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та агропромислового виробництва НААН, д-р. екон. наук, чл.-кор. НААН  
А. М. МОСКАЛЕНКО

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Ювілейне видання «Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних 
наук України» підготовлене з нагоди 60-річчя від часу заснування науково-дослідної установи. На сторінках книги постає минуле і су-
часне Інституту, який за шість десятиліть став однією із провідних наукових установ в Україні. Основну увагу зосереджено на напрямах 
наукової діяльності підрозділів Інституту, які охоплюють важливі питання сільськогосподарської мікробіології (взаємовідносини мі-
кроорганізмів з рослинами, біологічний захист сільськогосподарських культур, ефективність мікробних препаратів в аграрних техноло-
гіях, особливості технологій біокомпостування, мікробіологічна трансформація органічної речовини в ґрунтах агроценозів, біологічні 
принципи оцінки екологічної доцільності азотного удобрення сільськогосподарських культур, мікробіологічні аспекти консервування 
кормів та ін.), вірусології (моніторинг фітовірусологічного стану сільськогосподарських угідь України, розробка профілактичних і ді-
агностичних засобів захисту рослин від вірусів), наукового забезпечення агропромислового виробництва (створення нових сортів і 
технологій вирощування сільськогосподарських культур та їх впровадження). У книзі представлено найважливіші наукові розробки 
кількох поколінь вчених, що користуються попитом у виробників сільськогосподарської продукції не лише в Україні, але й за її межами.


