
Нові надходження періодичних видань 

 за серпень-вересень 2020 року  
 
 

1. Medycyna weterynaryjna / Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych. Выходит ежемесячно - 2019г. N 10 

Зміст: Relationship between mammary blood flow, infrared 

thermography and ovine placental lactogen during the periparturient 

period in ewes / Bobowiec R.,Wojcik M.,Milczak A. Aktywnosc 

krwinkowej ponadtlenkowej i peroksydazy glutationnowej oraz 

surowicze stezenie witaminy E u psow z zacma zwiazana z wiekiem / 

Madany J.,Abramowicz B.,Milczak A. Expression of serotonin, 

somatostatin, and glucagon-like 1 (GLP1) in the intestinal 

neuroendocrine cells of pigs fed with population rye type and hybrid rye 

type grains / Zacharko-Siembida A.,Arciszewski M. B.,Valverde Piedra 

J. L. Immunohistochemicznaidentyfikacja antygenu bakteryjnego 

Aeromonas hydrophila w nerkach i sledzionie karpi oraz aktywnosci 

fagocytow nerek po immunizacji ryb w iniekcji dootrzewnowej i w 

kapieli / Sopinska A.,Szubstarska D. Wystepowanie larw nicieni z 

nadrodziny Metastrongyloidea w kale kotow w Polsce poludniowo 

-wschodniej / Szczepaniak K.,Lesniak P.,Studzinska M. Method of 

dissecting edible snails of the genus Cornu / Zietek J.,Ziomek 

M.,Wilczynska A. Zmiany poubojowe w tuszkach krolikow rzeznych w 

Polsce w latach 2010-2018 / Drozd L.,Paszkiewicz W.,Ryz-Lukasik R. 

immunohistochemical localization of adropin in the small intestine of 

rats / Pawlowska-Olszewska M.,Puzio I.,Kapica M. Compudet 

tomography in diagnosing pituitary tumours in rats - the authors'own 

observations / Debiak P.,Wilczynska A.,Zietek J. 

Immunohistochemiczna ocena wplywu rebaudiozydu A na neurony 

zawierajace acetylocholinoesteraze w hipokampie i w prazkowiu 

szczurow / Rycerz K.,Jaworska-Adamu J. Zawezlenie jelita cienkiego 

krezki jajnika zrebaka - noworodka / Kusy R.,Nowicka B.,Zylinska B. 

Zatrucie ergowalina w stadzie krow mlecznych - opis przypadku / 

Marczuk J.,Zietek J.,Michalak K. . - [s. l.]. (Шифр М 1/2019/10) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

2. Medycyna weterynaryjna / Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych. Выходит ежемесячно - 2019г. N 11 

Зміст: Origin and protection of middle-European bees in Europe / 

Madras-Majewska B.,Skonieczna L. Veterinary necropsy in the lidght of 

ethics and law / Babinska I.,Soltyszewski I.,Karazniewicz U. Nieswoiste 

zapalenia jelit u kotow / Stegierska D.,Puchalski A.,Staniec M. Effect of 

cage enrichmennt on the welfare of farmed foxes / Lapinski S.,Palka 

S,Wronska D. Expression of cocaine- and amphetamine-regulated 

transcript in the pancreas of the European bison / Mozel S.,Matysek 

M.,Zacharko-Siembida A. First detection and molecular characterization 

of kobuvirus from a dog in Turkey / Akkutay-Yoldar Z.,Koc B. 



T.,Oguzoglu T. C. Investigation of anti-Neospora antibodies and 

disease-related risk factors in goats / Utuk A. E.,Eski F. Importance for 

experiments in human medicine of imaging modalities for 

macroanatomical and histological study of rabbit suprarenal glands / 

Dilek O. G.,Dimitrov R. S.,Stamatova-Vovcheva K. D. Diagnostic 

techniques for the carpal and fetlock joints in horses with arthritis / 

Arican M.,Erol H.,Ucan U. S. Wplyw stosowania 

jodoforowo-krzemianowego preparatu dezynfekcyjno-absorbujacego na 

wyniki testow czynnosciowych watroby, strukture jelita cienkiego oraz 

parametry kosci szczura / Muszynski S.,Dobrowolski P.,Ivashkiv J. . - [s. 

