
Питання до екзамену 

з дисципліни «Технологія вирощування продукції рослинництва» 

 

1.Класифікація польових культур. 

2.Значення, ботанічна характеристика і біологічні особливості гороху. 

3.Догляд за посівами і збирання врожаю ярого ячменю. 

4.Загальна характеристика хлібів 1і 2 групи. 

5.Значення, біологічна характеристика і біологічні особливості цукрового буряку. 

6.Посів, догляд за посівами і збирання врожаю озимого ріпаку. 

7.Ботанічна характеристика хлібів (коренева система, стебло, лист ) 

8.Загальна характеристика бульбоплодів. Значення картоплі. 

9.Сортовий склад, місце у сівозміні, обробіток грунту, удобрення озим.ріпаку 

10.Ботанічна характеристика хлібів ( суцвіття, квітка, плід ) 

11.Значення і загальна характеристика зернобобових культур. 

12.Сортовий склад, місце у сівозміні і удобрення кукурудзи. 

13.Фази розвитку зернових злаків ( проростання насіння, сходи, кущіння ) 

14.Ботанічна характеристика картоплі, її біологічні особливості. 

15.Вимоги до насіння ярої пшениці, його підготовка до посіву і посів. 

16.Науково-обгрунтовані вимоги до насіння озимої пшениці та його підготовка до посіву, норма 

висіву. 

17.Значення, ботанічна характеристика і біологічні особливості озимого ріпаку. 

18.Поняття про інтенсивну технологію вирощування польових культур і її складові. 

19.Основні олійні культури України. Види олій, їх використання. 

20.Догляд за рослинами та збирання врожаю озимої пшениці. 

21.Значення озимих хлібів. Поняття про морозостійкість, зимостійкість, холодостійкість. 

22.Біологічні особливості кукурудзи. 

23.Сортовий склад і місце у сівозміні зернових культур. 

24.Причини загибелі озимих хлібів у зимовий період і міри запобігання. 

25.Значення і біологічні особливості озимої пшениці. 

26.Обробіток грунту і удобрення соняшнику. 



27.Загальна характеристика пшениці. М’яка і тверда пшениці. Види пшениці. 

28.Соняшник, як основна культура України. 

29.Підготовка насіння до посіву і посів ярого ячменю. 

30.Основні прядивні культури. Походження, волокно, засоби підвищення його виходу. 

31.Значення і біологічні особливості рису. Сортовий склад. 

32.Місце у сівозміні, обробіток грунту і удобрення озимої пшениці. 

33.Тютюн і махорка. Використання. Тютюнопаління та його шкідливість. 

34.Обробіток грунту під кукурудзу. 

35.Сортовий склад і місце у сівозміні ярого ячменю. 

36.Прийоми передпосівної підготовки насіння. 

37.Догляд за посівами ярої пшениці, збирання врожаю. 

38.Підготовка насіння до посіву і посів кукурудзи. 

39.Значення і біологічні особливості проса. Сортовий склад. 

40.Ботанічна характеристика і біологічні особливості соняшнику. 

41.Місце у сівозміні, обробіток грунту, удобрення ярої пшениці. 

42Значення і біологічні особливості гречки. Сортовий склад. 

43.Посів, догляд за посівами і збирання врожаю соняшнику. 

44.Обробіток грунту і удобрення ярого ячменю. 

45.Значення і біологічні особливості льону. Сортовий склад. 

46.Посів та догляд за посівами і збирання гречки. 

47.Місце в сівозміні, обробіток грунту удобрення кукурудзи 

48.Рослинництво, як галузь с/г виробництва. Завдання галузі на сучасному етапі. 

49.Значення і біологічні особливості ярої пшениці. 

50.Сортовий склад, місце у сівозміні, підготовка грунту і удобрення гороху. 

51.Рослинництво як наука . Мета і завдання. 

52.Значення ярого ячменю. 

53.Посів, догляд за посівами і збирання врожаю гороху на зерно. 

54.Поняття по насінництво. Ціль і завдання. 

55.Ботанічна характеристика ячменю. Види ячменю. 

56.Сортовий склад, місце у сівозміні і Українська інтенсивна технологія вирощування буряку . 

57.Поняття про насінину. Види посівного матеріалу. 



58.Біологічні особливості ярого ячменю. 

59.Сортовий склад і місце картоплі у сівозміні. 

60.Формування і проростання насіння. 

61.Значення і біологічні особливості сорго. Сортовий склад. 

62.Посадка картоплі, догляд за рослинами і збирання врожаю. 

63.Якість насіння. Сортові і посівні якості насіння. 

64.Значення кукурудзи як зернової, кормової і технічної культури. 

65.Як визначити бобові культури за насінням, листками, суцвіттям. 

66.Зернові культури в Україні і СНГ. Посівні площі. 

67.Ботанічна характеристика кукурудзи. 

68.Обробіток грунту і удобрення картоплі 

69Хімічний склад зерна. 

70.Загальна характеристика коренеплодів. 

71.Догляд за посівами кукурудзи і збирання врожаю. 

72.Фази розвитку зернових злаків ( колосіння, цвітіння, формування зерна, вихід в трубку) 

 

 


