
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів: забезпечити 

професійну підготовку фахівців із захисту рослин, надавши їм необхідний обсяг 

теоретичних знань і практичних навичок для успішного вирішення проблеми 

контролю забур’яненості агрофітоценозів на сучасному рівні в умовах 

виробництва за різних систем землеробства. 

 

2. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

заочна  

форма 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки і 

продовольство» 

 

Модулів – 1  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й  

Індивідуальне 

завдання  
Семестр 

Загальна кількість 

годин − 150 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

 навчання: 

аудиторних –  3 

сам. роб. студ. − 5 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

 22 год. 6 год.  

Практичні, семінарські 

– – 

Лабораторні 

26 год. 6 год. 

Самостійна робота 

102 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

поняття про фітоценоз, агрофітоценоз, їх склад, структуру, морфологію, 

екологію, систематику, поняття про фітосередовище і його фактори; 

систему взаємовідносин між видами рослин в агрофітоценозах, конкурентну 

здатність культурних рослин; 

біологічні властивості та агробіологічну класифікацію бур'янів, їх 

пжодочинність; 

методику обліку та оцінювання потенційної і актуальної забур'яненості ріллі, 

прогнозування сходів бур'янів та моніторингу забур'яненості 

сільськогосподарських угідь; 

ресурсне забезпечення ефективного контролю бур'янів; 

методику складання системи запобіжних та винищувальних заходів проти 

бур'янів, інтегрованої в сучасні технології вирощування сільськогосподарських 

культур; 

методику розрахунку технологічної, господарської, економічної і 

енергетичної ефективності заходів контролю бур'янів та їх екологічної 

допустимості; 

 

студент повинен вміти: 

визначати поширені в Україні види бур'янів за насінням та рослинами у 

різних фазах їх розвитку; 

визначати потенційну та актуальну забур'яненість ріллі, оцінювати їх рівень, 

складати карту забур'яненості полів сівозміни; 

складати прогноз сходів бур'янів та розраховувати термінальну 

забур'яненість посівів; 

розраховувати еколого-економічні пороги забур'яненості конкретних полів як 

критерій рентабельного і екологічно допустимого застосування заходів її 

контролю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Шифр Результат навчання 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін  

РН8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів 

агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження 

природного різноманіття. 

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні 

процеси для захисту і карантину рослин 

РН11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із 

захисту рослин, використовуючи спеціальні знання 

РН 12. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин. 

 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН5 РН8 РН10 РН11 РН12 

ФК 1. + + + + + 

ФК 2. + + + + + 

ФК 3. + + + + + 

ФК 4. + + + + + 

ФК 5. + + + + + 

 

ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації 

шкідливих організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 

нематод, гризунів та бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин. 

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення 

об'єктів регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у 

процесі їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, 

імпорту, транзиту продукції рослинного походження засобами космічної зйомки 

за методиками дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих 

організмів і розробляти науково-організаційні основи застосування заходів 

захисту і карантину рослин. 



ФК 4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку 

чисельності регульованих шкідливих організмів та високоефективно 

застосовувати методи ліквідації шкідливих організмів у часі та просторі. 

ФК 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю 

комплексу шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими  

концепціями захисту і карантину рослин. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
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ьн

а 

к
іл

ьк
іс
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ал
ів
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д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ь

н
а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,5 22 11,0 

Практичні заняття – – – 

Лабораторні роботи 1,0 26 26,0 

Семінарські зняття – – – 

Самостійна робота 0,01 102 11,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання – – – 

Разом: – 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість 

балів 

(творчий 

рівень) 

  36 60 

РН5 Лк 1, Лб 1–2, Ср. 1 4 6 

РН8 Лк 2–4, Лб 3, 5–6, Ср. 2–4 7 12 

РН10 Лб 4, 7 2 4 

РН11, 

РН 12 
Лк 5–12, Лб 8–15, Ср. 5–12 15 26 

РН5, РН8,  

РН10, 

РН11, 

РН12 

МКР1 8 12 

Разом: 36 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має 

певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 

мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових 

завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків 

з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, 

набраних студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під 

час вивчення дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового 

екзамену у формі тестування на ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму 

навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 



питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі 

не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку 

складання екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, 

отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

під час екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1). Особливості управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах  

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Технологія застосування методів і засобів у 

системі управління чисельності бур’янів. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Класифікація заходів боротьби з бур’янами. 

Тема 2 (Т2). Організаційно-господарські агротехнічні прийоми управління 

чисельністю бур’янів. 

Тема 3 (Т3). Біологічний та новітній методи у системі регулювання 

чисельності бур’янів. 

