
 

Нові надходження періодичних видань 

за листопад 2019 року 

 

 
1. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2010г. т.80 N 1 

Зміст: Pharmacokinetics of ceftriaxone in calves / Maradiya J. J.,Goriya 

H. V.,Bhavsar S. K. Epizootiological vstudy of foot and mouth disease in 

the Sudan : the situation after two decades / Habiela M.,Alamin M. A. 

G.,Raout Y. A. Propofol-induced electroencephalographic, 

electrocardiographic and spirometric changes in goats / Madan A. 

K.,Korde J. P.,Das A. K. In vitro development of buffalo preantal 

follicles in co-culture with cumulus or granulosa cells / Ramesh H. 

S.,Gupta P. S. P.,Nandi S. Molecular detection of Newcastle disease 

virus using Flinders Technology Associates-PCR / Narayanan M. 

S.,Parthiban M.,Sathiya P. Evaluation of CD45+ cells kinetics in the 

blood of fattening chickens immunized with live or inactivated 

Newcastle disease vaccine / Popovic M.,Balenovic M.,Ekert Kabalin A. 

Effects of challenge dose on crop colonization of Salmonella Enteritidis 

in experimentally infected chickens / Ishola O. O. Bacterial and fungal 

flora in faecal samples from rooks (Corvus frugilegus) in the City of 

Zagreb, Croatia / Vlahovic K.,Prukner-Radovcic E.,Horvatek Tomic D. 

bIOCHEMICAL AND EXPRESSION STUDIES ON aQUAPORIN 9 

(AQP9) in wild and AQP9 knockout mice / Hashem M. A. Influence of 

hydroxyapatite on fracture healing in diabetic rats : biomechanical and 

radiographic studies / Meimandi Parizi A.,Jelodar G.,Moslemi H. 

Testicular morphology and epididymal sperm reserves of male rats 

following the withdrawal of Nigerian Qua Iboe Brent crude oil / 

Igwebuike U. M.,Obidike R. I.,Njoku N. U. Detection of antibody to 

Newcastle disease virus in semidomesticated free-range birds (Numida 

meleagris and Columba loivia domestica) and the risk of transmission of 

Newcastle disease to village chickens - shot communication / Wambura 

P. N. Demonstration and quantification of ovine herpesvirus 2 in Croatia 

- a case report / Turk N.,Habus J.,Friess M. Surgical treatment of a 

unirateral scrotal hernia in a ram - a case report / Radisic B.,Capak 

D.,Maticic D. Oviducal lymphangiectasia secondary to mesosalphinx 

leiomyoma in a chicken (Gallus gallus domesticus) - a case report / Ajayi 

O. L.,Antia R. E. . - [s. l.]. (Шифр V 1/2010/80/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

2. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2010г. т.80 N 2 

 Зміст: Seroprevalence and potential risk factors of Neospora caninum 

infection in dairy cattle in Croatia / Beck R.,Marinculic A.,Mihaljevic Z. 

Influence of management and physiological factors on somatic cell count 



in raw cow milk in Kosovo / Bytygi H.,Zaugg U.,Sherifi K. Prevalence 

of aerobactin and adhesin genes in Escherichia coli isolates from blood 

of bacteremic severely ill neonatal calves / Ghanbarpour R.,Nazem M. 

N. Pharmacokinetics and dosage regimen of levofloxacin in buffalo 

calves after single subcutaneous administration / Ram D.,Dumka V. 

K.,Raipuria M. Diagnostic values of acute phase protein in Iranian 

indigenous cattle infected with Theileria annulata / Nazifi S.,Razavi S. 

M.,Esmailnezhad Z. . - [s. l.]. (Шифр V 1/2010/80/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

3. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2011г. т.81 N 1 

Зміст:  Comparison of blood serum macromineral concentrations in 

meat a nd dairy goats during puerperium / Samardzija M.,Dobranic 

T.,Lipar M. Identification of Trypanosoma vivax subtypes isolated from 

cattle and goats using microsatellite markers / Biryomumaisho 

S.,Katunguka-Rwakishaya E.,Lubega G. W. Hematological and 

biochemical reference intervals in Dalmatian pramenka cheep estimated 

from reduced size by bootsrap resampling / Vojta A.,Shek-Vugrovecki 

A.,Radin L. Microsatellite BM1500 polymorphism and milk production 

traits in Vechur and crossbred cattle of Kerala / Lali F. A.,Bindu K. A. 

