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ВСТУП

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «ГМО та
сучасні екобіотехнології в АПК» для студентів денної форми навчання зі
спеціальності 101

«Екологія» освітньо-професійної програми підготовки

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика» призначені для поліпшення
самостійної роботи з навчального курсу.
Мета вивчення навчальної дисципліни – це забезпечення майбутнього
спеціаліста необхідним об’ємом знань, засвоєння теоретичних основ та історії
виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому
виробництві;

формування відповідних практичних навиків щодо позитивних

аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання;
використання сучасних біотехнологій комплексно, з урахуванням нагальних
потреб агровиробництва та новітніх перспективних розробок агробіотехнології.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Альтернативна енергетика
та біоконверсія» є: надання студентам необхідних для їх спеціальності знань,
пов’язаних з вивченням трансгенних організмів;вивчення основних відомостей
щодо позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх
використання;одержання й узагальнення нових знань із питання перспективних
розробок

агробіотехнології;

формування

емоційно-ціннісного

ставлення

студентів до навколишнього середовища; формування у студентів системи
теоретичних і практичних знань щодо забезпечення впровадження, організації
виробництва та експлуатації прикладних біотехнологій в АПК у реальних
виробничих умовах сільськогосподарських підприємств та регіональних
біолабораторій, а також сучасних методологічних підходів до розроблення та
вдосконалення відповідних біотехнологічних та інженерних рішень.
Після вивчення дисципліни студент повинен
знати:
− теоретичні основи методів та способи отримання генно-модифікованих
мікроорганізмів;
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− загальну і спеціальну інформацію щодо генно-інженерних підходів
створення інтенсивних технологій ;
− позитивні аспекти та основні ризики використання ГМО;
− класифікацію та характеристики основних біотехнологічних агентів, які
використовуються для реалізації існуючих та перспективних прикладних
біотехнологій в АПК;
− технологічні режими та технічне обладнання для реалізації основних
прикладних

біотехнологічних

процесів

у

сільськогосподарському

виробництві;
− перелік та біотехнологічні характеристики біопрепаратів, які допущено
до використання в біологічному виробництві продукції рослинництва;
− методологію проектування та розрахунку основних біотехнологічних і
конструкційних показників процесів прикладних біотехнологій та
культиваційних і ферментаційних пристроїв (мікробіологічних реакторів)
для їх реалізації;
− агроекологічні проблеми, основні вимоги біологічної безпеки при
використанні прикладних біотехнологій в АПК;
− технологічні

регламенти

біотехнологічних

процесів

метанового

зброджування, виробництва білкових кормових добавок, регіонального
виробництва ентомологічних і мікробіологічних препаратів захисту
рослин тощо;
− методи та засоби науково-дослідної роботи, спрямованої на подальше
вдосконалення прикладних біотехнологічних процесів в АПК.
уміти:
- використовуватинабутізнання в практичнійдіяльності;
- користуватися методологію системного підходу щодо виробництва та
використання в сільському господарстві новітніх біотехнологій;
- планувати, організовувати та експлуатувати виробництва біологічно
активних добрив і біопрепаратів;
- визначати та оцінювати біотехнологічні, та фізико-хімічні показники
вихідної сировини, кінцевої продукції та біотехнологічних агентів;
5

- розробляти технологічні проекти використання прикладних біотехнологій
стосовно умов конкретного сільськогосподарського підприємства:
- виявляти неполадки біотехнологічних виробництв та забезпечувати їх
усунення сумісно із спеціалістами сумісних галузей;
- формулювати завдання щодо розроблення нових та удосконалення
існуючих прикладних біотехнологій для їх реалізації згідно потреб галузі
з урахуванням комерційного ефекту;
- проводити наукові, теоретичні та експериментальні дослідження щодо
подальшого вдосконалення прикладних біотехнологічних процесів в
АПК.
- приймати екологічно безпечні та економічно доцільні рішення.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
пор.

Тема

К-сть.
год.
(лекц.)