l.]. (Шифр М 1/2019/11) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

3. Medycyna weterynaryjna / Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych. Выходит ежемесячно - 2019г. N 12 

Зміст: Rola komorek satelitowych we wzroscie i regeneracji miesni 

szkieletowych / Ciecierska A.,Sadkowski T.,Motyl T. Rola czynnikow 

troficznych w rozwoju i regeneracji miesni szkieletowych / Ciecierska 

A.,Sadkowski T.,Motyl T. Molekularne podloze dziedzicznych nefropatii 

u psow rasy spaniel / Wasielewska M.,Szatkowska 

I.,Czerniawska-Piatkowska E. Dziki - malo prawdopodobne zrodlo 

wirusa choroby Aujesky'ego dla swin / Pejsak Z.,Truszczynski M. 

Zlozonosc etiologiczna biegunki prosiat ssacych / Pejsak 

Z.,Truszczynski M.,Tarasiuk K. Czestosz wystepowania kregow 

polowiczych u psow ras brachycefalicznych na podstawie oceny zdjec 

radiologicznych / Wagowska I.,Dzierzecka M. Occurrence and 

antimicrobial susceptibility of Salmonella spp. isolatedfrom domestic 

pigeons Columba livia var. domestica in 2007-2017 in Poland / Ledwon 

A.,Rzewuska M.,Czopowicz M. Effects of exogenous Fibroblast Growth 

Factor-21 on characteristic parameters related to energy metabolism in 

dairy cows / Chen Y.,Wu Q.,Gao Y. Effect of inflammatory marker 

activity after intra-articular injection of autologous platelet-rich plasma 

in dogs with osteoarthritis / Arican M.,Simsek A.,Parlak K. Melatonin, 

insulin and adrenaline in the blood of rabbit kits that survived prenatal 

hypoxia: Hormone dynamics at physical exertion / Aliyev A.,Hasanova 

K.,Aliyeva F. Occurrence of Anaplasma phagocytophilum in goats and 

sheep in Hebei Province, China / Liu J.,Pan S.,Li Y. High seroprevalence 

of Toxoplasma gondii antibodies in wild boars hunted in the Game 

Breeding Center in north-eastern Poland / Wiszniewska-Laszczych 

A.,Wysok B.,Wojtacka J. . - [s. l.]. (Шифр М 1/2019/12) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

   4. Medycyna weterynaryjna / Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych. Выходит ежемесячно - 2019г. N 8 

Зміст: Udzial wybranych genow w nowotworzeniu na poziomie 

molekularnych / Madey J. A. Occurence of peste des petits ruminants 



and its increasing threat to Europe / Niedbalski W. Oligodendrocytes : 

Morphology, functions and involvement in neurodegenerative diseases / 

Krawczyk-Marc I.,Wawrzyniak A.,Luszczewska-Sierakowska I. 

Parwowiroza  psow - problem wciaz aktualny / Wojcik A.,Zietek 

J.,Winiarczyk S. Kategoryzacja produktow ubocznych pochodzenia 

zwierzecego oraz znakowanie produktowpochodnych triheptanianem 

glicerolu / Grelik A.,Kowalczyk E.,Kwiatek K. Thrombocyte indices and 

plateletcrit in dogs with primary immune-mediated hemolytic anemia / 

Cagatay Colakoglu E.,Evren Haydardedeoglu A. Wlaciwosci 

fizykochemiczne i wskazniki trwalosci przechowalniczej wolowiny 

dojrzewajacej na sucho z wykorzystaniem serwatki kwasowej / Florek 

M.,Domaradzki P.,Zolkiewski P. Relationship between mean platelet 

volume, loq-grade systemic coagulation and vitamin D deficiency in 

canine visceral leishmaniasis / Erdogan H.,Ural K.,Pasa S. Using  

bacteriophages in the extraction of Brucella DNA from milk and culture 

samples and its evaluation by multiplex PCR / Karagul M. S. Wplyw 

genotypu oraz miejsca wypasu owiec na wskazniki hematologiczne oraz 

redox krwi / Patkowski K.,Ognik K.,Kulik M. Evaluation of trace 

elements in equine piroplasmosis / Koenhemsi L.,Ates Alkan 

F.,Morganti G. . - [s. l.]. (Шифр М 1/2019/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

5. Вісник соціальної гігієни та організація здоров’я 

України / питання державної політики в охороні здоров’я. 

