) гербістати; г) інгібітори.
5. У флористичний склад агрофітоценозу входять:
а) гриби;
б) вищі і нижчі рослини;
в) вищі і нижчі тварини та рослини;
г) тварини і рослини.
6. За фітоценотичною роллю у агрофітоценозі розрізняють види:
а) важливі і неважливі;
б) корисні, шкідливі і нейтральні;
в) однодольні, дводольні;
г) домінанти, субдомінанти, супутні.
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Розподіл балів для оцінювання
успішності аспіранта

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

90-100
82-89

А
В

74-81
64-73

С
D

60-63

Е

35-59

FХ

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов'язковим
повторним вивченням дисципліни

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності ДУ ІЗК НААН», виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації
повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до відділу аспірантури

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

