Департамент культури, національностей, релігій та
охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації
Одеська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. М. Грушевського
Відділ виробничої літератури

НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ –
ОРІЄНТИР НА РОЗВИТОК

Бібліографічний покажчик

Одеса – 2019
2

НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ – ОРІЄНТИР НА РОЗВИТОК [Текст] :
бібліогр. покажч. / Департамент. культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук.
б-ка ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ;
комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування.
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 32 с. ; 15×21. –
40 прим. : б. ц.

Матеріал, викладений в покажчику, новітніми агротехнологіями
в різних галузях сільського господарства,
використанням їх в Україні та світі.
Покажчик призначений для працівників сільського господарства, фермерів,
дачників, а також широкого кола читачів.
Матеріал – 118 одиниць українською і російською мовами
з фондів ООУНБ ім. М. Грушевського –
розташований по розділах, у межах розділів – в алфавітному порядку.
Довідковий апарат складається з алфавітного покажчика авторів та
заголовків книг і статей, покажчика періодичних видань,
що використані, та покажчика рекомендованих Web-сайтів.

Зам. № 36 від 03.12.2019 р.
Тираж 40 прим.
3

ВСТУП
У світовій практиці головним напрямком аграрної політики є
забезпечення населення продуктами харчування, основою якого є
виробництво сільськогосподарських культур.
Україна – це країна, де сільському господарству приділяють
дуже багато уваги і значення. І не дивно, адже основним завданням
сільського господарства – забезпечення продовольством населення своєї
країни і інших країн, які закуповують сільськогосподарську продукцію
для переробки. Агротехнології в поєднанні з високотехнологічною
технікою дозволяють отримувати високі врожаї та прибуток.
Дуже важливо, як розвиватиметься аграрне виробництво в XXI
столітті, які технології застосовуватимуться в Україні: інтенсивні,
ресурсоощадні, біологічні, технології мінімального і нульового
обробітку ґрунту.
Новітні технології дають можливість поліпшити якість продукції
та знизити її собівартість. Сучасні технології базуються на останніх
досягненнях наукової думки. Добре розвинуті технології – це основний
товар у сучасних ринкових умовах. В українських реаліях нові сучасні
агротехнології є не розкіш, а необхідність.
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І. Нові агротехнології у землеробстві
1.

1114-15 635.1/8 Б 43
Белова Т. А. Огород без перекопок. Выращивание в компостных,
вертикальных и высоких грядках [Текст] : [вы мечтаете о собственном
огороде, но не готовы прикладывать много усилий? Специально для вас –
революционное издание, которое призвано прекратить ваши мучения и
доказать, что не вы работаете на грядку, а наоборот, она – на вас.
Узнаете, как без перекопок удвоить урожай и навсегда забыть о сорняках
и вредителях благодаря вертикальным и высоким грядкам. Сегодня
специалисты по органическому земледелию советуют использовать
новую методику работ на огороде без перекопок] / Т. А. Белова. –
Харьков : Виват, 2015. – 256 с.

2.

Грант С. Искусство обработки – No-till [Текст] : [переход на технологию
No-till влечет за собой существенные изменения в почве: увеличенное
содержание влаги, лучшее формирование семенной лунки, большее
количество органического вещества и червей, меньше эрозии и
улучшенную проходимость. Все эти вопросы подробно освещаются в
данной статье] / С. Грант // Агроном. – 2008. – № 4. – С. 140-143

3.

Дерпиш Р. Технологія No-till піддала сумніву здоровий глузд в оранці
[Текст] : [традиційні системи землеробства, за яких ґрунти піддають
інтенсивній обробці, як правило, зумовлюють деградацію ґрунтів і
зниження врожайності. Технологія No-tіll доводить, що застосування
плуга фактично загубило продуктивність наших ґрунтів. В статті
розглядаються характеристики різних систем землеробства] / Р. Дерпиш
// Зерно і хліб. – 2011. – № 1. – С. 32-33.

4.

Єзерковський А. Точне землеробство – етапи впровадження [Текст] :
[ми живемо в епоху науково-технічного прориву, коли технології
розвиваються набагато стрімкіше, ніж людина здатна їх сприйняти. Саме
про новинки в технологічному розвитку сільського господарства
висвітлено в цій статті. Зокрема, автор знайомить з досвідом, який
отримали на базі компанії «КОНКОРД»] / А. Єзерковський.
// Пропозиція. – 2019. – № 3. – С. 192-194.

5.

Залежність родючості ґрунту від рівня господарювання [Текст] :
[основним багатством будь-якої держави є земля. Проблема збереження й
підвищення ґрунтової родючості стоїть на першому місці в усіх
цивілізованих країнах світу. В статті розглянуто кілька варіантів
збереження і використання всіх можливостей природи для покращення
родючості землі] / Л. Глущенко та ін. // Пропозиція. – 2007. – № 2. –
С. 35-37.
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6.

Зелінський М. Відновлюйте родючість ґрунтів без використання
мінеральних добрив [Текст] : [розглянуто питання ґрунтозахисного
землеробства : збереження органічних решток, які знаходяться постійно у
верхньому шарі ґрунту, шкода від глибокої оранки та ін.] / М. Зелінський.
// Агросвіт України. – 2010. – № 5. – С. 15.

7.

849-10 41.4я73 З 52
Землеробство [Текст] : [висвітлено основні положення наукового і
практичного землеробства : умови життя сільськогосподарських культур,
витворення родючості ґрунту; бур’яни і способи захисту посівів від них,
сівба сільськогосподарських культур, системи землеробства та ін.]
/ В. П. Гудзь, Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик. – Київ : Центр
учбової літератури, 2010. – 464 с.

8.

Капштик М. В. Ґрунтозахисні технології як передумова органічного
землеробства [Текст] : [обґрунтовано комплекс заходів щодо припинення
деградаційних процесів та забезпечення відтворення родючості
чорноземних ґрунтів Лісостепу України на основі розробки екологічно
вмотивованої системи землеробства, що враховує закономірності зміни
екосистеми
ґрунту
у
сільськогосподарському
виробництві]
/ М. В. Капштик, О. В. Демиденко // Агроекол. журнал. – 2011. – № 2. –
С. 52-58. – Табл.: с. 53, 54, 55. – Бібліогр.: с. 58.

9.

Квітка Г. Стратегія й тактика безплужного господарювання [Текст] : [з
досвіду роботи приватного сільськогосподарського підприємства
«Росава», що в Кагарлицькому районі Київщини] / Г. Квітка
// Пропозиція. – 2008. – № 2. – С. 28-29.

10.

Крючков А. Опыт бесплужной обработки почвы [Текст] : [ в статье
автор рассказывает о собственном опыте выращивания кукурузы и
подсолнечника в системе No-Till] / А. Крюков // Агроном. – 2015. – № 4.
– С. 164-168.

11.

1399-12 41.40 К 93
Курдюмов Н. И. Мастерство плодородия [Текст] : [в книге собран весь
известный автору опыт восстановительного земледелия, работы
полеводов-натуралистов по выращиванию сельскохозяйственных
культур] / Н. И. Курдюмов. – Ростов н/Д : Владис ; Москва : РИПОЛ
классик, 2012. – 512 с.

12.