Prevalence of Oestrus ovis in goats of Shiraz, southern Iran / Shoorijeh J. 

S.,Tamadon A.,Negahban Sh. Some epidemiological aspects of classical 

fever in Croatia (2006-2008) / Pavlak M.,Vrkic V.,Cvitkovic D. 

Mycobacterium avium subsp. hominissuis in wild boar (Sus scrofa) in 

the Republic of Croatia / Cvetnic Z.,Spicic S.,Toncic J.  / Kovsca 

Janjatovic A.,Laskovic G.,Bozic F. In vitro of cefovecin, 

extended-spectrum sephalosporin, against 284 clinical isolated collected 

from cats and dogs in Croatia / Seol B.,Matanovic K.,Mekic S. 

Serological and entomological studies of canine leishmaniosis in Croatia 

/ Zivicnjak T.,Martinkovic F.,Khoury C. Blood groups and haematology 

indicators in Croatian indigenous breeds of dog. II Dalmatian dog / 

Gracner D.,Bedrica L.,Potocnjak D. Impact of heat stress on egg quality 

in layer hens supplemented with l-ascorbic acid and dl-tocopherol acetate 

/ Ajakaiye J. J.,Perez-Bello A.,Mollineda-Trujillo A. Antimicrobial 

susceptibility of lastic acid bacteria isolated from fermented sausages and 

raw cheese / Zdolec N.,Filipovic I.,Cyrtila Fleck Z. Anatomical and 

histological characteristics of the pituitary gland in the bottlenose 

dolphin (Tursiops truncatus) from the Adriatic Sea / Vukovic S.,Lucic 

H.,Duras Gomercic M. . - [s. l.]. (Шифр V 1/2011/81/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

4. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2011г. т.81 N 2 

Зміст:  Effects of hydrocortisone on platelet aggregation in jumper 

horses / Piccione G.,Casella S.,Gianetto C. The impact of uterine 



therapies on reproductive efficiency in Thoroughbred mares; the possible 

effect of mare age and reproductive status / Sharma S.,Dhalival G. 

S.,Gosal N. S. Control of equine arteritis virus (EAV) on stud farm / 

Hostnik P.,Mankoc S.,Toplak I. Assymetrical functional activities of 

ovaries and tubular part of reproductive organs og dairy cows / Geres 

D.,Zevrnja B.,Zubcic D. Adjuvant activity of levamisole for 

experimental F18ac+ Escherichia coli oral vaccine against porcine 

post-weaning colibacillosis / Bozic F.,Banovic F.,Suran J. Molecular 

characterization and computational analysis of the major outer 

membrane protein (ompH) gene of Pasteurella multocida P52 / Singh 

R.,Tewari K.,Packiriswamy N. Influence of suture material on 

biomechacal and histological indicators of Achilles tendon heeling in 

rabbits / Kreszinger M.,Kos J.,Vukovic S. Prevalence of hip dysplasia in 

dogs according to official radiographic screening in Croatia / Stanin 

D.,Pavlak M.,Vrbanac Z. Mitochondrial DNA control region as a tool for 

species identification and distinction between wolves and dogs from 

Croatia / Sindicic M.,Gomercic T.,Galov A. Lesion scoring technique for 

assessing the virulence and pathogenicity of Indian field isolates of avian 

Eimeria species / Raman M.,Banu S.,Gomathinayagam S. Histological 

and chemical characteristics of mechanically deboned meat of broiler 

chickens / Botka-Petrak K.,Hraste A.,Lucic H. Feral pigeon (Columba 

livia) population management in Ljubljana / Dobeic M.,Pintaric 

S.,Vlahovic K. . - [s. l.]. (Шифр V 1/2011/81/2) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

5. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2011г. т.81 N 3 

Зміст:  Phylogenetic analysis of bovine herpesvirus 1 isolated in Croatia 

/ Lojkic I.,Cac Z.,Keros T. Characterization of buffalo, poultry and 

human rotavirus in Western India / Niture G. S.,Karpe A. G.,Prasad M. 

Innovative tube cystostomy for the management of bovine clinical cases 

of obstructive urolithiasis / Parrah J. D.,Moulvi B. A.,Hussain S. S. 

Study on birth weight and pre-weaning growth of Croatian multicolored 

goat kids / Mioc B.,Susic V.,Antunovic Z. Polymorphism in 3'UTR 

region of Slc11a1 gene in Indian breeds of cattle / Ranjan R.,Bhong C. 

