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Збірник містить статті, в яких представлено результати та аналіз дослі- 

джень з питань селекції, сортовивчення, зокрема абрикоса, актинідії, горіха 

чорного та ін., фізіології, біологічного та хімічного захисту плодових рослин, 

технології вирощування, мікроклонального розмноження, зокрема брусниці, 

технології краплинного зрошення, післязбиральної обробки та методів пере- 

робки плодово-ягідної продукції. 

Детально висвітлені результати порівняльної оцінки нових генотипів 

калини, форм горобини домашньої та обліпихи крушиноподібної. Окремо 

розглянуті питання добору підщеп для промислового вирощування черешні, 

вивчення стійкості калістефусу китайського до хвороб, перспективи культиву- 

вання рододендронів на півночі України. Приведено основні наукові принципиі 

медодику ландшафтно-геохімічних досліджень, висвітлено елементи техно- 

логій переробки плодів калини, ожини, кизилу, терну. Проаналізовано запа- 

тентовані світові розробки із захисту садів від заморозків, дані про державну 

фінансову підтримку суб’єктів господарювання в садівництві. 

Для наукових співробітників, аспірантів, докторантів, викладачів і сту- 

дентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, спеціалістів плодів- 

ництва, садоводів-аматорів. 
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