Тема 4 (4). Хімічний метод і карантин рослин як спосіб регулювання 

чисельності бур’янів. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Контроль забур’яненості у посівах 

сільськогосподарськихих культур 

Тема 5 (Т5). Регулювання чисельності бур’янів у посівах зернових 

колосових культур. 

Тема 6 (Т6). Регулювання чисельності бур’янів у посівах бобових культур. 

Тема 7 (Т7). Регулювання чисельності бур’янів у посівах просапних 

культур. 

Тема 8 (Т8). Регулювання чисельності бур’янів у посівах ріпаку та 

насадженнях хмелю. 



Тема 9 (Т9). Регулювання чисельності бур’янів у насадженнях плодово-

ягідних культур. 

Тема 10 (Т10). Регулювання чисельності бур’янів на осушених і зрошуваних 

землях. 

Тема 11 (Т11). Регулювання чисельності бур’янів у парниках, теплицях. 

Тема 12 (Т12). Регулювання чисельності бур’янів у системі землеробства 

No-till. 

9. Теми лекцій 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Особливості управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах 

Змістовий модуль 1. Технологія застосування методів і засобів у системі 

управління чисельності бур’янів  

1 Т1 Вступ. Класифікація заходів боротьби з бур’янами. 2 0,5 

2 Т2 
Організаційно-господарські агротехнічні прийоми 

управління чисельністю бур’янів. 

2 0,5 

3 Т3 
Біологічний та новітній методи у системі регулювання 

чисельності бур’янів. 

2 0,5 

4 Т4 
Хімічний метод і карантин рослин як спосіб регулювання 

чисельності бур’янів. 

2 0,5 

Змістовий модуль 2. Контроль забур’яненості у посівах сільськогосподарських 

культур 

5 
Т5 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах зернових 

колосових культур. 
2 0,5 

6 
Т6 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах бобових 

культур. 
2 0,5 

7 
Т7 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах просапних 

культур. 
2 0,5 

8 
Т8 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах ріпаку та 

насадженнях хмелю. 
2 0,5 

9 
Т9 

Регулювання чисельності бур’янів у насадженнях 

плодово-ягідних культур. 
2 0,5 

10 
Т10 

Регулювання чисельності бур’янів на осушених і 

зрошуваних землях. 
1 0,5 

11 Т11 Регулювання чисельності бур’янів у парниках, теплицях. 1 0,5 

12 
Т12 

Регулювання чисельності бур’янів у системі землеробства 

No-till. 
2 0,5 

Разом за модуль 1: 22 6 

Разом: 22 6 



10. Теми лабораторних занять 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Особливості управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах 

Змістовий модуль 1. Технологія застосування методів і засобів у системі 

управління чисельності бур’янів  

1 Т1 Агробіологічна характеристика бур’янів 2 – 

2 
Т2 Морфобіологічна характеристика культурного компонента 

агрофітоценозу та визначення типу забур’яненості 

2 – 

3 Т3 Запобіжні заходи у системі контролювання 

забур’яненості в агрофітоценозах. Винищувальні заходи 

у системі контролювання забур’яненості в 

агрофітоценозах. Спеціальні заходи у системі 

контролювання забур’яненості в агрофітоценозах. 

2 0,5 

4 
Т4 Прогноз забур’яненості посівів та аналіз угрупувань 

сегетальної рослинності у сівозміні 

2 – 

5 
Т5 Система механічних прийомів регулювання рівня 

присутності бур’янів у польових агрофітоценозах 

2 0,5 

6 

Т6 Система регулювання рівня присутності бур’янового 

компоненту в польових агрофітоценозах хімічними 

засобами 

2 1 

7 
Т7 Аналіз ефективності розробленої системи регулювання 

чисельності бур’янового компоненту 

2 – 

Змістовий модуль 2. Контроль забур’яненості у посівах сільськогосподарських 

культур 

8 Т8 Управління чисельності бур’янів у посівах зернових 

колосових культур 

2 1 

9 Т9 Управління чисельності бур’янів у посівах бобових 

культур 

2 1 

10 Т10 Управління чисельності бур’янів у посівах просапних 

культур 

2 0,5 

11 Т11 Управління чисельності бур’янів у посівах ріпаку та 

насадженнях хмелю 

2 0,5 

12 Т12 Управління чисельності бур’янів плодово-ягідних культур 2 1 

13 Т13 Управління чисельності бур’янів на осушених і 

зрошуваних землях 

0,5 – 

14 Т14 Управління чисельності бур’янів у парниках, теплицях 

тощо 

0,5 – 

15 Т15 Управління чисельності бур’янів у системі землеробства 

No-till 

1 – 

Всього за модуль 1: 26 6 

Всього: 26 6 



11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Особливості управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах 

Змістовий модуль 1. Технологія застосування методів і засобів у системі 

управління чисельності бур’янів  

1 Т1 

Вступ. Класифікація заходів боротьби з бур’янами. 

Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни. 

Служба захисту рослин як головний ланцюг в організації 

застосування засобів захисту. Закон України про захист і 

карантин рослин.  

Запобіжні заходи у системі контролювання 

забур’яненості в агрофітоценозах.  Винищувальні 

заходи у системі контролювання забур’яненості в 

агрофітоценозах.  Спеціальні заходи у системі 

контролювання забур’яненості в агрофітоценозах.  

6 6 

2 Т2 

Організаційно-господарські агротехнічні прийоми 

управління чисельністю бур’янів. 

Значення обробітку грунту у системі контролювання 

чисельності бур’янів.  Сівозміна, як засіб регулювання 

чисельності бур’янів.  

Вплив удобрення с.-г. культур на забур’янення посівів.  

8 10 

3 Т3 

Біологічний та новітній методи у системі регулювання 

чисельності бур’янів. 

Поняття про біологічний метод у гербології та недоліки 

традиційних заходів.  

Хімічна взаємодія рослин в агрофітоценозах.  Сучасні та 

перспективні методи регулювання чисельності бур’янів.  

8 10 

4 Т4 

Хімічний метод і карантин рослин як спосіб регулювання 

чисельності бур’янів. 

Використання хімічних засобів захисту у боротьбі з 

бур’янами.  Характеристика гербіцидів та способи їх 

внесення.  Фітотоксичність гербіцидів та їх детоксикація.  

Карантин, як система державних заходів регулювання 

карантинних бур’янів.  

10 10 

Змістовий модуль 2. Контроль забур’яненості у посівах сільськогосподарських 

культур 

5 Т5 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах зернових 

колосових культур. 

Проблема забур’яненості посівів зернових колосових 

культур. Стратегія і тактика системи контролю рівня 

присутності бур’янів у посівах зернових колосових 

10 16 



культур. Фактори та способи регуляції чисельності 

бур’янів у посівах зернових колосових культур. 

6 Т6 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах бобових 

культур. 

Проблема забур’яненості посівів бобових трав. 

Способи регулювання чисельності бур’янів у посівах 

однорічних бобових культур (горох, соя). Способи 

регулювання чисельності бур’янів у посівах бобових трав 

(люцерна, конюшина). 

10 14 

7 Т7 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах просапних 

культур. 

Проблема забур’яненості посадок просапних культур.  

Закономірності формування видового складу бур’янів 

просапних культур.  Стратегія і тактика контролювання 

рівня присутності бур’янового компоненту просапних 

культур.  

10 16 

8 Т8 

Регулювання чисельності бур’янів у посівах ріпаку та 

насадженнях хмелю. 

Проблема забур’яненості у посівах ріпаку та 

насадженнях хмелю.  

Закономірності формування видового складу бур’янів у 

посівах ріпаку та насадженнях хмелю.  Стратегія і 

тактика контролювання рівня присутності бур’янового 

компоненту у посівах ріпаку та насадженнях хмелю.  

10 14 

9 Т9 

Регулювання чисельності бур’янів плодово-ягідних 

культур. 

Проблема забур’яненості багаторічних насаджень. 

Закономірності формування видового складу бур’янів у 

плодово-ягідних культурах.  

Стратегія і тактика контролюванн  рівня присутності 

бур’янового компоненту у багаторічних насадженнях.   

10 16 

10 Т10 
Регулювання чисельності бур’янів на осушених і 

зрошуваних землях. 

6 8 

11 Т11 

Регулювання чисельності бур’янів у парниках, теплицях. 

Проблема забур’яненості у парниках і теплицях.  

Закономірності формування видового складу бур’янів у 

парниках і теплицях.  

Стратегія і тактика контролювання рівня присутності 

бур’янового компоненту у парниках і теплицях.  

6 8 

12 Т12 
Регулювання чисельності бур’янів у системі 

землеробства No-till. 

8 10 

Всього за модуль 2: 102 138 

Всього: 102 108 

 



12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття і 

лабораторні роботи проводяться у лабораторіях кафедри. 

13. Рекомендовані джерела інформації 

ОСНОВНА  
1. Шувар І. А. Екологічні основи зниження забур’яненості 

агрофітоценозів: навч. посібн. Львів: Новий світ-2000, 2008, 496 с. 

2. Косилович  Г.  О.  та  ін.  Інтегрований  захист  рослин:  навч.  посіб. 

Львів :  ЛНАУ, 2010. 165 с. 

3. Оптимізація інтегрованого захисту польових культур ; за ред. В.В. 