D.,Chavan K. N. Electroencephalographic changes during experimental 

pain induction in goats / Huozha R.,Rastogi S. K.,Korde J. P. 

Identification and characterization of immunodominant antigen(s) of 

Toxocara virutorum in buffaloes (Bubalus bubalis) / Juoti,Singh N. 

K.,Juyal P. D. Clinico-biochemical alteration in zero-grazed buffaloes on 

dry roughage based ration / Patra R. S.,Pattanaik A. K.,Kumar P. 

Antimicrobial resistance, phenotypic characteristics and phage types of 

B. abortus strains isolated from cattle and water buffalo (Bubalus 

bubalis) in Trinidad / Adesiyun A. A.,Baird K.,Stewart-Johnson A. Study 

of viral diseases in some freshwater fish in the Republic of Kosovo / 

Rexhepi A.,Berxholi K.,Scheinert P. Histopathological changes in the 



stomachs of wild rodents in Croatia and the first finding of the 

Helicobacter species - short communication / Robic M.,Artukovic 

B.,Beck A. . - [s. l.]. (Шифр V 1/2011/81/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

6. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2011г. т.81 N 4 

Зміст: Effect of E. coli endotoxin induced fever on the pharmacokinetic 

profile and dosage regimen of ceftriaxone in sheep (Ovis aries) / Ranjan 

R.,Roy B. K.,Ranjan A. Trypanosoma evansi possesses a gene silimar to 

putative Trypanosoma brucei rhodesiense oligosaccharyl transferase 

clone I / Baticados W. N.,Inoue N.,Sugimoto C. Isolation, identification 

and molecular characterization of Mycoplasma isolates from goats of 

Gujarat State, India / Kumar P.,Roy A.,Bhanderi B. B. . Alterations in 

the osmotic fragility of camel and donkey erythrocytes caused by 

temperature, pH and blood storage / Oyewale J.,Dzenda T.,Yagub L. 

Changes in haematological and biochemical diagnostic parameters nof 

Red Sokoto goats fed tannin-rich Pterocarpus erinaceus forage diets / 

Olafadehan O. A. Clinical evaluation of the sedative properties of 

acepromazine-xylazine combinations with or without atropine and their 

effects on physiologic values in dogs / Vesal N.,Sarchahi A. A.,Nikahval 

B. Effect of weaning age upon the slaughter and physicochemical traits 

of rabbit meat / Bivolarski B. L.,Vachkova E. G.,Ribarski S. S. 

Haematological and biochemical values of farmed red deer (Cervus 

elaphhus) / Baric Rafaj R.,Toncic J.,Vickovic I. The effects of oral 

administration of monosodium glutamate (msg) on the testicular 

morphology and cauda epididymal sperm reserves of young and adult 

male rats / Igwebuike U. M.,Ochiogu I. S.,Ihedinihu B. C. Subcutaneous 

xanthoma in a cockatiel (Nymphicus hollandicus) - a case report / Lipar 

M.,Horvatek Tomic D.,Prukner-Radovcic E. . - [s. l.]. (Шифр V 

1/2011/81/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

7. Veterinarski arhiv. Выходит ежемесячно - 2011г. т.81 N 5 

Зміст: Comparison of different synchronization treatments in donor 

heifers for embryo production in vitro / Getz I.,Karadjole M.,Markovic 

M. Evaluation of rumenocentesis practicability as a routine diagnostic 

technique in veterinary practice / Tajik J.,Nadalian M. G.,Raoofi A. 

Changes in the cortisol and some biochemical patterns of pregnant and 

barren jennies (Equus asinus) / Fazio E.,Medica P.,Galvano E. 

Cholesterol and fatty acid composition of lamb serum and offal as 

affected by alfalfa and concentrate / Cerci I. H.,Ciftei M.,Bahsi M. 

Hemodynamic effects of epidural lidicaine vs lidocaine-adrenaline in 

dogs / Vnuk D.,Nesek-Adam V.,Pecin M. Hematological and erum 

biochemical changes in gilts experimentally infected with Trypanosoma 



brucei  / Allam L.,Ogwu D.,Agbede R. I. S. Prevalence of camel 

trypanosomosis and its vectors in Fentale district, South East Shoa Zone, 

Ethiopia / Kassa T.,Equale T.,Chaka H. Anti-trypanosomal and 

cytotoxoc activity of ethanolic extracts of Psidium guajava leaves in 

Alamar Blue based assays / Adeyemi O. S.,Sykes M. L.,Akanji M. A. 

