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     Алієв, Е. Переробка макухи - комплексно і безвідхідно / Е. Алієв // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 

187-193. 

   Удосконалена в Інституті олійних культур технологія переробки макухи шляхом уведення 

додаткової операції механічного розподілення подрібненої макухи на білкову й лупшинну фракції. 
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     Андрієнко, О. Як покращати запилення та налив насіння соняшнику / О. Андрієнко, О. Жужа, А. 

Андрієнко // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 40-44. 

   Ця стаття розкриває шляхи мінімізації недоотримання товаровиробниками сільськогосподарської 

продукції врожаю соняшнику через різні фактори. 
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     Духін, Є. Особливості вирощування багаторічних цибуль. Відкритий і закритий грунт / Є. Духін, 

Н. Духіна // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 138-140. 

  Багаторічні різновиди цибулі, які вирощують на зелень, добре перезимовують і рано починають 

вегетацію. 
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     Козак, Г. Озимий горох - гідна альтернатива ярому / Г. Козак // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 

50-55. 

   Досвід вирощування озимого гороху.   
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     Крутило, Д. Використання біопрепаратів на основі бульбочкових бактерій / Д. Крутило, В. 

Волкогон, О. Надкернична // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 86-90. 

   Бульбочкові бактерії вступають у сімбіотичні взаємовідносини з рослинами і забезпечують їх 

біологічним азотом. 

 

6  

 

     Марков, І. Інтегрований захист соняшнику від хвороб / І. Марков // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 

94-100. 

Комплекс заходів профілактичного характеру та активної дії? 
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     Орлов, О. Чи можна сіяти соняшник після соняшнику? / О. Орлов // Пропозиція. – 2019. – № 5. – 

С. 36-39. 

Соняшник - це високорентабельна культура в усіх регіонах її вирощування. Але повторний висів 

соняшнику, окрім очікуваного прибутку, може нести в собі й певні ризики. От саме про них і 

йтиметься в цій публікації.   
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     Піковський, М. Небезпечні хвороби картоплі: діагностика, особливості розвитку та заходи 

контролю / М. Піковський // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 150-154. 

   Фітофтороз. Альтернаріоз. Чорна парша, або ризоктоніоз. Звичайна парша. Заходи захисту. 
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     Сергієнко, В. Ефективність фунгіцидів проти хвороб картоплі / В. Сергієнко // Пропозиція. – 2019. 

– № 5. – С. 114-117. 

  Ступінь та характер шкоди, спричиненої шкідливими організмами, залежать від умов вирощування, 

рівня агротехніки, стійкості сорту та ефективності виконаних захисних заходів. 
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     Солоха, М. Методика картографування контурів на основі аерофотозйомки з дрона / М. Солоха // 

Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 182-186. 

   Важливе агрономічне завдання - потреба оновлення картографічних, фонових вітчизняних джерел з 

цієї тематики. 
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     Толстолік, Л. Мелітопольська черешня / Л. Толстолік // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 74-78. 

   Словосполучення "Мелітопольська черешня" - вже стало брендом. Проте черешня на 

Мелітопольщині не росла споковіку - вона інтродукована для цієї зони культура. 

 

12  

 

     Федоренко, В. Основні шкідники ріпаку / В. Федоренко // Пропозиція. – 2019. – № 5. – С. 104-108. 

Посіви ріпаку озимого та ярого щороку пошкоджують численні шкідники. В зонах ріпакосіяння вони 

набули значного поширення, внаслідок чого суттєво знижується врожайність культури. 
 