Лобас М. Г. Новітні тенденції в розвитку землеробства [Текст] :
[розкрито системну взаємозумовленість і взаємозв’язок соціального і
природного середовища. Висвітлено проблеми сучасного розвитку галузі
землеробства. Доведено нагальну необхідність переходу до природного
землеробства. Обґрунтовано його переваги і проблеми становлення в
Україні] / М. Г. Лобас // Агроінком. – 2011. – № 7/9. – С.3-5.
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13.

Малієнко А. М. Загальні закономірності формування технологій
мінімального обробітку ґрунту в землеробстві України [Текст] : [сучасні
технології «прямої» сівби (або так званого «нульового» обробітку)
достатньо обґрунтовано відносять до найвагоміших надбань
агрономічної та інженерної наук другої половини ХХ сторіччя
Розглянуто основні і безперечні переваги «нульового» обробітку ґрунту:
можливість різкого підвищення продуктивності праці, високий ефект у
боротьбі з ерозією і дефляцією, збереження родючості ґрунту,
вологозберігаючий ефект, скорочення витрат пального та ін.]
/ А. М. Малієнко // Агроінком. – 2007. – № 1. – С. 18-22.

14.

Мойсєєнко В. К. Щодо альтернативної системи землеробства [Текст] :
[запропоновано систему землеробства, за якої оптимальне розпушування
ґрунту, його зрошування, забезпечення поживними речовинами і
засобами захисту рослин здійснюватиметься в автоматизованому режимі
впродовж усього періоду вегетації рослин без застосування машиннотракторних агрегатів] / В. К. Мойсєєнко // Вісн. аграр. науки. – 2012. –
№ 2. – С. 53-55.

15.

Стрип-тілл у малих і середніх господарствах України : перспективи
розвитку і впровадження [Текст] : [в Україні широко застосовують різні
системи обробітку ґрунту, і кожна із них має свої сильні і слабкі сторони.
Ефект застосування системи стрип-тілл – зменшення експлуатаційних
витрат на рівні 34%, а економія паливно-мастильних матеріалів – 43%]
/ Л. Шустік та ін. // Пропозиція. – 2016. – № 7/8. – С. 168-172.

16.

459-09 41.41 Т 45
Танчик С. П. Nо-till і не тільки. Сучасні системи землеробства: [Текст] :
[у даній роботі висвітлена сутність систем землеробства та їхній
історичний розвиток, теоретичні і практичні основи систем
землеробства, їхні основні складові, системи сівозмін, механічного
обробітку ґрунту, удобрення, захисту сільськогосподарських культур від
бур’янів, шкідників і хвороб. Дана класифікація систем землеробства,
їхні завдання та характеристика за сучасних умов, характеристика
системи безплужного, нульового обробітку
ґрунту (Nо-till)]
/ С. П. Танчик – Київ : Юнівест Медіа, 2009. – 160 с.

17.

Ходаківська О. В. Сучасні проблеми та перспективи розвитку
екологізації аграрного виробництва в Україні [Текст] : [проаналізовано
передумови запровадження екологізації аграрного виробництва в Україні
та запропоновано напрями подальшого її розвитку. Висвітлено місце і
роль держави у запровадженні екологобезпечних технологій
господарювання в сільському господарстві] / О. В. Ходаківська,
О. В. Богдан // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 8. – С. 69-72.
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18.

Шевченко А. М. Новые технологии – за чистое земледелие [Текст] :
[процесс химизации сельского хозяйства принес не только рост
урожайности,
но
и
возросший
антропогенный
пресс
на
сельскохозяйственные угодья и биосферу Земли, привел к накоплению в
почве, водоемах растениях и сельскохозяйственной продукции опасных
для человека и всего живого химических элементов. Статья знакомит с
таким новым направлением в аграрном производстве как микроволновая
технология, достоинствами и преимуществами ее перед традиционными
технологиями] / А. М. Шевченко, В. В. Малиновский // Новини
агротехніки. – 2011. – № 2. – С. 38-40.

19.

Шувар І. Біологічне землеробство та його перспективи [Текст] : [серед
факторів техногенного навантаження на біосферу особливе місце займає
хімізація сільського господарства, адже вона порушує саморегуляцію в
живій природі, послаблює захисні сили рослин, тварин і людини. Старі,
випробувані агротехнології вже не в змозі справитися з цими
проблемами, зокрема подальшого розвитку землеробства – пошуку
альтернативних шляхів підтримки його високої продуктивності й
екологічної безпеки] / І. Шувар, Б. Шувар // Агросектор. – 2007. – № 9. –
С. 18-21.

ІІ. Нові агротехнології у рослинництві
20.

Алієв Е. Переробка олійної сировини – сучасні технології та перспективи
[Текст] : [на сьогодні переробка товарного насіння олійних культур,
таких як соняшник, ріпак, льон, гірчиця, кунжут, кмин, конопля,
зводиться лише до отримання олії. Останню використовують як на
харчові цілі, так і на технічні потреби – макуху зазвичай здають у
кормоцехи для виробництва кормів для тваринництва. Проте таке вузьке
використання продуктів переробки не дає змоги розкрити весь потенціал
олійної сировини. Тому потрібно розширювати переробку олійної
сировини шляхом виробництва нових кінцевих продуктів. В статті
розглянуто сучасна технологія переробки макухи з насіння олійних
культур з отриманням протеїнових добавок] / Е. Алієв // Пропозиція. –
2019. – № 3. – С. 204-209.

21.

Андрійченко Л. В. Удосконалення технології вирощування ярої пшениці
в умовах південного Степу [Текст] : [встановлено параметри строків
сівби, норм висіву, доз мінеральних добрив, за яких досягається
максимальна реалізація потенціалу врожайності нових сортів ярої
пшениці
в
умовах
чорноземів
південних
степової
зони]
/ Л. В. Андрійченко // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 9. – С. 73-74.
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22.

Артиш В. І. Система вимог до технологій вирощування органічної
продукції [Текст] : [органічна продукція повинна відповідати вимогам,
встановленим для такої ж продукції, виробленої конвенційним
(неорганічним) способом. Виробництво вважається органічним лише
після одержання відповідного сертифіката на виробництво органічної
продукції згідно з Правилами органічного виробництва. Вирощування
продукції на органічній основі має бути екологічно-чистою й відповідати
міжнародним стандартам якості. А тому при технології вирощування
необхідно дотримувати певних вимог і відповідних умов. Приведена
таблиця вимог до органічного землеробства] / В. І. Артиш // Економіка
АПК. – 2011. – № 5. – С. 37-41.

23.

Білий В. Нанодобрива – новітні технології в агробізнесі Текст] :
[важливим напрямом сьогодення є екологізація й створення так званих
органічних продуктів. Проте останніми роками розвиток біотехнології
дав змогу вітчизняним ученим розробити новий клас мікродобрив для
масштабного застосування у вирощуванні різних агрокультур. До таких
нано добрив належать інноваційні мікродобрива компанії ТОВ
«НВП «5 ELEMENT»». Це українська молода компанія, яка динамічно
розвивається й спеціалізується на виробництві нанодобрив для
органічного агровиробництва] / В. Білий // Пропозиція. – 2019. – № 2. –
Спецвипуск. – С. 34-35.

24.

Біліневич Я. Технології вирощування моркви [Текст] : [морква – лідер
серед коренеплодів за своїми смаковими та дієтичними властивостями.
Виростити її нескладно. Проте, щоб урожай моркви був добрим і якісним
треба дотримуватись певних правил, що вимагають сучасні технології
вирощування цього овочу] / Я. Біліневич //Агросвіт України. – 2009. –
№ 9/10. – С. 16-18.