Molecular detection of Trypanosoma evansi in cattle Quirino Province, 

Philippines / Baticados W. N.,Fernandez C. P.,Baticados A. M. The 

effects of selenium and tocopherol supplementation on the efficacy of 

diminazene aceturate in reversing T. brucei-induced anemia in rats / 

Eghianruwa K. I.,Anika S. M. Morphological and cytochemical 

characterization of thrombocytes and leukocytes in hatchlings of three 

species of Amazonian freshwater turtles / Oliveria A. T.,Cruz W. 

R.,Pantoja-Lima J. Comparison of prenatal development of Turkish 

Angora and Van cats / Macun H. C.,Erat S.,Arikan S. Occurrence of 

infiltrative lipoma with remarkable abomasal ulcers in a lamb - a case 

report / Azizi S.,Kheirandish R.,Namjoo A. R. Unilateral segmental 

aplasia of the uterine horn in a gravid bitch - a case report / Vince 

S.,Zevrnja B.,Beck A. Canine iatrogenic persistent hypoadrenocorticism 

after short-term treatment of hyperadrenocorticism with trilostane - a 

case report / Gojska-Zygner O.,Lechowski R.,Zygner W. . - [s. l.]. 

(Шифр V 1/2011/81/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

8. Вісник аграрної науки / НААНУ. Выходит ежемесячно - 

2019г. N 10 
Зміст:  Ефективність прямої сівби на чорноземі звичайному 

важкосуглинковому правобережного степу / Черячукін М. 

І.,Григор'єва О. М. Продуктивність сортів і гібридів кукурудзи за 

різних систем удобрення та беззмінного їх вирощування / Кохан А. 

В.,Глущенко Л. Д.,Лень О. І. Продуктивність і кормова цінність 

люцерни порівняно з іншими багаторічними травами / Цимбал Я. 

С.,Кущук М. А. Ефективність бактеризації насіння сорту скарб 

новим штамом mesorhizobium ciceri / Логоша О. В.,Воробей Ю. 

О.,Усманова Т. О. Регуляція фітопатогенного фону за дії 

біопрепаратів в агроценозах картоплі та в умовах її зберігання / 

Бородай В. В.,Парфенюк А. І. Перспективи розробки препаратів для 

сільського господарства на основі наночастинок / Дерев'янко С. 

В.,Васильченко А. В.,Каплуненко В. Г. Порушення екологічної 

рівноваги у зоні техногенного навантаження сучасних 

свинокомплексів / Кивенко О. М.,Ковальова С. П.,Вербельчук Т. В. 

Оцінка стану водних екосистем Волинської області за рівнем 

антропогенного навантаження / Яцик А. В.,Яцик І. А.,Гопчак І. В. 

До питання національної сертифікації органічних виробництв 

сільськогосподарської продукції / Крутякова В. І.,Таргоня В. С. . - 

[s. l.]. (Шифр В 16/2019/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 

9. Економіка АПК. Выходит ежемесячно - 2019г. N 9 

Зміст:  Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового 

обігу земель: завищені очікування та реальність / Ходаківська О. 

В.,Могильний О. М. Особливості функціонування вертикально 

інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному 

секторі / Зінчук Т. О.,Николюк О. М.,Пивовар П. В. Еволюційні 

засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні / 

Михайлова Л. І.,Коренівська Л. В. Valuation of non-material assets in 

agriculture / Zacharchuk O. V.,Matsybora T. V.,Nechytailo V. V. 

Ecological components and instuments of implementation of social 

resposibility to agrobusiness enterprises / Ihnatenko M. M. Формування 

соціальної відповідальності в аграрних закладах вищої освіти 

України / Сіренко Н. М.,Лункіна Т. І.,Бурковська А. В. 

Удосконалення інвестиційного забезпечення 

інноваційно-інвестиційної дільності в Україні / Столярчук Н. 

М.,Сергєєва Н. В.,Хіоні Г. О. Характеристика ключових суб’єктів 

інформаційно-консультаційної діяльності в Україні / Бакун Ю. О. 

