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Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 23. 

 

У збірнику вміщені статті вчених та спеціалістів із науково-дослідних 

і навчальних закладів України, в яких висвітлюються здобутки та 

перспективи розвитку науки в галузях землеробства, рослинництва, 

садівництва, виноградарства, тваринництва та економіки.  

Збірник розрахований на наукових працівників, спеціалістів 

агропромислового комплексу. 

 

ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАРПАТ 

Межведомственный тематический научный сборник. Выпуск 23. 

 

В сборнике помещены статьи ученых и специалистов научно-

исследовательских и учебных заведений Украины, в которых освещены 

достижения и перспективы развития науки в отраслях земледелия, 

растениеводства, садоводства, виноградарства, животноводства и экономики. 

Сборник рассчитан на научных работников, специалистов 

агропромышленного комплекса. 

 

PROBLEMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF KARPATY 

Interdepartmental collective scientific issue. Volume 23. 

 

In this issue take place the papers of scientists and specialists from research 

and educational institutions of Ukraine, which advance and prospects of mountain 

science are lightened in branches of soil cultivation, fruite growing, vine growing, 

animal husbandry and economy. 

The issue is reckoned upon research workes and specialists of 

agroindustrial complex. 

Видається за рішенням Вченої ради Закарпатської державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН від 13 листопада  2014 року, 

протокол №10. 
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