Выходит ежеквартально - 2020г. N 1 

Зміст: Promotion of health through the prism of sanogenic thinking 

formation in youth / Hilman A. Yu. Адиктивний статус представників 

командного і робітничого складу морського торговельного флоту з 

різним рівнем психосоціального стресу / Маркова М. В.,Косенко К. 

А.,Гапонов К. Д. Алгоритм оцінки сімейного статусу родини з 

онкологічним пацієнтом / Мухаровська І. Р.,Маркова М. 

В.,Кривоніс Т. Г. Деякі особливості якості життя при первинному 

епізоді біполярного афективного розладу / Мисула Ю. І. Якість 

життя жінок з депресією різного генезу та різної вираженості 

макро-, мезо- і мікросоціальної дезадаптації / Ісаков Р. І. Вивчення 

потреб пацієнтів у процесі надання паліативної допомоги на 

амбулаторному рівні / Децик О. З.,Брацюнь О. П. Діагностичний 

алгорим та об’єм дослідження пацієнтів із підозрою на 

туберкульозну емпієму плеври / Кошак Ю. Ф. Індивідуальне 

сприйняття часу - рання прогностична ознака розвитку 

захворювання / Денефіль О. В.,Теренда О. А.,Процик М. П. 

Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів за 

спеціальністю “асихіатрія” / Венгер О. П.,Смашна О. Є.,Сас Л. М. 

Медико-соціальне обґрунтування логістики в управлінні 

комунальним неприбутковим підприємством закладу охорони 

здоров’я / Михальчук В. М.,Коломієць А. В.,Гбур З. В. 



Догоспітальна медична допомога при гострих порушеннях 

мозкового кровообігу, перші результати реформи на прикладі 

Одеської області / Муратова Т. М.,Храмцов Д. М.,Стоянов О. М. 

Шляхи вирішення проблем кадрової політики в університетській 

клініці на принципах державно-приватного партнерства / Чопчик В. 

Д. . . - [s. l.]. (Шифр В 45/2020/1) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

    6. Гідробіологічний журнал=Гидробиологический журнал / 

НАНУ, інститут гідробіології. Выходит раз в два месяца - 2020г. N 

3 
Зміст: Методологія оцінки ступеня впливу антропогенних факторів 

на фітопланктон водойм урбанізованих територій / Кравцова О. 

В.,Щербак В. І. Вплив абіотичних факторів на морфологічну 

варіабельність личинок fleuria lacustris kieffer, 1924 (diptera 

chironomidae) / Шевченко І.  В. ,Коржов Є. І.,Кутіщев П. С. 

порівняльний аналіз живлення бентосоїдних риб Волзьких 

водосховищ / Щербина Г. Х. Вміст білків, вуглеводів та ліпідів у 

клітинах зелених водоростей за різного режиму освітлення культур 

/ Кірпенко П. І.,Усенко О. М.,Мусій Т. О. Полісахариди клітинних 

стінок водоростей: структура і характеристики (огляд) / Мокросноп 

В. М.,Золотарьова О. К. Роль ціанобактерій в продукуванні 

одоруючих речовин та їхній вплив на органолептичні властивості 

води (огляд) / Поляк Ю. М.,Сухаревич В. І. Інтенсивність 

пероксидного окиснення ліпідів та вміст фотосинтетичних пігментів 

у клітинах ціанопрокаріот і зелених водоростей за дії танінів / 

Медведь В. О.,Потрохов О. С.,Зіньківський О. Г. Добовий раціон 

східної прісноводної креветки macrobrachium nipponense ( DE 

HaAN, 1849) пониззя Дністра / Шекк П. В.,Астафуров Ю. О. 