25.

Білко В. Вітчизняні інноваційні технології на сої [Текст] : [соя – одна із
культур, яка може обходитись без підживлення азотними добривами.
Коренева система сої створює умови для життєдіяльності
мікроорганізмів, які засвоюють азот із повітря та роблять його доступним
для рослин. В статті розглянуто нові технології вирощування сої,
поліпшення її якості] / В. Білко // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 86-87.

26.

Бобров О. Г. Технологія виготовлення органічних добрив [Текст] : [в
Національному інституті винограду і вина «Магарач» розроблена
технологія виготовлення органічних добрив з відходів виноградновиноробних, деревопереробних виробництв, каналізаційних осадів,
відходів рибного промислу, листя паркових зон, яка відповідає сучасним
агротехнічним і санітарно-гігієнічним вимогам] / О. Г. Бобров,
В. О. Виноградов, Ю. І. Шаліков // Аграрна наука – виробництву. – 2008.
– № 2. – С. 3.
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27.

Болахоненков В. Е. Применяйте грядовую ресурсосберегающую
технологию [Текст] : [картофель – один из важнейших источников
питания человека и кормления животных. Один из приемов повышения
эффективности отрасли
–
использование
ресурсосберегающей
технологии, учитывая местные агроклиматические и почвенные условия.
Наиболее высокий урожай картофеля формируется при грядовой
технологии, о которой авторы рассказывают в этой статье]
/ В. Е. Болахоненков, Ю. А. Повелко // Агроном. – 2011. – № 1. – С. 164165.

28.

Болотских А. Особенности технологии выращивания лука репчатого из
севка [Текст] : [из севка выращивают лук преимущественно острых
сортов, севок которых хорошо хранится. Достоинство севочного способа
выращивания лука репчатого заключается еще и в том, что весной можно
получать всходы при любой погоде. В статье описаны разные способы
высадки лука] / А. Болотских // Овощеводство. – 2013. – № 3. – С. 28-29.

29.

Болотских А. Экологические аспекты технологии выращивания
овощных растений [Текст] : [в статье рассматриваются вопросы
допустимости уровня нитратов в овощах, биологические особенности
растений и накопление нитратов в капусте, свекле, картофеле, зеленых
овощах и др.] / А. Болотских // Овощеводство. – 2008. – № 9. – С. 58-61.

30.

Болотских А. Энергосберегающая технология выращивания капусты
белокочанной [Текст] : [капуста белокочанная занимает в овощеводстве
Украины одно из ведущих мест. Широкое распространение этой
культуры обусловлено высокими вкусовыми качествами, урожайностью,
уникальным сочетанием активных элементов, которые укрепляют
иммунную систему, поддерживают хорошую работу сердца, сосудов, а
также клеток головного мозга. А главное – ее можно выращивать во всех
регионах Украины. Группой ученых Института овощеводства и
бахчеводства УААН и его опытных станций, а также Института
механизации и электрификации УААН и кафедр овощеводства аграрных
университетов были проведены многолетние исследования, в результате
которых разработаны энергосберегающие технологии выращивания
основных видов овощных растений, в том числе и капусты белокочанной
с учетом ее экономической эффективности и биоэнергетической оценки.
Автором данной статьи предложена методика биоэнергетичской оценки
технологий в овощеводстве] / А. Болотских // Овощеводство. – 2008. –
№ 4. – С. 48-52 ; № 5. – С. 46-50.

31.

Ведмедева Е. В. Новое направление развития культуры подсолнечника в
Украине [Текст]: [в статье рассматриваются особенности технологии
выращивания высокоолеиновых гибридов] / Е. В. Ведмедева,
В. В. Толмачев // Агроном. – 2010. – № 3. – С. 159-161.
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32.

Власов В. В. Інновації у розміщенні виноградних насаджень [Текст] :
[висвітлено питання щодо необхідності оптимального розміщення
виноградних насаджень з урахуванням ампелоекологічних умов території
як
складової
підвищення
економічної
ефективності
галузі
виноградарства] / В. В. Власов, І. В. Белоус // Вісн. аграр. науки. – 2009. –
№ 5. – С. 62-65.

33.

Вожегова Р. Економічна ефективність технологій вирощування озимого
ячменю на зрошуваних землях Півдня України [Текст] : [у статті
представлено результати експериментальних досліджень впливу способів
основного обробітку ґрунту та «прямої сівби» за різних доз внесення
мінеральних добрив на урожайність сортів озимого ячменю та
економічну ефективність технологій його вирощування в умовах
зрошення Півдня України] / Р. Вожегова, Н. Резніченко, В. Нижеголенко
// Техніка і технології АПК. – 2015. – № 8. – С.20-23.

34.

Воронюк З. Особливості технології вирощування рису в Україні [Текст] :
[рис, на відміну від пшениці, жита, гречки та проса, не є традиційною
культурою української ниви. Комплекс природно-кліматичних умов
України, рівень родючості ґрунтів, високопродуктивні сорти та
розроблена екологічно-безпечна технологія вирощування дають змогу
виробляти високоякісну вітчизняну рисову крупу, якість якої визнана на
світовому рівні й підтверджується Сертифікатом якості та відповідності
світовим стандартам] / З. Воронюк // Пропозиція. – 2018. – № 10. –
С. 119-121.

35.

Выращивание овощей методом органического земледелия [Текст] : [в
рекомендациях изложен комплекс технологических приемов и элементов
по выращиванию овощей методом органического земледелия] : метод.
рек / А. Д. Витанов [и др.] ; Ин-т овощеводства и бахчеводства УААН ;
[под ред. проф. А. Д. Витанова]. – Донецк : Астро, 2007. – 92 с.

36.

Гармашов В. В. Біотехнологія вирощування томатів у Причорномор’ї
[Текст] : [розробники – інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»
УААН, Одеський інститут АПВ УААН] / В. В. Гармашов, Ю.О. Калус,
П. Я. Москалюк // Аграрна наука – виробництву. – 2007. – № 4. – С. 6.

37.

Гончар А. Перспектива : нові сорти і технології [Текст] : [стаття
знайомить з новими сортами малини та інтенсивними технологіями її
вирощування] / А. Гончар. // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 12-13.

38.

Гордеев С. Новый подход в новых условиях [Текст] : [автор делится
новым способом получения высоких урожаев с минимальными
финансовыми затратами] / С. Гордеев // Огородник. – 2016. – № 9. –
С. 8-10.
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39.

40.

