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Зрошуване землеробство: Збірник наукових праць. –Херсон:  

Айлант. – 2013. – Вип. 60. – 144 с. 
 
У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного 

характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено елементи системи землеробст-
ва, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґру-
нтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зерно-
вих, картоплі та інших культур, створення нових сортів і гібридів, біотехнології, економіці 
виробництва. 
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