Життєстійкість молоді коропових видів риб за дії підвищених 

концентрацій амонію та фосфатів / Кофанов К.,Потрохов О. 

С.,Зіньківський О. Г. Роль органічних речовин-екзометаболітів у 

міграції і детоксикації металів у поверхневих водах (огляд) / 

Линник П. М. . - [s. l.]. (Шифр Г 5/2020/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

7.  Економіка України. Выходит ежемесячно - 2020г. N 6 

Зміст: Модернізація монетарної політики України в контексті 

стабілізації економіки та посткризового зростання / Данилишин Б. 

М.,Богдан І. В.,Богдан Т. П. Методологічні засади ідентифікації та 

стратегування рівня енергетичної безпеки України / Суходоля О. 

М.,Харазішвілі Ю. М.,Бобро Д. Г. Виклики індустрії 4.0 у контексті 

її становлення на глобальному і національному рівнях / Диба М. 

І.,Гернего Ю. О. Феномен подвійних організацій як негативний 

наслідок інституціонального переходу / Сердюк О. С. 

Государственное регулирование цен / Миргасан Сеидзе Мирхашим 



оглу. Новації спільної аграрної політики ЄС у програмному періоді 

2021-2027 рр. / Попова О. Л. Неординарний погляд на сучасні 

трансформації земельних відносин у світлі аграрної історії / 

Бородіна О. М. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2020/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

8.  Економіка України. Выходит ежемесячно - 2020г. N 7 

Зміст: Від стабільності грошової одиниці до стійкості 

соціально-економічної системи / Гриценко А. А. Трансформації 

фінансового управління і сталий розвиток національної економіки / 

Єфименко Т. І. "Корона-тест" фінансової системи України: зовнішні 

загрози / Шаров О. М. Зміни на світових фінансових ринках під 

впливом геоекономічних імперативів сучасності / Борзенко О. О. 

Внутрішні чинники зміцнення стійкості фінансової системи 

України / Шемаєва Л. Г.,Жаліло Я. А.,Гладких Д. М. 

Макропруденційна політика в умовах кризи / Петрик О. 

І.,Кузнєцова А. Я. Мінімізація зовнішніх чинників впливу на 

економічну стійкість України / Плотников О. В. 

Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті 

інклюзивної моелі регіонального розвитку / Мокій А. І.,Антонюк К. 

І.,Антонюк Д. А. Азійський банк інфраструктурних інвестицій: роль 

і тренди впливу на міжнародну фінансову систему / Піляєв І. С. 

Конвергенція та дивергенція сфери державних фінансів країн - 

членів ЄС і України / Панфілова Т. О. Інструменти фондового 

ринку як фактор оптимізації системи управління державним боргом 

/ Редзюк Є. В. . - [s. l.]. (Шифр Е 23/2020/7) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

9.  Журнал про корів. Выходит ежемесячно - 2020г. N 5/6 

Зміст: Практичні аспекти вирішення проблем маститу у корів / 

Свіржевська Є. Л. Бактеріальна забрудненість дійок під час доїння 

корів на доїльному майданчику / Бородіна О. В.,Носевич Д. К. 

Найчастіше токсичним маститом хворіють корови в перший місяць 

після отелення / Лотоцький В. Антибіотикорезистентність при  

лікуванні маститів ВРХ / Палій А. 7 параметрів годівлі для 

надійного імунітету вимені ; Довжина нарізки люцернового силосу / 

Мірненко В. Здоров'я з годівниці / Достоєвський П. П. 

Инновационные маты-подстилки для крупного рогатого скота ; 

Мастит: просты поради, як створити здорове стадо / Богуш О. 

Проблема зі здоров’ям вимені - загроза виникнення маститу / Курак 

О. Якісне молоко - яким воно має бути? / Павленко Ю. . . - [s. l.]. 

(Шифр Ж951840638/2020/5/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

10. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2020г. N 7/8 



Зміст: Є силос - буде молоко / Достоєвський П. П. Лімітує 

відтворення ; Ортопедична диспансеризація  / Спіцина Т. 

