Таврійський науковий вісник № 105

256
ЗМІСТ

ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО,
ОВОЧІВНИЦТВО ТА БАШТАННИЦТВО.............................................................3
Алекберов Ф.Ш., Алекберова М.М., Казимова Ж.М. Влияние биопрепаратов
на урожайность и структурные элементы урожая томата в тепличном грунте........3
Alizadeh Gülnar Aziz, Aslanov Oktay Khalil. Predatory actinedid mites
of Zagatala district (Acariformes).....................................................................................8
Бабаева У.А. Растительный покров Лянкяранской
физико-географической области и пути его охраны....................................................16
Бунчак О.М. Формування урожайності та якісних показників
зерна ярої пшениці залежно від системи живлення рослин ......................................22
Василишина О.В. Формування біологічно активних речовин
плодів вишні за дії погодних умов періоду вегетації..................................................29
Гадзовський Г.Л., Новицька Н.В., Мартинов О.М. Вміст хлорофілу
в листках рослин та урожайність сої за внесення хелатних мікродобрив.................34
Герецький Р.В. Економічні аспекти ураження винограду
грибними хворобами багаторічної деревини ..............................................................39
Горбась С.М. Вплив сортових особливостей груші на розвиток
парші в умовах північно-східного Лісостепу України................................................43
Демидась Г.І., Пророченко С.С., Бурко Л.М. Щільність і висота
багаторічних агрофітоценозів залежно від видового складу та удобрення..............49
Доктор Н.М., Новицька Н.В. Вплив мінеральних добрив та інокуляції
насіння на симбіотичну діяльність рослин квасолі звичайної...................................55
Дрозд І.Ф., Шпек М.П. Вплив грунтово-кліматичних умов
Передкарпаття України на мінливість кількісних ознак льону олійного..................60
Дудкіна А.П. Залучення вермідобрив при вирощуванні кукурудзи
на рекультивованих ландшафтах...................................................................................67
Захлєбаєв М.В., Демидась Г.І., Федорчук В.Г. Економічна оцінка
вирощування буркуну білого в чистих та сумісних посівах
з однорічними злаковими культурами..........................................................................74
Каленська С.М., Найденко В.М. Якісний склад зерна сорго
залежно від елементів технології вирощування..........................................................82
Каращук Г.В., Поліщук О.В. Урожай і якість зерна сортів пшениці озимої
залежно від регуляторів росту рослин під час зрошення на півдні України.............90
Кормош С.М. Шляхи збагачення асортименту високовітамінної продукції
за рахунок ароматичних видів зелених овочевих рослин...........................................95
Макуха О.В. Економічна ефективність вирощування фенхелю звичайного
залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України.....................................102
Минкін М.В., Минкіна Г.О., Берднікова О.Г. Продуктивність соняшника
в післяжнивних посівах на зрошенні в умовах півдня України.................................110
Мирзоев Н.С. Финансирование инновационной деятельности
и развитие предпринимательства в аграрном секторе.................................................115

Таврійський науковий вісник № 105

257

Нагірний В.В. Вплив агрометеорологічних умов середовища
на розвиток рослин ячменю озимого різних строків сівби.........................................120
Петриченко В.Ф., Романюк В.І. Вплив факторів інтенсифікації
на якість зерна ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного.........................127
Рарок А.В., Рарок В.А. Застосування десикації
в технології вирощування гречки..................................................................................134
Сахненко В.В., Сахненко Д.В. Особливості виживання та розвитку
злакових (Chloropidae) та квіткових мух (Anthomyidae) на пшениці озимій
у Лісостепі України........................................................................................................141
Сендецький В.М. Урожайність та якісні показники зерна кукурудзи
за сумісного застосування соломи та сидератів...........................................................147
Tsentylo L.V. Agrophysical characteristics of typical black soil
in agrophytocenoses of winter wheat depending on cultivation and fertilization............155
ТВАРИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО, ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.........................160
Іванова І.Є., Герасько Т.В., Долгова С.В. Аналіз біохімічного складу
свіжих та свіжозаморожених плодів черешні трьох строків достигання,
що вирощені в умовах Південного Степу України ....................................................160
Калинка А.К. Продуктивність нової популяції створюваного
буковинського зонального типу м’ясного сименталу жуйних
у Карпатському регіоні України....................................................................................165
Палій А.П. Вплив санітарно-гігієнічного стану корів на якість молока
з розробкою комплексної системи оцінювання гігієни тварин..................................174
Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок
сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське»...............180
Сморочинський О.М., Петрова О.В., Корж А.В.,
Юзюк Т.В., Мащенко І.О. Сучасні технології виробництва
варених ковбас різної рецептури...................................................................................186
Соболь О.М. Оціночний прогноз прояву новоутворень у коней
спортивного напряму......................................................................................................191
МЕЛІОРАЦІЯ І РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ.................................................................199
Зацерковний В.І., Македонська І.О., Трофименко П.І., Трофименко Н.В.
Аналіз підходів та ефективності використання компонентів
прецизійного землеробства............................................................................................199
Малярчук М.П., Лужанський І.Ю., Марковська О.Є. Продуктивність
сорго зернового за різних систем основної обробки ґрунту та удобрення
в сівозміні на зрошенні...................................................................................................210
Морозов О.В., Керімов А.Н., Ісаченко С.О. Зміна фізико-хімічних
властивостей темно-каштанових ґрунтів за різних систем обробки
в умовах Південного Степу України.............................................................................218
Семенцова К.О. Метрологічна характеристика неоднорідності
ґрунтового матеріалу за вмістом мікроелементів........................................................227

258

Таврійський науковий вісник № 105

ЕКОЛОГІЯ, ІХТІОЛОГІЯ ТА АКВАКУЛЬТУРА...................................................233
Бабушкіна Р.О., Мацко П.В., Ємельянова Т.А. Дослідження рівня
забруднення ґрунтів Херсонської області в місцях несанкціонованих
звалищ промислових відходів........................................................................................233
Бузіна І.М., Хайнус Д.Д. Дослідження питань забруднення
водних екосистем важкими металами в умовах змін клімату....................................240
Щербина В.В., Ганчук М.Н. Сопряженность агроландшафтов
по эколого-агрохимическим показателям и перспективы выращивания
пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья.....................................................247

