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     Адаменко, Т. Зміна клімату та рослинництво / Т. Адаменко // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 14-17. 

Реокмендації, що допоможуть адаптувати рослинництво до зміни клімату. 
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     Беленков, А. (Не)точное земледелие, или как не облажаться, вкладывая в эффективность / А. 

Беленков // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 188-190. 

  Во многих развитых странах аграрии вовсю используют точное земледелие, при этом значительно 

экономя ресурсы и увеличивая маржу. 
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     Бочкарев, Н.И. Потребность рапса в элементах питания / Н. И. Бочкарев, В. Т. Пивень, С. А. 

Семеренко // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 96-100. 

  Минеральные удобрения являются главным фактором формирования урожая рапса. 
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     Гангур, В.В. Урожайність гороху залежно від попередників та насиченості сівозмін / В. В. Гангур 

// Агроном. – 2019. – № 2. – С. 154-156. 

   Якість зерна гороху в різноротаційних сівозмінах, середнє значення за 2009-2015 рр. 
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     Деркач, С. Заходи захисту рослин - це завжди компроміс, на який ми погоджуємось / С. Деркач // 

Агроном. – 2019. – № 2. – С. 50-56. 

Оптимальні умови застосування засобів захисту рослин. 
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     Іващенко, О.О. Стреси культурних рослин - потенційні резерви продуктивності / О. О. Іващенко 

// Агроном. – 2019. – № 2. – С. 46-48. 

   Рослини потребують наявності у оптимальних кількостях п'яти обов'язкових чинників довкілля: 

тепла, світла, повітря, мінерального живлення, води. Якщо хоч один із названих чинників відхиляється 

від оптимальних параметрів - у рослин виникає відповідне напруження, яке називають стресом. 
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     Кирик, М.М. Сортова стійкість ячменю ярого проти корененвих гнилей / М. М. Кирик, Д. Т. 

Гентош, І. Д. Гентош // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 76-78. 

Енергія появи сходів і польова схожесть насіння ячменю ярого різних сортів (ВП НУБіП України 

"Агрохімічна дослідна станція", 2015-2016 рр.). 

 

8  

 

     Кривуля, О.І. Вплив різних систем мінерального живлення на урожайність льону олійного / О. І. 

Кривуля // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 146-147. 

  Оптимізація рівня удобрення внесенням поджівлень. 
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     Лановенко, В. Комбінований сад: горіх і груша / В. Лановенко // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 

210-212. 

   Передумови для вирощування грецького горіха. Поточні витрати на догляд за садом. Сорти та 

урожайність. 
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     Михальська, Л.М. Контроль бур'янів і хвороб у поєднанні з елементами живлення зернових 

культур / Л. М. Михальська, В. В. Швартау // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 62-68. 

  Захист від бур'янів і хвороб та ефективність живлення зернових культур. 
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     Молинес, Ж. Погодные и физиологические проблемы при выращивании кукурузы / Ж. Молинес, 

М. Моке // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 80-88. 

Избыток влаги. Заморозки в период появления всходов и до фазы 8-10 листьев. Заморозки в конце 

вегетативного цикла - до момента физиологической зрелости. Водный стресс. Град. Полегание. 
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     Орлов, А. Альтернариоз подсолнечника - угроза производству культуры во всех регионах 

Украины / А. Орлов // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 112-116. 

Проблема получения достойных урожаев в условиях высокой инфекционной нагрузки. 
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     Польовий, В.М. Інтенсифікація технології вирощування пшениці озімої / В. М. Польовий, Л. Я. 

Лукащук // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 70-74. 

Вирішення проблем забезпечить збільшення продуктивності зернового клину та покращення якості 

зерна, що сприятиме зростанню продовольчої безпеки держави. 
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     Полянчиков, С.П. Що приховано за етикеткою мікродобрив / С. П. Полянчиков, І. В. Логінова, 

А. Ю. Барабан // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 26-30. 

   Пошуком причин низької ефективності того чи іншого добрива займаються не лише науковці, а й 

виробничники, які недоотримали прибуток. 
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     Самусенко, Ю.В. Влияние тяжелых металлов на урожайность сельскохозяйственных культур / 

Ю. В. Самусенко // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 178-179. 

   Тяжелые металлы принципиально отличаются от органических веществ тем, что не 

подвергаются процессам разложения, а способны лишь перераспределяться между природными 

средами. 
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     Саррантонио, М. Выбор оптимальных покровных культур для вашей фермы / М. Саррантонио // 

Агроном. – 2019. – № 2. – С. 180-184. 

Покровные культуры позволяют получить множество преимуществ, однако они не всемогущие 

"чудо-культуры". 
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     Сторчоус, І.М. Контроль бур'янів у посівах сої під час вегетації / І. М. Сторчоус // Агроном. – 

2019. – № 2. – С. 122-132. 

Огляд діючих речовин гербіцидів для застосування під час вегетації. Агротехнічні заходи контролю. 

 

18  

 

     Чорнолата, Л.П. Перерозподіл азоту в рослинах злакових культур / Л. П. Чорнолата, С. М. 

Лихач, Л. П. Здор // Агроном. – 2019. – № 2. – С. 36-38. 

  Сполуки азоту життєво необхідні як для рослинного, так і для тваринного організму. 
 