Л.,Корейба Л. В.,Морозов М. Г. Від горошини до волоського горіха 

; Теличок багато не буває / Лисенко О. Чому кашляли телята? ; З 

вакцинацією перебіг легший ; Некондиційний фініш ; Випоюйте 

електроліти ; Поживились не миші, а собака ; Переносяться 

блохами ; Приречені хламідіозом ; Продовжити ремісію ; Виявили 

два серовари ; Червоні нюанси ; Чому м’ясо водянисте? ; Серпень: 

час рахувати равликів ; Домінує аскосфероз. - [s. l.]. (Шифр 

З-6/2020/7/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

11. Здоров’я тварин і ліки / ПрАТ ВНП 

"Укрзооветпромпостач". Выходит ежемесячно - 2020г. N 9 

Зміст: У небезпечній п’ятірці / Гібалюк Ю. О.,Сонько М. 

П.,Полупан І. М. Нова генерація худоби / Калинка А. К. Гора м’язів 

; В авангарді ; Контролюйте динаміку приростів / Достоєвський П. 

П. Яке молоко з такою водою? ; Кліщ проти коня ; Йод: ні дефіциту, 

ні надлишку ; Шкодить мікоплазма ; Приплоду не діждалися ; У 

парі: демодекоз і трихофітія ; Розслаблятися рано ; Фактор ризику - 

мурахи і голуби ; Великі і вразливі. - [s. l.]. (Шифр З-6/2020/9) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

12.  Корми і факти. Выходит ежемесячно - 2020г. N 6 

Зміст: Технологічна ефективність удосконалення технології 

гранулювання комбікормів / Єгоров  Б. В.,Батієвська Н. О. 

В’язкість екстракту комбікормів як показник вмісту антипоживних 

факторів / Долгая М. М.,Шаповалов С. О.,Білецький Б. Б. О 

положительном влиянии правильного размера частиц корма на 

продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы / Зиггерс 

Д. Как пройти жаркие месяцы при выращивании индейки с 

минимальными потерями. Советы и рекомендации ; Попередження 

теплового стресу у птиці кормовими методами / Мельник  В. О. 

Витамин Е в кормлении сельскохозяйственных птиц: исторический 

экскурс и взгяд в будущее / Сурай П. енергетичний дисбаланс у 

корів після отелення та методи його подолання / Палій А. годівля 

сухостійких корів - скільки корму поїдають сухостійні корови на 

підприємствах? / Пал М.,Малков-Нерген К. Фітаза в економічно 

ефективних раціонах високопродуктивних свиноматок ; Фактори 

підвищення відгодівельних ознак свиней / Шаферівський Б. 

Эперитрозооноз свиней / Пейсак З. . - [s. l.]. (Шифр К25/2020/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

13. Мир ветеринарии. Выходит раз в два месяца - 2020г. N 4 

Зміст: Нейроэндокринная регуляция половых процессов у кошек. 

Основыные различия кошек и собак / Бурлакова О.  . Отравление 



ивермектином / Тульчевская И. С. Эстрогены и прогестерон. Роль 

гормонов в развитии пиометры / Любезникова Ю. В. . - [s. l.]. 

(Шифр М 45/2020/4) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

14. Пасіка / КП " Редакція журналу "Дім, сад, город". 

Выходит ежемесячно - 2020г. N 8 

Зміст: Для успішної зимівлі / Цікава В. Агресія бджіл: уявна і 

реальна / Репік І. Розмноження бджолиних сімей за методом 

Дулітля / Горніч М. Новий пристрій для збору прополісу / 

Двикалюк Р. М.,Адамчук Л. О. Прополіс: прихований скарб з 

вулика / Georgi K. 20 років комерційного пасічникування без 

лікування бджіл / Webster K. Збереження чорних бджіл (Apis 

mellifera mellifera) / Abrahams A. . - [s. l.]. (Шифр П 41/2020/8) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

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

Выходит ежемесячно - 2020г. N 5 

Зміст: Новітні розробки органічних мультибіотичних комплексів 

для тварин і птиці.Перформер-рішення проблем! / Нагорна 

Л.,Бондар С. ,Ворожбітов О. Рівні ліноленової кислоти в 

комбікормах для ремонтних курочок / Притуленко О. В.,Братишко 

Н. І. Борьба с микотоксинами - шаг вперед в борьбе со стрессами / 

Сурай П. Ф.,Бородай В. П. Стандарты качества воды - важный 

элемент эффективного ведения птицеводства / Горбакова А. 