Становлення організаційно-економічної моделі сімейного 

фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети / 

Шпикуляк О. Г.,Малік М. Й. Інституціональні проблеми розвитку 

ринково-орієнтованих земельних відносин у сільському 

господарстві / Третяк А. М.,Поліщук А. С. Організаційні засади 

функціонування інституту підприємництва в економіці / Іванченко 

В. О. Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики 

/ Кудін Т. В.,Саяпін С. П. . - [s. l.]. (Шифр Е 22/2019/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

10. Економіка України. Выходит ежемесячно - 2019г. N 

9/10 
Зміст:  Розвиток металургійної смарт-промисловості: світовий 

досвід та уроки для України / Амоша О. І.,Нікіфорова В. А. 

Сучасний стан та перспективи розвитку металургійної галузі 

України: напрями технологічної модернізації / Венгер В. В.,Хаустов 

В. К. Нематеріальні ресурси економічного зростання / Пустовойт О. 

В. Соціально-екологічні імперативи економічного розвитку 

сільських територій / Ільїна М. В.,Шпильова Ю. Б. Інгібування 

міграційних втрат людського потенціалу України / Риндзак О. Т. . - 

[s. l.]. (Шифр Е 23/2019/9/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

11. Журнал про корів. Выходит ежемесячно - 2019г. N 7 

Зміст:  Комплексний науковий підхід до проблем здоров’я та 



добробуту великої рогатої худоби. досвід національного наукового 

центру “Інститут експериментальної клінічної ветеринарної 

медицини” / Стегній  Б. Т. Ендометрити у корів: чи проблема 

тільки інфекційного генезу? / Неверковець Н. Ю.,Єфімов В. Г. 

Хвороби кінцівок великої рогатої худоби. Профілактика та 

лікування / Ярошко М. Предотвращение проблем в области 

пуповины у телят / Гарднер Д.,Лидли С. Особенности сезонного 

кормления коров / Шутарь Е. Как улучшить технологию кормления 

теленка / Лидли С. Соєві боби та продукти їх переробки у раціоні 

ВРХ / Ішлер В.,Варга Г. Проблемы выявления охоты: просто о 

сложном / Bakhchevnikov V. Характеристика фаз половой охоты у 

коров / Роусек Я.,Буйко А. Технологія забою ВРХ: транспортування 

та підготовка до забою ; Практичні поради по утилізації тварин, які 

загинули або були вимушено забитими, на малих та середніх 

тваринницьких фермах / Міллер Л.,Флорі Г. . - [s. l.]. (Шифр 

Ж951840638/2019/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

12. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2019г. N 11 

Зміст: Менше турбувати / Самсоненко Д. Пора виганяти фасціол ; 

Стеліть, а не згодовуйте ; Вигідна баранина ; Ведіть цапа до кози ; 

Пошкоджено селезінку / Кравченко С.,Канівець Н.,Бурда Т. 

Зручний контрацептив ; Ресурс не безмежний ; Живий продукт ; 

Обладунки лицарів медицини / Омельченко В. П. Фестиваль 

чотирилапих / Моркляк М.,Грабенко С.,Середюк Н. Корисний 

досвід / Федоренко І. . - [s. l.]. (Шифр З-6/2019/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

13. Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2019г. N 10 

Зміст:  Птицеводство - 2019: Вместе мы - сила! / Ефимова Е. 

Рекомендації щодо недопущення зараження комбікорму 

небезпечними збудниками хвороб  ; Мінімізація афлатоксину в 

кукурудзі ; Власне кормовиробництво: необхідність чи примха? ; 

BIOPROTON: Кто создает шедевры или как научные идеи 

превращаются в большие возможности ; Здоровье и продуктивность 

- без антибиотиков! ; Розробка технології використання 

некондиційних яєць в годівлі сільськогосподарської птиці / Єгоров 

Б. В.,Ворона Н. В.,Макаринська А. В. Правила обмеженої годівлі 

птиці / Могилевич В. Выращивание ремонтного молодняка яичных 

кур / Рябоконь Ю. А.,Рябоконь В. В. Жидкое кормление свиней: 

зачастую страдает гигиена / Клар У.,Бокельманн Х. АЧС: алгоритм 

дій при підозрі, у разі підтвердження діагнозу та при відновленні 

виробництва ; Пролиферативная энтеропатия, аденоматоз (РЕ) 



свиней / Пейсак З. Простые способы улучшить производство 

молока / Слюсарь А. Создайте здоровый рубец у своих телят / 

Shpylchak A. Про ідеальний силос / Поступаленко П. Серологічний 

контроль ефективності імунопрофілактики хвороби Ауєскі / Крутій 

К. О.,Масюк Д. М.,Кокарєв А. В. Особливості годівлі ВРХ в 

перехідний осінньо-зимовий період / Палій А. Влияние 

гранулирования кормов на здоровье свиней / Кононенко С. 