К-сть.
год.
СРС

1

2

3

4

1

2
3
4
5
6
7

1
2
3

4

5

Змістовий модуль 1
Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів
та їх практичне застосування
2
Тема 1.1 Основні категорії та поняття. Ген.
Генетичний код. Структурна організація генома.
Клонування генів.
2
Тема 1.2 Історія виникнення генно-модифікованих
організмів.
Тема 1.3 Мета і види генно-модифікованих
2
організмів.
Тема 1.4 Генно-модифіковані організми в
2
харчовому виробництві.
Тема 1.5 Позитивні та можливі негативніаспекти
3
використання генно-модифікованих організмів.
Тема 1.6. ГМО в Україні.
2
Тема 1.7Якість та безпека продовольчої сировини
та харчових продуктів.
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2
Сучасні екобіотехнології в АПК
Тема 2.1 Розвиток сучасних біотехнологій.
Тема 2.2 Біотехнології утилізація та біоконверсія
відходів АПК.
Тема 2.3 Біотехнологічні процеси виробництва
ентомологічних і мікробіологічних препаратів
захисту рослин. Біологічний захист рослин.
Тема 2.4 Біотехнологічні процеси виробництва
біологічно активних добрив і біопрепаратів для
відновлення урожайності та санації ґрунтів.
Тема 2.5Біотехнологічні процеси заготівлі кормів
та виробництва кормових добавок.
7

8

7

7
7
7
7

2

7

15

50

2

8

2

8

3

10

3

8

3

8

6

Тема 2.6 Методологія проведення наукових,
теоретичних та експериментальних досліджень
щодо розроблення та впровадження у виробництво
сучасних екобіотехнологій.

2

8

Разом за змістовим модулем 2

15

50

Усьоголекційних та самостійних годин за семестр

30

100
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ГМО та сучасні екобіотехнології в АПК»
Змістовий модуль 1.Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів
та їх практичне застосування
Тема 1.1 Основнікатегорії та поняття
1. Ген.Генетичний код.
2. Структурна організація генома.
3. Клонування генів.
Питання для самоперевірки
1. Дайтевизначенняпоняття «генетичнаінженерія».
2. З якими науками пов’язаний розвиток генетичної інженерії?
3. Які ухвалу було прийнято на конференції молекулярних біологів, що
відбулася поблизу міста Монтерей в штаті Каліфорнія у 1975 р.? Яких
принципів слід дотримуватися при проведенні експериментів з різним
ступенем ризику?
4. Дайтевизначення понять: ген, рекон, мутон, колінеарність, оперон,
репарація, генетичний код, гістон, типи гістонів, клонування генів.
Література: [1, с.10–27].
Тема 1.2 Історія виникнення генно-модифікованих організмів
1. Дослідження та висновки відомого німецького зоологаХансХайнрихаКааца.
2. «Сучасна біотехнологія» або «генна технологія».
3. ЕкспериментиАрпадаПуштаі з науково-дослідного інституту Роуэттта
його заява (Великобританія).
4. Відкриття , що сприяли розвиткугенної інженерії рослин.
Питання для самоперевірки
1. Що значить «генетично модифікований», або «трансгенний»?
2. Які відомі групи ГМО
3. Назвіть вчених, щовиступали за та протирозвиткугенноїінженерії. Чим
вони аргументували свою точку зору?
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Література: [1, c.38–43].
Тема 1.3 Мета і види генно-модифікованих організмів.
1. Мета отриманнягенетичнозміненихорганізмів.
2. Види генно-модифікованих організмів.
3. Отримання трансгенних тварин.
4. Способи отримання генно-модифікованих мікроорганізмів.
Питання для самоперевірки
1. Яка мета отримання ГМО?
2. Охарактеризуйте види ГМО.
3. Дайте визначення трансгенних тварин.
4. Які прийоми використовують для створення трансгенних тварин?
5. Якіспособи отримання генно-модифікованих мікроорганізмів ви
знаєте?
Література:[1, c.44−61].
Тема 1.4 Генно-модифіковані організми в харчовому виробництві.
1. Основні завдання генної інженерії в галузі харчових виробництв.
2. Генно-інженерні підходи до створення інтенсивних технологій в
харчовій галузі.
3. Генно-модифіковані продукти харчування.
Питання для самоперевірки
1. Які основні завдання генної інженерії в галузі харчових виробництв?
2. Охарактеризуйте генно-інженерні підходи до створення інтенсивних
технологій в харчовій галузі.
3. Чим відрізняються ГМ крохмалі від нативнихкрохмалів?
4. На які категорії розділяють генетично модифіковані продукти?
Література: [1, с.62–70].
Тема 1.5 Позитивні та можливі негативні аспекти
використання генно-модифікованих організмів.
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1. Аргументи прихильників генно-модифікованих організмів.
2. Медицина і генно-модифіковані організми.
3. Використання генетично модифікованих організмів в сільському
господарстві.
4. Генетична інженерія тварин.
5. Ризики:

харчові,

агротехнічні,

екологічні,неконтрольованогопоширення генно-модифікованихрослин.
6. Екологічні проблеми, пов'язані з використанням трансгенних рослин.
7. Можливі несприятливі ефекти генно-модифікованих організмів на
здоров'я людини, методи їх оцінки та способи попередження.
Питання для самоперевірки
1. Якііснуть харчові ризики використання ГМО?
2. Поясніть суть термінаторних технологій, як технологій агротехнічного
ризику.
3. Якіризикихарактеризує термін «фармагедон»?
4. Які можливі несприятливі ефекти ГМО на навколишнє середовище?
5. Які етапи включає методика оцінки ризику можливих несприятливих
ефектів ГМО?
6. Наведіть аргументи на користь ГМО.
7. Які аргументи на користь ГМОнаводятьамериканськівчені Б. Глік і Дж.
Пастернак?
8. Які є переваги ГМ культур для сільськогосподарськихвиробників?
Література: [1, с.71–123].
Тема 1.6 ГМО в Україні
1. Ситуація з ГМО в Україні.
2. Маркування ГМО в Україні.
3. Напрями правового регулювання ГМО в Україні.
Питання для самоперевірки
1. Назвіть три стадіїрозвитку та застосування ГМО?
2. Які кроки необхідно здійснити щодо реєстрації ГМО в Україні?
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3. Які термінирозглядудокументів для реєстрації ГМО?
4. Які основні положення закону про біобезпеку?
5. Що є підставою для відмови в державнійреєстраціїГМ продукції?
6. Яка процедура та терміни реєстрації ГМ рослин в Україні?
Література: [1, с.124–135].
Тема 1.7 Якість та безпекапродовольчоїсировини
та харчовихпродуктів
1. Забруднювачі харчових продуктів.
2. Забрудненняпродуктівхарчування пестицидами.
3. Використанняхарчових добавок і консервантів.
4. Штучні харчові барвники та ароматизатори, опромінення харчових
продуктів.
Питання для самоперевірки
1. Якийвідсоток харчових продуктів в Україні містять ГМО?
2. Яка існуєнебезпекавід використання трансгенних організмів?
3. Щотаке системаякості та безпеки продовольчої сировини?
4. Якезначеннямаютьбіотехнологічніпроцесидляхарчовоїпромисловості?
5. Яканормативнабазаконтролюякостібіотехнологічноїпродукції?
6.Наякихпринципахбазуєтьсяекспертнийконтрольякостібіотехнологічноїп
родукції?
Література: [3-5; 6, с. 38].
Змістовий модуль 2. Сучасні екобіотехнології в АПК
Тема 2.1 Розвиток сучасних біотехнологій
1. Основні етапи розвитку біотехнології.
2. Основні напрямки розвитку біотехнології.
3. Завдання біотехнології.
4. Біотехнологічні основи високих технологій.
Питання для самоперевірки
1. Назвіть

пріоритетні

для

народного

господарства

напрямки

біотехнології.
2. Які продукти одержують методами біотехнології і у яких галузях
народного господарства вони знаходять застосування?
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3. Виробництво яких продуктів біотехнології здійснюється з
використанням мікробіологічного синтезу?
4. Що таке інтенсивні технології? Наведіть приклади.

