
 

Органічні добрива для сучасних систем землеробства : монографія. - 

Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. - 260 с 

У монографії викладено результати багаторічних досліджень, виконаних 

автором у ТОВ «Агрофірма Колос» Київської обл.. Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України та в інших наукових 

установах і агропідприємствах на основі запатентованих та впроваджених у 

виробництво різних видів і форм органічних добрив, а також узагальнено 

результати найновіших досліджень українських та іноземних вчених, 

використано передовий досвід агропіднриємств, які ефективного впровад-

жують у виробництво сучасні агротехнології, застосовуючи органічні до-

брива, виготовлені за новітніми технологіями. 

Детально проаналізовано новітні технології виробництва та застосування 

органічних добрив. Подано характеристику традиційних видів добрив. а також 

органічних добрив, виготовлених із органічних відходів тваринницьких 

комплексів та птахофабрик, ставкового мулу, дефекату й інших методом 

біологічної ферментації, на відкритих площадках за допомогою змішувача-

аератора та методом вермикультивування. 

Призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та 

фахівців сільськогосподарського виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Агроекологічні основи вирощування картоплі в агроценозах Полісся : 

монографія / Шувар І. А. та ін. ; за ред. І. А. Шувара.Житомир : ТОВ 

«Видавничий дім "Бук-Друк"» , 2021. 192 с. 

У монографії порушено важливу проблему, пов'язану із сучасним станом 

галузі картоплярства та перспективою її розвитку в умовах зони Полісся га 

України загалом за умов біологізації технології вирощування культури в 

сучасному землеробстві. Значно уваги надано особливостям формування 

продуктивності агроценозу картоплі залежно від елементів технології 

вирощування у контексті глобальних змін клімату.  

Окремий розділ присвячено розвиткові галузі кртоплярства у країнах ЄС 

та світу. 

На основі результатів дослідження автори значно уваги надали стану 

родючості ґрунтів зони Полісся, шляхам поліпшення їх родючості та 

збільшенню продуктивності агроценозу картоплі і поліпшення якості бульб 

картоплі за умов біологізації технологічних процесів вирощування. 

Схарактеризовано показники економічної та енергетичної ефективності 

вирощування бульб картоплі за умов удосконалення елементів технології 

вирощування картоплі з урахуванням потреб на внутрішньому ринку країни та 

експортного потенціалу галузі. 

Для науковців, фахівців аграрного виробництва, аспірантів, докторантів, 

викладачів і студентів навчальних закладів освіти аграрного профілю 11-IV 

рівнів акредитації та усіх тих, хто цікавиться проблемою збільшення 

виробництва якісної продукції та охороною навколишнього природного 

середовища. 

 

 

 



 

 
 

Солома, післяжнивні рештки і сидерати агротехнологічні елементи 

біологізації сучасного землеробства : монографія / [Івани- шинВ.В., Шувар 

І.А., Бахмат М.І., Сендецький В.М. та ін.]; За заг. ред. І. А. Шувара, В. М. 

Сендецького. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020.-292 с. 

У монографії висвітлено результати багаторічних досліджень авторів, 

присвячених проблемі біологізації сучасного землеробства унаслідок 

використання соломи, післяжнивних решток і сидерату. Розкрито і 

узагальнено наслідки досліджень вітчизняних і закордонних учених з проблем 

використання соломи й інших післяжнивних решток та вирощування культур 

на сидерат для поліпшення родючості Грунтів, збільшення виробництва 

якісної сільськогосподарської продукції та охорони довкілля. 

Особливої уваги надано активізації ґрунтотворних процесів застосуванням 

деструкції соломи і післяжнивних решток біопрепаратом «Вермистим-Д» 

виробництва ПГІ «Біоконверсія» та «Мікробіофіт» виробництва ТОВ 

«Агрофірма "Колос"» у поєднанні із сидератами, органічними добривами 

«Біогумус», «Біопро- ферм» та гноївкою. 

Призначена для фахівців сільськогосподарського виробництва, 

працівників науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів, студентів 

закладів вищої освіти.



 
 

Біологізація землеробства в Україні: реалії та перспективи / науково-

виробниче видання [В.В. Іванишин, М.В. Роїк, 1.А. Шувар, JI.B. Центило, В.М. 

Сендецький, О.М. Бунчак, Н.М. Колісник та ін.]; за заг. ред. В.В. Іванишината 

І.А. Шувара. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. - 284 с.  

За результатами багаторічних досліджень, виконаних в асоціації 

«Біоконверсія», Подільському ДАТУ, Львівському НАУ та інших наукових 

установах, узагальнення досвіду вітчизняних і іноземних виробників 

органічної продукції, висвітлено стан, проблеми і перспективи біологізації 

землеробства, унаслідок освоєння сівозмін, насичених зернобобовими 

культурами і культурами на сидерат, впровадження розроблених технологій 

виробництва органічних добрив методом пришвидшеної біологічної 

ферментації, комплексних гумінових препаратів (методом кавітації), 

застосування соломи сумісно з сидератами. Розкрито розвиток органічного 

землеробства в Україні та інших країнах. 

Призначено для виробників і споживачів органічної продукції, наукових 

працівників і фахівців аграрної сфери, викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів освіти II-IV рівнів акредитації аграрного та біологічного 

профілю. 

Буде також корисним для тих, хто дбає про родючість українських грунтів, 

виробництво якісних екологічно безпечних продуктів харчування та здоров'я 

нації нинішнього і прийдешнього поколінь. 

 