Клінічні й гематологічні показники курчат-бройлерів за органічного 

вирощування / Кучерук М. Д.,Засєкін Д. А. Деякі аспекти 

терморегуляції у птахів / Колтун Є. М.,Русин В. І. Поширення 

змішаних інфекцій птиці у приватних господарствах України / 

Івлєва О. В.,Наливайко Л. І.,Рябінін С. В. Морфофункціональні 

особливості імунної системи птиці / Коцюмбас І. Я.,Жила М. 

І.,П'ятничко О. М. Клеточная усталость несушек: причины и 

профилактика / Околелова Т. М.,Енгашев С. В.,Салгереев С. М. 

Стрес-фактор в птахівництві та методи його подолання / Палій А. 

Вплив температурного стресу на продуктивність курчат-бройлерів / 

Каркач П. М.,Образцова Ю. Л. Влияние температурного фактора на 

эмбриональное развитие сельскохозяйственной птицы / Прокудина 

Н. А. . - [s. l.]. (Шифр П 9/2020/5) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

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

Выходит ежемесячно - 2020г. N 6 

Зміст: Ефективні рішення в боротьбі з тепловим стресом / Мельник  

В.О. Сортировка яйца для улучшения однородности / Герд Де Ланж. 

Контроль массы яиц родительского бройлерного поголовья на 

поздней стадии производства / Явуз А.,Калиновский А. Влияние 



температурного фактора на эмбриональное развитие 

сельскохозяйственной птицы / Прокудина Н. А. Современные 

взгляды на источники масляной кислоты в высокоэффективных 

рационах животных и птиц / Горбакова А.,Сизикова Т. Жири в 

годівлі бройлерів / Палій А. Вихід продуктів забою качок за різних 

рівнів протеїну та лізину в раціоні / Баланчук І. М. Вплив фізичної 

структури і якості  корму на продуктивність птиці ; 

Антиоксиданти: адаптивні реакції організму та продуктивність 

качок / Сухаренко О. І. Особенности технологии племенной работы 

с утками / Рябоконь Ю. А. Біолого-екологічні особливості малофаг 

водоплавної птиці / Нагорна Л. В. Вірусний гепатит каченят  / 

Корнієнко Л. Є. Практичні поради по розведенню дикої качки. - [s. 

l.]. (Шифр П 9/2020/6) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

17. Тваринництво України / М-во аграрн. політики 

України; Українська акад. аграрн. наук. Выходит ежемесячно - 

2020г. N 3 
Зміст: Фізико-хімічні показники крем-меду / Лазарєва Л. ,Постоєнко 

В. ,Штангрет Л. . Морфо-фізіологічні показники (ассаф х 

цигайських) ягнят при народженні / Китаєва А.,Мамедова В. 

Медоносні ресурси племінного бджоло-підприємства / Шкурко 

Т.,Пачин Д. Злаково-бобові силоси: їх кормова ефективність / 

Савчук І.,Ящук І.,Остапчук О. Ветеринарний контроль і 

патоморфологічна діагностика неоплазм молочної залози у сук і 

кішок / Приліпко Т.,Цвігун А. ,Косташ В. Б. Динаміка 

морфологічних змін мазків-відбитків слизової оболонки піхви корів 

у післяотельний період / Пінський О. ,Прус В. . Накопичення 

кадмію у листві та насінні розторопші плямистої в умовах польових 

сівозмін / Разанова А. Нова кормова культура - чорноголовник 

багатошлюбний / Пую В. Ефективність використання часкових 

білкових замінників за вирощення бджолиних маток / 

Недашківський  В.,Вергеліс В. . . - [s. l.]. (Шифр Т53/2020/3) 

Экземпляры: всего:1 - чз 1(1) 

 

 