И.,Чиков А. Е.,Осепчук Д. В. . - [s. l.]. (Шифр К25/2019/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 

14. Масложировой комплекс. Выходит ежеквартально - 

2019г. N 3 
Зміст:  Экономическая и энергетическая эффективность технологий 

выращивания сои в условиях лесостепи правобережной / Темриенко 

А. А. Облученное УФ-излучением подсолнечное масло как 

альтернатива нефтяным смазочным материалам / Касьяненко А. 

М.,Демидов И. Н. Влияние соотношения масличных семян на 

окислительную стабильность белково-жировой смеси для питания 

спортсменов / Петик И. П. ,Матвеева Т.В.,Белинская А. П. 

Технологические аспекты  использования сафлорового масла / 

Мироненко Л. С.,Кричковская Л. В. Возможные риски при наличии 

остаточных количеств глифосата в сое и ее переработки / Лысик И. 

А. Сравнительный анализ лицитинов, полученных из разных видов 

сырья ; Анализ подсолнечного масла на наличие посторонних 

высокоплавких жировых примесей / Сытник Н. С.,Мазаева В. 

С.,Федякина З. П. . - [s. l.]. (Шифр М 3/2019/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

15. Птахівництво Україна / Видавництво "Агро-прес". 

Выходит ежемесячно - 2019г. N 6 

Зміст: Эффективная модуляция кишечного микробиома и здоровья 

кур-несушек ; Кормление индеек / Рябоконь Ю. А.,Дуюнов Э. А. 

Мінеральний обмін у курей-несучок / Яновська О. В.,Єфімов В. 

Г.,Завріна С. В. Ферментативна активність органів травлення у 

курей за дії нанохелатів селену, цинку з вітаміном Е     / 

Ніщеменко М. П.,Омельчук О. В. Вплив мінералів на якість 

шкаралупи яєць  / Палій А. Профілактика теплового стресу у птиці 

/ Хвостик В. П. Боремся с мухами эффективно / Новиков П. В. 

Патологія кокцидіозу у бройлерів та резистентність еймерій / 

Нечипуренко О. О. Незаразные болезни птиц / Моисеенко Л. С. 

Вирощування мисливських фазанів на м’ясо / Мельник  В. О. 

Альтернативні джерела м’ясної сировини / Усатенко Н. 

Ф.,Калашник М. Г.,Доброскок С. С. Найсмачніша курка світу. - [s. 

l.]. (Шифр П 9/2019/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 



 

 

16. Тваринництво. Ветеринарія. Периодичность неизвестна 

- 2019г. N 11 
Зміст:  Пробіотики: переваги та проблеми / Марченков Ф. 

Трансплантація ембріонів ВРХ: досягнення, складнощі та 

перспективи розвитку в Україні / Сідашова С. Оптимальна кількість 

вітаміну А в раціонах жуйних / Шастак Є. 13 тижнів потому... 

Ретроспектива спалаху АЧС на ТзОВ "Галичина-Захід" / Крюков Д. 

Sommet de l’Elevage: виставка, що приречена на успіх / Крюкова Л. 

Респіраторно-сенцитіальна вірусна інфекція: інноваційне рішення 

для профілактики / Нечипуренко О. Оцінка ефективності Mhyo: 

рулевантні фактори / Шагеман Г.,Дуран О. Як правильно обрати 

антибіотик... Обираючи, головне - не нашкодити / Качурець А. 

Сучасний погляд на вірусну діарею ВРХ / Качурець А.,Крюкова Л. 

Ідеальна дезінфекція. Яка вона? / Тисячний В.,Крюкова Л. 

Антикетозна кормова добавка: рішення є! ; Мікотоксини: як 

уникнути проблем / Титаренко О. Якщо оранка, то розумна... / 

Крюков Д. Ставка на автоматизацію: роки інновацій, що стоять за 

годинами заощадженого часу / Крюков Д. . - [s. l.]. (Шифр Т 

10/2019/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