Грищенко Р. Вирощування органічної гречки [Текст] : [нині в Україні
зростає попит на якісні та безпечні продукти харчування. Особливої
популярності останнім часом набувають так звані органічні продукти, які
в магазинах продають під маркою «еко» чи «біо». Ці продукти були
вирощені за технологією органічного землеробства, яка ґрунтується на
відмові від застосування хімізації. В статті даються рекомендації щодо
вирощування органічної гречки, яка має комплекс дуже корисних
речовин для людського організму] / Р. Грищенко, О. Любчич
// Пропозиція. – 2017. – № 1. – С. 96-99.
Дикун Н. Интенсивные технологии выращивания органической
земляники садовой [Текст] : [из всех садовых культур земляника садовая
пользуется наибольшей популярностью. Ее выращивают почти все
дачники и селяне. Увеличился интерес к землянике и среди фермерских
хозяйств. Но далеко не всем удается достичь желаемого результата. В
статье Н.К. Дикун делится собственным опытом, полученным при
зарождении в Украине интенсивных технологий в ягодничестве с
концентрацией внимания на получение органической, экологически
чистой продукции] / Н. Дикун, В. Козак // Овощеводство. – 2012. – № 10.
– С. 34-36 ; № 11. – С. 54-57 ; № 12. – С. 46-49 ; 2013. – № 1. – С. 72-74 ;
№ 2. – С. 76-78 ; № 3. – С. 86-89 ; № 4. – С. 76-79.

41.

Дикун Н. Интенсивные технологии выращивания органической малины
[Текст] : [высокие пищевые качества малины, наличие в ней
биологически активных веществ, отсутствующих во многих плодах и
овощах, привлекают к себе внимание человека на протяжении столетий.
Потребление ягод малины улучшает обмен веществ в организме,
способствует лучшему усвоению пищи, улучшает кроветворение,
улучшает работу почек и т.д. Авторы делятся собственным опытом
выращивания этой ценной культуры: как подобрать сорта малины, как
обрабатывать ее и многое другое] / Н. Дикун, В. Козак // Овощеводство. –
2013. – № 2. – С. 73-75 ; № 5. – С. 74-76 ; № 6. – С. 54-56.

42.

Драганова Т. Живая ягода. [Текст] : [автор делится опытом
закладывания органической плантации для выращивания органической
земляники] / Т. Драганова // Огородник. – 2017. – № 9. – С. 18-30.
Дьяченко В. Прогрессивная технология производства картофеля.
Применение капельного орошения и фертигации [Текст] : [картофель –
один из наиболее продуктивных культур агропромышленного комплекса
Украины. В среднем по стране урожайность картофеля за последние годы
не превышает 12-13 т/га, хотя почвенно-климатические условия Украины
дают возможность получать урожай в 5-6 раз больше, чего и добиваются
хозяйства, занимающиеся выращиванием картофеля, применяя
современную технологию производства картофеля, включающую
капельное орошение и фертигацию] / В. Дьяченко, В. Ковальчук
// Овощеводство. – 2013. – № 3. – С. 52-57 ; № 4. – С. 20-24.

43.
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44.

Емец Г. Выращивание перца сладкого и баклажана при орошении на юге
Украины [Текст] : [в статье описан безрассадный способ выращивания
перца и баклажана, его преимущества перед рассадным способом]
/ Г. Емец // Овощеводство. – 2008. – № 8. – С. 50-53.

45.

Жолобецький Г. Екологічно чиста технологія захисту рослин та лісу
[Текст ]: [описано переваги біологічного методу захисту рослин :
екологічність, менші затрати ніж за хімічного методу та ін.]
/ Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2007. – № 12. – С. 102.

46.

Заришняк А. С. Єдина інформаційна система польових дослідів та
використання її для розробки сучасних агротехологій вирощування
сільськогосподарських культур [Текст] : [створена «Єдина інформаційна
система польових дослідів» дає змогу проводити збір експериментальної
інформації польових дослідів, обмін між науковими установами, легкий
доступ до інформації. Використання експериментальної інформації
польових дослідів знизить фінансові витрати та дасть можливість
розробити сучасні агротехнології вирощування сільськогосподарських
культур] / А. С. Заришняк, С. А. Балюк, М. В. Лісовий // Вісн. аграр.
науки. – 2018. – № 9. – С. 5-12.

47.

Кавынюк С. «Западные» технологии [Текст] : [чтобы собирать щедрые
урожаи картофеля, нужно своевременно обновлять посадочный материал
высокоэффективными сортами и внедрять прогрессивные технологии его
выращивания. На Западной краине, а точнее в Ивано-Франковской
области, применяют свои тонкости агротехники, благодаря которым
можно из года в год получать высокие урожаи клубней-гигантов]
/ С. Кавынюк // Огородник. – 2017. – № 8. – С. 12-14.

48.

Калус Ю. О. Біотехнологія вирощування огірків [Текст] : [науковцями
інститутів «Біотехніка» УААН і Одеського інституту АПВ УААН
розроблена технологія вирощування огірків у відкритому ґрунті при
краплинному зрошенні у південних районах країни. В її основу
покладено використання біологічних засобів захисту, живлення і
стимулювання розвитку рослин замість хімічних препаратів, що
застосовуються при еталонних технологіях] / Ю. О. Калус,
В. В. Гармашов, П. Я. Москалюк // Аграрна наука – виробництву. – 2007.
– № 3. – С. 4.

49.

Козак Г. Українські салати за голландськими технологіями [Текст] :
[директор ТОВ «Галіція Грінері», що неподалік від міста Львова, Сергій
Ленчук в статті розповів про нелегку працю – цілорічне вирощування
різних видів салатів за голландськими технологіями] / Г. Козак
// Пропозиція. – 2019. – № 3. – С. 152-157.
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50.

Колісник Н. М. Виростимо на дачних і присадибних ділянках екологічно
чисту продукцію [Текст] : [автор дає поради дачникам, як одержати
екологічно чисту продукцію без хімічних добрив, застосовуючи органічні
добрива нового покоління «Біогумус», одержаний з допомогою
каліфорнійських черв’яків та інші органічні добрива ] / Н. М. Колісник
// Одес. дачник. – 2017. – № 12, апр. – С. 11.

51.

Константинова М. Виноградна рослина : особливості технології
вирощування [Текст] : [складність фітосанітарної ситуації на
виноградних
насадженнях
потребує
від
фахівців-виноградарів
виваженого ставлення до технології вирощування винограду з
урахуванням особливостей розвитку виноградної рослини та різних
нюансів
догляду
протягом
усього
її
життєвого
циклу]
/ М. Константинова // Пропозиція. – 2016. – № 10. – С. 98-101.

52.

Коцур В. Секреты выращивания экологически чистой земляники [Текст]
/ В. Коцур // Овощеводство. – 2010. – № 10. – С.38-43.

53.

Кравченко В. А. Сучасні вітчизняні досягнення у селекції овочевих
культур для умов закритого ґрунту [Текст] : [останніми роками створено
26 сортів і гібридів помідора, огірка, перцю солодкого, баклажана, кавуна
і дині для умов скляних і плівкових теплиць. Нові сорти і гібриди на рівні
кращих світових аналогів або переважають їх. Використовуючи нові
сорти
можна
значно
підвищити
ефективність
виробництва]
/ В. А. Кравченко // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 10. – С. 52-56.

54.

Куян В. Г. Вирощування екологічно безпечних урожаїв суниці в умовах
осушуваних дернових ґрунтів Полісся [Текст] : [на дернових осушуваних
ґрунтах Полісся найвищу врожайність за 2 роки експлуатації насадження
суниці на рівні 22,3-24,3 т/га забезпечує органічна система удобрення.
Екологічно безпечну продукцію високої якості отримано у варіантах з
передсадивним заглибленням у ґрунт 50 і 100 т/га гною. Найвищий
рівень рентабельності (126,9%) забезпечило передсадивне внесення 50
т/га гною] / В. Г. Куян, М. В. Марцинівський // Вісн. аграр. науки. – 2013.
– № 6. – С. 52-55.

