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Випуск присвячено 90-річчю заснування нинішнього Інституту садів-
ництва Національної академії аграрних наук України та роль професора 
В.Л. Симиренка у цій важливій події в історії вітчизняної садівничої науки.

Висвітлено результати багаторічних досліджень у садівництві, в тому 
числі з селекції та сортовивчення, плодового розсадництва, агротехніки, 
захисту рослин, агрохімії, грунтознавства, зберігання та переробки плодів і 
ягід, фізіології, економіки, організації та менеджменту в галузі.

Окремо піднято питання про вирощування малопоширених і горіхо-
плідних культур.

Для наукових співробітників, аспірантів, докторантів, викладачів 
і студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, спе-
ціалістів плодівництва, садоводів-любителів.
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The issue is dedicated to the 90th anniversary of the foundation of the 
present Institute of Horticulture of NAAS of Ukraine and the role of Professor 
V.L. Symyrenko in this important event in the history of the Ukrainian 
horticulture.

The papers elucidate the results of the multi-year researches in horticulture, 
including breeding and strain investigation, nursery, agrotechnics, plant 
protection, agrochemistry, soil management, storage and processing of fruits 
and berries, physiology, economic, organization and management in the 
branch.

A special attention is paid to the minor and nuciferous crops cultivation.
For research workers, post graduate assistants, doctorants, teachers and 

students of higher educational agricultural institutions, fruit growing experts, 
amateur horticulturists.