5. Розкажіть про проривні технології та їхні переваги, порівняно з іншими
видами технологій.
6. Що ви знаєте про біотехнології високого рівня?
7. Дайте перелік відмінностей між екстенсивними та інтенсивними
високими біотехнологіями.
Література: [8, с.241–245, 10, с.6–17 ].
Тема 2.2 Біотехнології утилізація та біоконверсія відходів АПК
1. Основи компостування відходів органічного походження.
2. Роль біотехнології в регулюванні родючості ґрунтів.
3. Застосування

біотехнології

вермикомпостування

з

метою

поліпшеннягумусного стану ґрунтів.
4. Біотехнологія утилізації відходів птахівництва.
Питання для самоперевірки
1. Якімікробіологічніособливостікомпостуванняорганічнихвідходів?
2. Якібіохімічніособливостікомпостуванняорганічнихвідходів?
3. Якігрупиживихорганізмівберутьучастьупроцесікомпостування?
4. Зякихосновнихкомпонентівскладаютьсярослиннівідходи?
5. Якікомпонентивходятьдоскладукомпосту,
утвореногозорганічнихвідходів?
6. Якібіохімічніперетвореннявідбуваютьсяворганічнихвідходахпідчаском
постуваннятаякадинамікацьогопроцесу?
7. Заякихумоввідбуваєтьсяпроцескомпостуванняорганічнихвідходів?
8. Учомуполягаєприродоохороннийефекткомпостуванняорганічнихвідхо
дів?
Література: [6, с.139–165, 7, с.125–131].
Тема 2.3 Біотехнологічні процеси виробництва ентомологічних і
мікробіологічних препаратів захисту рослин. Біологічний захист рослин.
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1. Загальна класифікація та екологічна характеристикаметодів захисту
рослин.
2. Агротехнологічний метод захисту рослин.
3. Біологічний метод захисту рослин.
Питання для самоперевірки
1. Щотакезахистрослин?
Яккласифікуютьзаходизахистурослинвідшкідливихорганізмів?
2. Назвітьосновніпринципиінтегрованогометодузахистурослин.
3. Наякихнауковихпринципахґрунтуєтьсязастосуваннябіологічногометоду
захистурослин?
4. Назвітьетапибіологічногометодурегулюваннячисельностішкідників.
5. Вчомусутьмікробіологічногометодузахистурослин?
Назвітьгрупимікробіологічнихпрепаратів.
Література: [7, с.171–180].
Тема 2.4 Біотехнологічні процеси виробництва біологічно активних добрив
і біопрепаратів для відновлення урожайності та санації ґрунтів
1. Біотехнологічні

методи

виробництва

препаратів,

альтернативниххімічним пестицидам.
2. Біотехнологія препаратів – фіксаторів поживних елементів рослин.
Питання для самоперевірки
1. Яким

чином

впливає

фактор

внесення

азотних

добрив

на

процессилосування?
2. У

чому

полягає

механізм

пробіотичної

активності

молочнокислихбактерій?
3. Яким

чином

можна

визначити

біопрепарати

або

біопрепаративніформи?
4. Що являють собою біодобрива?
5. Назвіть принципи застосування біопрепаратів в агропромисловій
галузі.
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6. Які екологічно безпечні способи захисту сільськогосподарських
рослинє альтернативою пестицидам?
7. У чому полягає екологічна безпечність біопрепаратів та біодобрив?
8. Які

перспективи

використання

біопрепаратів

і

біодобрив

у

практиціАПК?
9. Які

існують

екологічні

переваги

застосування

біопрепаратів

табіодобрив, на відміну від пестицидів?
10. Які біологічні способи збагачення ґрунту азотом використовуються
всільському господарстві?
11. Охарактеризуйте

принцип

фіксування

азоту

ґрунтовимимікроорганізмами?
Література: [6, с.126–132].
Тема 2.5Біотехнологічніпроцесизаготівлікормів
та виробництвакормових добавок
1. Біотехнологія виробництва рослинних кормів.
Питання для самоперевірки
1. Наякихпринципахґрунтуєтьсябіотехнологіявиготовленнярослинних
2. кормів?
3. Якіфакторисприяютьбіостабілізаціїрослиннихматеріалів?
4. Якігрупимікроорганізмівберутьучастьупроцесахбіостабілізаціїрослинн
ихкормів?
5. Якими способами можна підтримувати стабільні умови силосування?
6. Які