Кириченка, Ю.Г. Красиловця. Харків: Магда LTD, 2006.  252 с. 

4. Косолап М.П. Гербологія: навч. посібник.  Київ : Арістей, 2004.  364 с. 

5. Манько Ю.П., Веселовський І.В., Танчик С.П., Орел Л.В. Бур’яни та 

заходи боротьби з ними: навч. посібн. Київ : Учбово-методичний центр 

Мінагропрому України, 1998.  240 с. 

6. Примак І.Д., Манько Ю.П. та ін. Бур’яни в землеробстві України: 

прикладна гербологія: навч. посібник.  Біла Церква: БДАУ, 2006.  664 с.  

7. Довідник із захисту рослин ; За ред. М.П. Лісового. Київ : Урожай, 

1999. 744 с. 

8. Бойко П. І., Сайко В. Ф. Сівозміни у землеробстві України.  Київ : 

Аграрна наука, 2002. 145 с. 

9. Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьоний Ю.В. Землеробство. Підручник.  

Київ : Урожай, 1996. 384 с. 

10. Косилович Г. О. та ін. Інтегрований захист рослин: навч. посіб. / Г. О. 

Косилович, О. М. Коханець.  Львів : ЛНАУ, 2010.  165 с. 

11. 8. Оптимізація інтегрованого захисту польових культур ; за ред. 

В.В. Кириченка,  Ю.Г. Красиловця.  Харків : Магда LTD, 2006.  252 с. 

12. Субін В.С. та ін. Інтегрований захист рослин: Підручник /В.С. Субін, 

В.І. Олефіренко – К.: Вища освіта, 2004. – 336с. 

13. Довідник із захисту рослин /За ред. М.П. Лісового. Київ : Урожай, 

1999. 744 с. 

14. Довідник по захисту польових культур /За ред. В.П. Васильєва і М.П. 

Лісового.  Київ : Урожай, 1993. 223 с. 

15. Захист зернових культур від шкідників, хвороб і бур’янів при 

інтенсивних технологіях /За ред. В.А. Арєшнікова, М.П. Гончаренка.  Київ : 

Урожай, 1992.  223 с. 

16. Методика випробування і застосування пестицидів // С.О. Трибель, 

Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун, О.О. Іващенко та ін.  Київ : Світ  2001.  448 с. 

ДОПОМІЖНА 

1. Мазоренок Д.І. та ін. Технологічні карти та витрати на вирощування 

сільськогосподарських культур  з різним  ресурсним забезпеченням / Мазоренок Д.І., 

Мазнева Г.Є.  Харків: ХНТУСГ, 2006.  725 с. 



2. Справочник по защите растений /Под. редакцией Ю.И. Фадеева. – М.: 

Агропромиздат, 1985. 

3. Ресурсозберігаючі технології вирощування зернових культур для 

господарств різних форм власності / О.А. Дереча, А.С. Малиновський, В.Г. 

Дідора, та ін.  Житомир : Полісся, 2005.  192 с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо): 

– бібліотеки Житомирської національного агроекологічного університетту,  

– Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега 

Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-

33), 

– Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та 

інших бібліотек. 

▪ 2. Онлайн-бібліотеки: Інституту захисту рослин Національної академії 

аграрних наук України:  http://www.ipp.gov.ua/; Всеросійского науково-дослідного  

інституту захисту рослин (ВІЗР) http://vizrspb.narod.ru/; Брянської 

сільськогосподарської академії http://www.bgsha.com/ru/index.php/; веб-сторінка 

кафедри захисту рослин (http://www.znau.edu.ua/agronomichesk/kaf_zah_rosl/) та 

інші онлайн-бібліотеки. 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 

об'єкти, наукові звіти). 

4. Ресурси мережі Інтернет:  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/; 

▪ Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/; 

▪ Міністерство освіти і науки України: www.mon.gov.ua/; 

▪ Головна державна інспекція захисту рослин: http://golovdergzahist.com.ua/;  

▪  Електронна енциклопедиція сільського господарства: 

http://www.agroscience.com.ua/;  

▪ Державна інспекція з карантину рослин: http://karantin.gov.ua/; 

▪ Офіційний сайт компанії «Сингента»:  http://www.syngenta.com/ 

▪ Офіційний сайт компанії «Байєр»:  http://www.bayer.ua/; 

▪ Офіційний сайт компанії «Дюпон»:  http://www2.dupont.com/; 

▪ Офіційний сайт компанії «БАСФ Т.О.В.»:  http://www.basf.ru/; 

▪ Журнал «Пропозиція»: http://www.propozitsiya.com/; 

▪ Журнал «Агросектор»: http://journal.agrosector.com.ua/. 
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