55.

Лащевская Л. Противоэрозионная технология выращивания арбуза
[Текст] : [юг Украины по своим природно-климатическим условиям
является благоприятным для получения продукции бахчевых культур
высокого качества, в частности столовых арбузов. Но сильные ветры
вызывают ветровую эрозию почвы, что проявляется в виде пыльных
бурь. Данные явления причиняют ощутимый ущерб сельскому хозяйству,
что выражается в механическом повреждении или даже гибели растений
арбуза. В статье рассматривается противоэрозионная технология
выращивания арбуза столового] / Л. Лащевская // Овощеводство. – 2012.
– № 7. – С. 26-27.
14

56.

Лихочвор В. В. Особливості технології вирощування ріпаку [Текст] :
[ріпак – це одна з найрентабельніших і економічно вигідних культур.
Особливо зріс попит на ріпак в зв’язку з виробництвом з нього
біодизелю. Автор статті знайомить з особливостями вирощування цієї
сільськогосподарської культури ] / В. В. Лихочвор // Агроном. – 2009. –
№ 3. – С. 72-76.

57.

1916-04 41я73 Л 65
Лихочвор
В.
В.
Рослинництво.
Технології
вирощування
сільськогосподарських культур [Текст] : [розглянуто стан і тенденції
розвитку рослинництва. Приведені сучасні технології вирощування
сільськогосподарських культур] / В. В. Лихочвор. – Київ : Центр навч.
літ., 2004. – 808 с.

58.

Мазуренко А. Сучасна вітчизняна альтернативна технологія збирання
цукрових буряків та теоретичні дослідження процесу укладання їх в
потужний валок із тридцяти рядків [Текст] : [розглянуто створення
нового гичкокоренезбирального комбайна та обґрунтовано вплив
конструктивних і кінематичних параметрів на його пропускну здатність в
залежності від урожайності коренеплодів, швидкості переміщення,
ширини міжряддя та кількості рядків цукрових буряків, що збираються в
потужний валок] / А. Мазуренко // Техніа і технології АПК. – 2010. –
№ 12. – С. 12-17.

59.

Мазуркевич А. Выращиваем рассаду земляники по-новому [Текст] : [в
статье описан новый способ производства посадочного материала
земляники, который имеет большие преимущества перед традиционными
способами] / А. Мазуркевич // Овощеводство. – 2009. – № 8. – С. 77-80.

60.

Матвиец А. Г. Современная технология выращивания огурца на опорной
системе [Текст] : [огурец – одно из тех овощных растений, которые
выращиваются с давних времен. На протяжении столетий огурец не
утратил пищевого и экономического значения и по сегодняшний день
является одним из наиболее важных овощных растений в мире,
потребляемых как в свежем, так и в консервированном виде.
Представляем вашему вниманию цикл публикаций, содержащих
рекомендации по современным технологиям выращивания огурца на
опорной системе при капельном орошении] / А. Г. Матвиец,
А. А. Матвиец // Овощеводство. – 2010. – № 8. – С. 46-49 ; № 9. –
С. 46-50 ; № 10. – С. 74-79 ; № 11. – С. 60-63 ; № 12. – С. 49-51 ; 2011. –
№ 2. – С. 46-53.
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61.

Панічев Р. Екологічно чисті баклажани [Текст] : [доведено опит
вирощування баклажанів в заритому ґрунті майже без застосування
пестицидів комбінату «Тепличний», що неподалік Києва. Тут є що
показати та чому повчитись] / Р. Панічев // Агросектор. – 2007. – № 3. –
С. 39.

62.

Полянчиков С. Нові технології. Праймінг насіння елементами живлення
[Текст] : [праймінг – це простий, недорогий, високоефективний
інструмент для покращення адаптації рослин до стресів, забезпечення
рівномірного та швидкого проростання насіння, стимулювання росту
кореневої системи та підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур] / С. Полянчиков, О. Капітанська // Пропозиція. – 2018. – № 9. –
С. 104-105.

63.

Полянчиков С. Сучасні технології стартового живлення [Текст] :
[стартові добрива (особливо фосфор) мають найбільшу економічну
віддачу за умови їхнього внесення максимально близько до насіння, що
проростає] / С. Полянчиков, А. Ковбель // Пропозиція. – 2016. – № 2. –
С. 76-77.

64.

Пристанський М. IN VITRO – технологія сучасного агробізнесу [Текст]
: [мікроклональне розмноження рослин in vitro – високоефективна
технологія
розмноження
рослин для
сучасного
агробізнесу.
Використання такої технології дає змогу отримувати посадковий
матеріал високої якості, чистий від внутрішніх хвороб (бактеріальний
рак, віруси, бактерії, мікоплазмові хвороби). Технологія складається з
чотирьох тісно пов’язаних етапів, які розглянуто в статті]
/ М. Пристанський // Пропозиція. – 2011. – № 3. – С. 76-80.

65.

Рекецкая Н. Некоторые секреты выращивания томата в Одесской
области [Текст] : [в статье даются рекомендации по отбору сортов и
гибридов, подготовке семян, выращиванию рассады, защите посевов от
сорняков, болезней и вредителей, поливе и удобрениях и др.]
/ Н. Рекецкая // Овощеводство. – 2006. – № 3. – С. 26-28.

66.

Самардак В. П. Технологія отримання біогумусу [Текст] : [без
правильно вибраного і достатнього удобрення не може бути й мови про
високий
урожай
і
смакові
якості
картоплі
та
інших
сільськогосподарських рослин. Для отримання стабільного врожаю
картоплі та іншої городини застосовують біогумус і попіл. Крім
городини, біогумусом підживлюють також яблуні, малину, вишню
смородину, виноград, суницю, полуницю. Біогумус – це продукт
життєдіяльності дощових черв’яків, особливо виведеного їх різновиду –
каліфорнійського черв’яка. В статті приведена надійна технологія
розведення каліфорнійського черв’яка] / В. П. Самардак // Дім, сад,
город. – 2017. – № 3. – С. 10-11.
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67.

Свежие технологии для хранения [Текст] : [голландские компании Van
Ameronqen и GREEFA предлагают инновационные решения для
хранения и сортировки фруктов, о которых рассказал представитель этих
фирм Ханс Реймеринк] // Напої. Технології та інновації. – 2015. – № 8. –
С. 8-10.

68.

Сендецький В. М. Технологія переробки органічних відходів у біогумус
[Текст] : [наведено технологію переробки органічних відходів
агропромислового комплексу методом вермикультивування в біодобриво
нового покоління біогумусу. Шляхом підбору різних варіантів кількості
компонентів і оптимізації технологічних режимів вермикультивування
обрані варіанти, за яких спостерігаються максимальна інтенсивність
розмноження червоних каліфорнійських дощових черв’яків, швидкість
переробки субстрату і якість одержаного органічного добрива біогумус]
/ В. М.Сендецький // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 12. – С. 76-78.

69.

Сердюк О. Инновационные технологии выращивания овощных культур
от компаний SEMINIS, BASF и YARA [Текст] : [Украина с ее огромным
почвенно-климатическим потенциалом способна стать настоящим
плацдармом для внедрения современных инновационных технологий, что
будет способствовать увеличению и улучшению качества урожая
сельскохозяйственных культур, а также быть не только региональным, но
и мировым лидером по экспорту овощной продукции. Статья знакомит с
новыми агротехнологиями трех известных мировых компаний SEMINIS,
BASF и YARA] / О. Сердюк // Овощи и фрукты. – 2015. – № 9. – С. 28-36.

