
ПИТАННЯ 
ДЛЯ ФАХОВОЇ СПІВБЕСІДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

201 АГРОНОМІЯ 
 

1. У симбіозі з якими рослинами бульбочкові бактерії засвоюють азот з 

атмосфери ? 

2. Вкажіть основне значення  добрив ?  

3. Назвіть, які сільськогосподарські культури відносяться до бульбоплодів ? 

4. Назвіть, які ви знаєте,  польові культури, що є добрими медоносами? 

5. Вкажіть з якою вологістю закладають на зберігання насіння зернових: 

пшениці, ячменю жита, вівса? 

6. Назвіть сховища для тривалого зберігання зерна? 

7. Назвіть, як називається спосіб сівби пшениці, ячменю, вівса, якщо ширина 

міжряддя становить 15 см ? 

 8. В чому полягає  відмінність типів стрижневої і мичкуватої кореневих 

систем ?  

9. Назвіть, які ви знаєте, ягідні культури ? 

10. До якої плодової групи належить вишня, черешня, слива, алича? 

11. Назвіть як називається група пестицидів,  що застосовується для боротьби 

з шкідниками ? 

12. Сформулюйте своїми словами визначення «сівозміна». 

13. Як ви вважаєте, чи можливо зберігати в сховищі  насіння олійних 

культур, якщо його вологість становить 4-7 %? 

14. На вашу думку, соняшник – культура олійна чи прядивна ? 

15. Як ви вважаєте,  бульби картоплі це підземні потовщені пагони, чи 

кореневища? 

16. Сироп – це концентрований розчин цукру, чи розчин солі у воді ? 

17. Назвіть орган рослини, в якому відбувається  запилення та запліднення? 

18. Назвіть, які ви знаєте  грунти України, що є переважаючими на її 

території? 

19. Як ви вважаєте, яку шкоду наносять посівам польових культур, рослини- 

бур’яни? 



20. Що спричинює  явище самозігрівання зерна ? 

21. Яка відмінність між самохідним обприскувачем і тракторним ? 

22. Назвіть, які ви знаєте борони, для поверхневого обробітку грунту ? 

22. Перелічіть основні робочі органи плуга ? 

23. Назвіть, які ви знаєте марки бурякозбиральних, картоплезбиральних 

комбайнів ? 

24. Для якої сільськогосподарської роботи призначені культиватори? 

25. Охарактеризуйте конструкцію жатки зернозбирального комбайна ? 

26. Яке основне призначення лемеша ? 

27. Назвіть, які ви знаєте, марки зернозбиральних комбайнів ? 

28. Які ви знаєте типи косарок ? 

29. Назвіть марки машин-самоскидів ? 

30. Як впливає внесення органічних добрив на вміст гумусу у грунті? 

31. Через скільки років бажано повертати соняшник на колишнє місце в 

сівозміні ?  

32. Які сховища використовують для зберігання плодів ? 

33. На вашу думку, що означає схожість насіння ? 

34. В чому полягає відмінність між мінеральними і органічними добривами ? 

35. Кількість насіння, яку висівають на гектар площі посіву називають… 

36. Назвіть шкідника, який найбільше шкодить рослинам картоплі ? 

37. Як називається спосіб сівби кукурудзи, соняшнику, якщо міжряддя 

становить 70 см ? 

38. Назвіть основні види баштанних культур, які вирощують в Україні ? 

39. Як називається група пестицидів, яка застосовується для боротьби з 

бур’янами ?  

40. Назвіть основні зони вирощування в Україні ? 

  

 

 
 

 