добавки

рекомендовано

вводити

у

трав’яні

суміші

для

біостабілізації рослинних кормів?
7. У чому полягає ефект використання біодобавок у силосуванні?
8. Які основні групи молочнокислих бактерій, що беруть участь у процесі
силосування?
9. Які властивості притаманні селекційним мікробним штамам, що
застосовують у силосуванні?
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Література: [6, с.132–137].
Тема 2.6 Методологіяпроведеннянаукових, теоретичних та
експериментальнихдослідженьщодорозроблення та впровадження у
виробництвосучаснихекобіотехнологій
1. Сучасні методи теоретичних досліджень
1. Планування експерименту та аналіз його результатів
Питання для самоперевірки
1. Назвітьтипизавданьтеоретичнихдосліджень.
2. Назвітьпослідовністьетапіввиконаннятеоретичнихдосліджень.
3. Якаметатеоретичнихдосліджень?
Література: [9, с.46–54, 91–117]
3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Назвітьосновнішкідникиізбудникизахворюваньрослин.
2. Чомувиникаєнеобхідністьзахистурослинвідхворобішкідників?
3.
Доякихекономічнихнаслідківможепризводитиураженнярослиншкідниками?
4.

Охарактеризуйтефакторипатогенностімікроорганізмів,

щоспричинюютьхворобирослин.
5. Якіосновнісимптомихвороброслин?
6. Якаформавзаємодіїорганізмівотрималаназвумутуалізм?
7. Якаформавзаємодіїорганізмівотрималаназвупаразитизм?
8. Чимвідрізняютьсяформикоменсалізмуепіойкіятаептойкія?
9.
Якіформивзаємовідносинміжорганізмамизнайшлисвоєзастосуванняузахистірос
лин?
10. ЯкіметодизахистурослинвідшкідниківВамвідомі?
11.

Наведітькласифікаціюпрепаратів,

щовикористовуютьсяузахистірослин.
12. Якіагротехнічніприйомивикористовуютьдлязахистурослинвідхвороб?
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13.
Якіпроблемивиникаютьприширокомувикористанняхімічнихпрепаратівдлязахис
турослин?
14.Якуназвуотрималипрепарати,
щовикористовуютьдляборотьбиізкомахами-шкідниками?
15. ОхарактеризуйтезаконодавствоУкраїниусферізахистурослин.
16. Охарактеризуйтеосновніметодибіологічногозахистурослин.
17. Наведітьприкладивикористаннябактеріальнихпрепаратівдлязахисту
рослин.
18. Якібіотехнологічніпрепаратидлязахистувідгрибниххвороб
використовуютьвУкраїні?
19.ЯкіпрепаратигрибногопоходженняВамвідомі? Зякоюметоюїх
використовують?
20.Зякоюметоюможутьвикористовуватисяпрепаративірусногопоходження
?
21.Якіпрепаративніформивипускубіопестицидів?
22. ЯківірусніхворобикомахВамвідомі? Охарактеризуйтезбудниківцих
хвороб.
23.
Опишітьтехнологічнийпроцесвиготовленнявіруснихінсектициднихпрепаратів.
24. НаведітьтехнологічнусхемувиготовленняпрепаратуВіринКС.
25.
Якітруднощівиникаютьпризастосуваннівіруснихпрепаратівдляборотьбизкомаха
ми-шкідниками?
26. Якібіологічніпрепаративикористовуютьдляборотьбизгризунами?
27. УякихпрепаративнихформахвипускаютьпрепаратБактородентицид?
28.
СередовищаякогоскладувикористовуютьдлякультивуванняSalmonellaenteritidis?
29. ЯкіінсектицидинаосновіВ. thuringiensisВамвідомі?
30. ЯкиймеханізмінсектицидноїдіїВ. thuringiensis?
31.ЧомупрепаратинаосновіВ. thuringiensisбезпечнідлякориснихкомах?
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32.Охарактеризуйтетехнологічнийпроцесвиготовленняпрепаратівнаоснові
В. thuringiensis.
33.Якізаходибезпекинеобхіднозастосуватипривиробництвіізастосуваннібі
ологічнихпрепаратівдлязахистурослин?
34. Яківидимікроміцетіввикористовуютьдлязахистурослин?
35. ОпишітьмеханізментомопатогенноїдіїBeauveriabassiana.
36. ОхарактеризуйтетехнологіювиробництвапрепаратуБоверін.
37. УякихтоварнихформахвиготовляютьпрепаратБоверін?
38. ЗякоюметоюзастосовуютьпрепаратТриходермін.
39.
СередовищаякогоскладуможнавикористатидлякультивуванняTrichodermalignor
um?
40. Назвітьскладовісухогопрепаратутриходермін.
41. Яківидинайпростішихвикористовуютьузахистірослин?
42. Вкажітьосновніетапивиробництвапрепаратівнаосновінайпростіших.
43.Опишітьтехнологічніприйомивиробництваентомопатогенних
препаратівнаосновімікроспоридій.
44.Яківидикомахвикористовуютьдлязахистурослинвідшкідників?
45.Якимчиномможнаотримуватикомах-зоофагівувеликійкількості?
46.Обґрунтуйтеможливістьвикористаннятрихограмидлязахистусадів.
47. Визначтеціліклональногомікророзмноженнярослин.
48. Дайтевизначенняпонятькалюснаклітинаікалюснатканина.
49. Якназиваєтьсяпроцесотриманнярослинзкалюсноїтканини?
50. Опишітьетапимікроклональногорозмноженнярослин.
51. Якіорганирослиниможутьбутивикористанівякостіексплантату?
52. Дайтевизначенняпоняттюапікальнамеристема.
53.
Якіметодизастосовуютьдляоздоровленнярослинвідвірусної,бактеріальноїтагриб
ноїінфекції?
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54.
Обґрунтуйтеможливістьвикористанняметодуапікальнихмеристемдляоздоровлен
няпосадковогоматеріалувідвірусів.
55.Якіхімічніпрепаративикористовуютьдляпозбавленнярослинвідвірусної
інфекції?
56.Опишітьтехнологіювиробництваоздоровленогопосадковогоматеріалук
артоплі.
57. Якіорганізминазиваютьтрансгенними?
58. Зякоюметоюздійснюютьперенесеннячужоріднихгенівврослини?
59. Опишітьосновніетапиствореннятрансгеннихрослин.
60. Яківекторивикористовуютьдлятрансформаціїрослин?
61. ЩоявляєсобоюТі-плазміда?
62. ЯкиймеханізмпереносуДНКагробактерійврослиннуклітину?
63.
Якітруднощівиникаютьпритрансформаціїрослинзадопомогоювекторівнаоснові
Ті-плазмід?
64. Учомуполягаєпринципметодубіологічноїбалістики.
65.
Опишітьпроцесперенесеннягенівврослиннуклітинуметодоммікрон’єкцій.
66.Якіметодидозволяютьдовестиперенесеннягенетичногоматеріалувросли
нніклітини?
67.Щотакеселективнімаркернігени?
68.Яківластивостікодуютьсямаркернимигенами?
69.