70.

Слепцов Ю. Органическое овощеводство [Текст] : [органической
продукцию считают только при наличии соответствующего сертификата.
В Украине действителен сертификат отечественного стандарта «Органикстандарт». В статье рассматриваются наиболее трудновыполнимые из
требований, как в национальном, так и в глобальном масштабе]
/ Ю. Слепцов // Овощеводство. – 2013. – № 5. – С. 20-23.

71.

Стручаев Н. Новый способ хранения листовых зеленых овощей [Текст] :
[листовые зеленые овощи – чрезвычайно полезный и популярный
продукт питания, однако хранятся они очень плохо. Поэтому способ,
который предлагают авторы статьи, весьма актуален, чрезвычайно хорош
в домашних условиях, так как значительно улучшает вкус и вид листовых
овощей и просто незаменим для больших торговых сетей и
супермаркетов] / Н. Стручаев, Ф. Ялпачик, В. Ялпачик // Овощеводство. –
2012. – № 10. – С. 76-77.
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72.

Сыч З. Культура – древняя, а технологии – новые (о свекле столовой)
[Тест] : [можно ли представить себе украинский борщ без свеклы ? Эта
замечательная культура давно уже воспринимается всеми как
традиционная для Украины. В последнее время изменились особенности
технологии ее выращивания Основой технологий выращивания являются
сорта, выбор поля, предшественника, подготовка почвы, уход за
растениями и уборка урожая. Ответы на все вопросы по новым
технологиям выращивания свеклы столовой вы найдете в этой статье]
/ З. Сыч, М. Ободовский. // Овощеводство. – 2011. – № 5. – С. 22-28.

73.

Танчик С. Особливості вирощування пшениці озимої в Україні [Текст] :
[досвід вирощування озимої пшениці ТОВ «Агрофірма «Колос» »
Сквирського району на Київщині] / С. Танчик, Л. Центило // Пропозиція.
– 2012. – № 9. – С. 38-40.

74.

Таргоня В. До питання виробництва екологічно безпечної продукції
рослинництва [Текст] : [наведено результати оцінювання загального
екологічного стану сільськогосподарського виробництва в Україні,
розглянуто технології вирощування екологічно безпечної продукції
рослинництва, запропоновано класифікацію
агротехнологій за
інтенсивністю їх впливу на агробіоценози] / В. Таргоня, В. Яворів
// Техніка і технології АПК. – 2011. – № 1. – С. 35-39.

75.

1003-10 41.я73 Т 38
Технология производства продукции растениеводства [Текст] : [даны
современные технологии производства продукции растениеводства, их
обоснование и выбор. Приведены значение, распространение,
урожайность овощных и плодово-ягодных культур, их агротехнологии,
позволяющие получать высокие урожаи. Показаны резервы ресурсо- и
энергосбережения,
повышение
экономической
эффективности
современных технологий производства продукции растениеводства]
/ В. А. Федотов, А. Ф. Сафонов, С. В. Кадыров и др. – М. : КолосС, 2010.
– 487 с.

76.

Токмакова Л. Бактеризація – сучасний елемент технології вирощування
ріпаку [Текст] : [у сучасному світовому землеробстві є агроекологічний
напрям, який передбачає застосування нових технологій вирощування
сільськогосподарських культур, що забезпечують одержання екологічно
чистої продукції рослинництва. Сучасним напрямом підвищення
врожайності та якості сільськогосподарських культур є упровадження у
землеробство мікробних препаратів на основі бактерій, які здатні
поліпшувати фосфорне живлення рослин шляхом активізації процесу
мікробіологічної мобілізації фосфору з ґрунтових резервів і внесення
добрив. В статті на прикладі вирощування ріпаку описана нова
технологія з елементом бактеризації] / Л. Токмакова // Пропозиція. –
2019. – № 3. – С. 122-124.
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

Хоменко Г. Биопрепараты для семян и почвы [Текст] : [автор статьи дает
советы огородникам по применению эффективных биопрепаратов, таких
как азотофит, фитоцид, а также их смесей для обработки семян, чтобы
урожай был здоровым и экологически чистым] / Г. Хоменко
// Огородник. – 2011. – № 3. – С. 11.
Шевчук Л. Екологічно безпечні та малоенергозатратні технології
зберігання плодів [Текст] : [плоди та ягоди є життєво необхідними
продуктами харчування, оскільки вони забезпечують організм людини
біологічно активними речовинами різного спектра дії. Але особливої
цінності плодоягідна продукція набуває за умови її виробництва за
органічними технологіями єдиного комплексу робіт – вирощування й
зберігання. Автор знайомить з новітніми технологіями зберігання плодів]
/ Л. Шевчук // Пропозиція. – 2019. – № 6. – С. 192-193.
Щукин В. Биометод против вредителей [Текст] : [в статье даются
советы, как можно уничтожить вредителей овощных культур более
безопасным и эффективным способом – применять новейшие защитные
биотехнологии] / В. Щукин // Огородник. – 2011. – № 6. – С. 18-19.
Юник А. Особливості вирощування льону олійного [Текст] : [останніми
роками у всьому світі зріс інтерес до використання лляної олії в їжу у
зв’язку з її лікувальними властивостями, обумовленими високим вмістом
ліноленової кислоти. Лляна олія сприяє виведенню із організму
холестерину, поліпшенню обміну білків і жирів, нормалізації
артеріального тиску, зменшенню утворення тромбів і пухлин, значно
знижує ризик серцево-судинних і ракових захворінь та зменшує алергічні
реакції] / А. Юник // Пропозиція. – 2015. – № 11. – С. 76-80.
Ялпачик В. Новый способ хранения кукурузы молочно-восковой
спелости [Текст] : [в статье описан новый способ замораживания
кукурузы молочной и молочно-восковой спелости, который позволяет
продлить период потребления овощной кукурузы, сделать продукт
привлекательнее для потребителя] / В. Ялпачик, Н. Стручаев,
Ф. Ялпачик // Овощеводство. – 2012. – № 9. – С. 78-79.
Янчук А. Интенсивная технология выращивания моркови столовой
[Текст] : [за последние годы объемы выращивания моркови столовой
стабильно возрастают. На фоне незначительного увеличения посевных
площадей валовые сборы корнеплодов значительно увеличились, что
стало следствием применения новых технологий и гибридов. Фермеры
все чаще используют такие элементы технологии производства, как
качественные гибридные семена, выращивание моркови на гребнях и
грядах, капельное орошение, сбалансированное питание и др. Статья
знакомит
с
биологическими
особенностями
моркови,
предшественниками, предпосевной подготовкой почвы, посевом,
сортами и гибридами, борьбой с вредителями и болезнями и др.]
/ А. Янчук // Овощеводство. – 2009. – № 11. – С. 52-55 ; № 12. – С. 53-55.
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83.

Янчук А. Современные технологии выращивания лука на Юге Украины
[Текст] : [лук – одна из наиболее популярных в Украине овощных
культур, занимающая большие посевные площади. В статье описаны
особенности выращивания озимого лука, рассадного лука, лука-батана,
даны характеристики современных технологий выращивания, описана
подготовка почвы борьба с сорняками и вредителям и др.] / А. Янчук
// Овощеводство. – 2011. – № 3. – С. 26-30 ; № 4. – С. 28-35.

84.

Ящук Н. О. Сучасні сховища для зерна, або як зекономити на
елеваторних затратах [Текст] : [за ринкових умов в Україні все більшого
значення набуває якісна первинна обробка і зберігання зернових,
круп’яних та олійних культур безпосередньо у виробника. В статті
описано переваги сучасних конструкцій зерносховищ різних закордонних
фірм – Польщі, США, Німеччини та ін.] / Н. О. Ящук // Пропозиція. –
2010. – № 8. – С. 58-62 ; № 9. – С. 64-69.

ІІІ. Нові технології у тваринництві
85.

Бабенко О. Нові тенденції в годівлі телят [Текст] : [перший корм теляти
– морозиво. Його кожне теля має одержати не пізніше ніж у перші три
години життя настільки багато, наскільки це можливо, але не менше
трьох літрів. Стаття присвячено годівлі ремонтних теличок у перші дні й
тижні їхнього життя, а також годівлі телят у молочний період, у перший і
другий рік життя] / О. Бабенко // Пропозиція. – 2012. – № 10. –
С. 116-119 ; № 11. – С. 126-129.

86.

Використання сорго в тваринництві : український та світовий досвід
[Текст] : [враховуючи зміни клімату, які значно ускладнюють ведення
сільськогосподарського виробництва, культура сорго усе більше
привертає увагу вітчизняних аграріїв завдяки своїм вагомим перевагам
над іншими культурами. В статті розглянуто різноманітність
використання, енергетична цінність зерна сорго та ін.] / ДП «Рейлін»
// Тваринництво України. – 2017. – № 11. – С. 46-47.

87.

Інноваційна технологія виробництва і використання кормових добавок
рибного і тваринного походження [Текст] : [у НВП «Біокорм-Агро»
розроблено малогабаритний пристрій (роторний апарат) для виробництва
комбінованих енергопротеїнових кормових добавок з нехарчових
відходів переробки риби та забою птиці і змонтовані постійно діючі 2
технологічні лінії із 6-ти і 3-х пристроїв. Установлено, що при
згодовуванні молодняку свиней рибної кормової добавки приріст живої
маси збільшується на 21 %] / М. В. Гладій та ін. // Вісн. аграр. науки. –
2019. – № 3. – С. 5-11.
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88.

Козырь В. Использование инноваций в животноводстве [Текст] : [в
статье рассматриваются вопросы преимущества применения новых
технологий в животноводстве над традиционными] / В. Козырь
// Тваринництво України. – 2009. – № 11. – С. 2-4.

89.

Комиссаренко А. Нанотехнологии в ветеринарной гомеопатии [Текст] :
[внедрение гомеопатии в ветеринарную практику биологически
целесообразно, экономически выгодно, способствует оптимизации
экономических затрат с целью эффективного использования
ограниченных материальных ресурсов] / А. Комиссаренко, Т. Новосадюк
// Тваринництво України. – 2008. – № 8. – С. 31-33.

90.

Крюкова Л. Спеціальні конструкції на свинофермі : з турботою про
молодняк [Текст] : [в статті розглянуто найбільш поширені сьогодні
станки для опоросу свиноматки із запасними дугами, які дозволять
обмежити рух свиноматки, тим самим забезпечивши збереженість
приплоду] / Л. Крюкова // Тваринництво України. – 2018. – № 9. – С.3639.

91.

Кудлай, І. Тривалість продуктивного використання корів різних порід в
умовах ресурсоощадної технології виробництва молока [Текст] :
[ефективність функціонування сучасної молочної ферми в значній мірі
залежить від тривалості продуктивного використання корів. В статті
досліджено термін продуктивного використання корів голштинської
породи, нетелі яких завезені з Німеччини, та української чорно-рябої і
червоно-рябої молочних порід] / І. Кудлай, М. Луценко // Техніка і
технології АПК. – 2011. – № 3. – С. 23-24.

92.

Мельник Ю. Ф. Технологічні інновації у визначенні чистоти доїльного
обладнання [Текст] : [для визначення якості проведення технологічної
операції з очищення молокопроводів доїльних установок розроблено
технологічний метод, використання якого у виробничих умовах створить
передумови забезпечення одержання молока високої якості за рахунок
запобігання його високому механічному забрудненню] / Ю. Ф. Мельник,
Р. В. Ставецька, І. А. Рудик // Тваринництво України. – 2015. – № 9. –
С. 5-8.

93.

Микитюк Д. Малозатратна технологія виробництва свинини [Текст] : [в
статті розглянуто досвід ТОВ «Росан-Агро» Рогатинського району ІваноФранківської області, спеціалізованого з виробництва свинини, де
впроваджено промислову технологію відтворення, вирощування та
відгодівлі свиней] / Д. Микитюк, С. Мамчич, М. Геймор // Пропозиція. –
2009. – № 1. – С. 40-42.
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94.

Микитюк Д. Сучасні технології у свинарстві [Текст] : [в статті
розглянуто досвід СВК «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського
району на Миколаївщині – одного з найбільших спеціалізованих
підприємств із виробництва свинини в області, де впроваджено
промислову технологію відтворення стада, вирощування й реалізації
племінного молодняку та
відгодівельного
поголів'я свиней]
/ Д. Микитюк, С. Гнатюк, М. Геймор // Пропозиція. – 2007. – № 10. –
С. 118-121.

95.

Назаренко А. Вирощування телят : оптимальний підхід з мінімальними
витратами [Текст] : [сучасні технології вирощування молодняку
пропонують безліч варіантів, як з теляти виростити високопродуктивну
корову. Своїм досвідом ефективного вирощування молодняку ділиться
ТОВ «АГРІКОРХОЛДИНГ», що в Прилуцькому районі на Чернігівщині]
/ А. Назаренко // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 122-123.

96.

Новітня технологія і обладнання для механізації процесів у вівчарстві
[Текст] : [аналіз стану вівчарства в Україні свідчить, що галузь за рівнем
витрат на виробництво продукції та її якість сьогодні не відповідає
сучасним вимогам. З метою відродження вівчарства і надання цій галузі
належного
статусу розроблено
механізовану ресурсозаощадну
технологію виробництва та перероблення продукції вівчарства, створено
технічні засоби для її реалізації. В статті розглянуто ресурсозаощадна
технологія та технічні характеристики засобів для вівчарства]
/ І. Шевченко, В. Лиходід, А. Пашков та ін. // Техніка АПК. – 2008. –
№ 3/4. – С. 8-10.

97.

Олійник С. Маловитратна технологія у годівлі бугайців [Текст] : [в
статті розглянуто вирощування телят за маловитратною технологією при
вільному доступі до кормів] / С. Олійник // Тваринництво України. –
2009. – № 4. – С. 33-35.

98.

Орлюк Т. М. Способи утримання м’ясних курей в Україні та за
кордоном [Текст] : [у статті пропонується короткий огляд існуючих
способів утримання у м’ясному птахівництві в Україні та за її межами
(США та ЄС). Виробництво м’яса птиці набуло неабиякого розвитку в
Україні. Очевидно, що найбільш поширеним способом утримання птиці є
утримання на глибокій підстилці, що належить до інтенсивної системи
виробництва. Автори звертають увагу на альтернативні способи
утримання птиці] / Т. М. Орлюк, Д. А. Засєкін // Сучасне птахівництво. –
2011. – № 5/6. – С 16-21.
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99.