Якіпідходидозволяютьстворюватитрансгеннірослинистійкідокомах-

шкідників?
70. Якіпроблемивиникаютьприствореннітрансгеннихрослин, стійкихдо
комахнаосновіB. thuringiensis?
71.

ЯкийпромоторможнавикористатидляекспресіїcryгенівB.

Thuringiensisврослині?
72.

Запропонуйтедекількастратегійствореннярослин,

стійкихдофітопатогеннихвірусів.
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73.
Якіпідходидозволяютьстворюватитрансгеннірослинистійкідофітопатогеннихба
ктерій?
74.
Синтезякихантибактеріальнихбілківможебутиіндукованоутрансгеннихрослинах
?
75. Дайтехарактеристикукласуречовин, щоотрималиназвуфітоалексини.
Якимчиномїхможнавикористатиузахистірослинвідінфекцій?
76.
Введенняякихгенівдозволяєотриматирослинистійкідонизькихтемператур?
77.

Якігенно-

інженерніпідходидозволяютьотриматигербіцидстійкірослини?
78.
Чиіснуєпотенційнийризиквикористаннятрансгеннихрослиндлялюдини?
79. ЯкізаконодавчіактистосовноГМОприйнятівУкраїні?
80. ЯкіосновнізаконодавчіактищодоГМОусвіті?
81. Введенняврослинуякихгенівможезабезпечитистійкістьдопосухи?
82.
ЯкіосновніпринципидержавноїполітикиУкраїнищодостворенняівикористанняГ
МО?
83.
Якінебезпекидлядовкіллястановитьмасштабневирощуваннятрансгеннихрослин?
84.

Якіпідходидозволяютьотримуватитрансгеннірослини,

щоможнавирощуватиназасоленихґрунтах?
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
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