Панічев Р. Корови дояться без людей [Текст] : [розглянуто досвід доїння
корів з допомогою робототехніки] / Р. Панічев // Агросектор. – 2009. –
№ 1. – С. 38-41.

100. Панічев Р. Сучасна ферма – енергоферма [Текст] : [розглянуто досвід
енергоферм з використанням сонячної енергії, вітряків, а також
виробництвом енергії з біомаси] / Р. Панічев // Агросектор. – 2009. – № 3.
– С. 26-29.
101. Перспективи розвитку клітинних технологій у ветеринарній медицині
[Текст] : [мета статті – запровадити науково обґрунтовану систему
використання стовбурових клітин у ветеринарній медицині з
урахуванням світового досвіду та досягнень вітчизняної біології і
ветеринарної медицини] / А. Й. Мазуркевич та ін. // Вісн. аграр. науки. –
2017. – № 4. – С. 34-40.
102. Соляник М. Сучасна високоефективна технологія приготування кормів
для свиней і великої рогатої худоби [Текст] : [вченими України
розроблена оптимальна технологія приготування ферментованих кормів
– гомогенної кормової суспензії із суміші зернових для відгодівлі свиней
та великої рогатої худоби. Вона конкурентоспроможна навіть за
вимогливими міжнародними стандартами, бо знижує собівартість
продукції і відповідно гарантує прибутковість тваринництва]
/ М. Соляник // Тваринництво України. – 2008. – № 9. – С. 22-23.
103. Столюк В. Нові підходи в годівлі свиней [Текст] : [на сьогодні виділяють
два основні типи годівлі свиней : рідкий і сухий. Розглянуто досвід
впровадження системи рідкої годівлі на прикладі фермерського
господарства (дві ферми ) із загальною кількістю свиней 6500 голів]
/ В. Столюк // Агросектор. – 2009. – № 4/5. – С. 46-49.
104. Судика В. Вдихайте глибже … або як створити оптимальний
мікроклімат у свинарнику [Текст] : [мікроклімат у свинарнику – один із
найважливіших факторів технологічного циклу вирощування свиней.
Його складовими частинами є грамотно налагоджені системи вентиляції
та обігріву тваринницьких приміщень. Від правильно створеного
оптимального
мікроклімату
залежить
рентабельність
кожного
конкретного господарства. В статті розглянуто питання проектування
вентиляційних систем мікроклімату, параметри мікроклімату для
підсисних поросят та ін.] / В. Судика, Л. Крюкова // Тваринництво.
Ветеринарія. – 2019. – № 1. – С. 42-44.
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105. Топіха В. Вдосконалена технологія виробництва свинини [Текст] :
[останнім часом з’являються підприємства, які намагаються працювати в
умовах інтенсивної технології виробництва свинини. В статті
проаналізовані продуктивні якості свиней м’ясних генотипів в умовах
саме такого господарства на Миколаївщині] / В. Топіха, О. Стародубець,
Т. Гуднікова // Тваринництво України. – 2009. – № 5. – С. 9-11.
106. Усовершенствованные технологии содержания коров в период
раздоя на фермах с интенсивным производством молока [Текст] : [раздой
– это комплекс мероприятий по кормлению и доению коров,
рассчитанный
на
достижение
наивысшей
продуктивности,
приближающейся к максимальному потенциалу их продуктивных
возможностей] / Н. А. Попков и др. // Ефективне тваринництво. – 2010. –
№ 8. – С. 16-19.
107. Шурчкова Ю. Замінник незбираного молока – за новою технологією
[Текст] : [в Україні в умовах різкого скорочення виробництва молока та
яловичини постала проблема нарощування поголів’я великої рогатої
худоби. Для її розв’язання необхідно забезпечити якісну і повноцінну
кормову базу. В статті розглянуто технологія отримання нового продукту
– пастоподібного замінника незбираного молока для вигодованки
молодняку сільськогосподарських тварин] / Ю. Шурчкова, В. Гадзенко,
Н. Радченко // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – С. 10-12.

IV. Нові технології в механізації
108. Актуалізація нормативних документів, які встановлюють відповідні
нормам СОТ і ЄС вимоги до сільськогосподарських машин [Текст] :
[сформовано перелік нормативних документів, які потребують
першочергового розроблення, гармонізації та актуалізації на базі нових
версій європейських та міжнародних стандартів] / В. Кравчук та ін.
// Техніка і технології АПК. – 2011. – № 3. – С. 19-22.
109. Альтернатива
традиційній
технології
обробітку
ґрунту
:
глибокорозпушувач
[Текст]
:
[приватне
підприємство
«ПОЛІМАШПРОЕКТ»
2018
року
представило
на
ринок
глибокорозпушувач Т-allAr-2.7, який призначений для глибокого
зяблевого безполицевого обробітку ущільнених ґрунтів на глибину до 50
см. Його застосування сприяє захисту ґрунту від ерозії, забезпечує
руйнування плужної підошви, поліпшення водно-повітряного режиму
кореневмісного шару ґрунту, підвищує показники ґрунтової родючості і,
як наслідок, сприяє збільшенню врожайності сільськогосподарських
культур] / Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко та ін. // Пропозиція. – 2019.
– № 4. – С. 170-173.
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110. Грицишин М. Техніка та технології для виробництва зерна в умовах
зростання посушливості клімату [Текст] : [нова стратегія виробництва
зернових в Україні ґрунтується на інтенсивному веденні галузі,
оснащенні сільськогосподарських підприємств новою технікою, освоєнні
ресурсоощадних технологій. Зростання посушливості клімату зумовлює
потребу застосування наукоємних зональних технологій та нових
технічних засобів для їхньої реалізації. В статті представлені
характеристики новітньої техніки для обробітку ґрунту] / М. Грицишин
// Пропозиція. – 2015. – № 11. – С. 132-135.
111. До методології розрахунку технологічної потреби в технічних засобах
для рослинництва [Текст] : [в статті запропонована методологія
розрахунку технологічної потреби в технічних засобах для рослинництва,
яка забезпечує відповідність рівню, стану й перспективам розвитку
сільського господарства, раціональне використання матеріальнотехнічних і трудових ресурсів, підвищення продуктивності праці,
стабільне виробництво продукції високої якості та зниження її
собівартості] / В. Кравчук та ін. // Техніка і технології АПК. – 2011. –
№ 5. – С. 27-31.
112. Єсипчук М. Технології і обладнання для заготівлі кормів [Текст] :
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корм підвищеної якості. В статті розглянуто переваги нової технології
заготівлі кормів у поліетиленовій упаковці] / М. Єсипчук, В. Ясенецький
// Техніка АПК. – 2007. – № 4/5. – С. 18-21.
113. Захарчук О. В. Технічне забезпечення сільськогосподарських
підприємств в Україні [Текст] : [мета статті – розробити науково
обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного
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гербіцидів
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обробітку ґрунту [Текст] : [в останні десятиліття світовий аграрний
сектор економіки інтенсивно розробляє та впроваджує нові альтернативні
технології вирощування сільськогосподарських культур, що базуються на
зменшенні антропогенного тиску на довкілля, в тому числі й на ґрунти,
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