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У рекомендаціях науково обґрунтовано необхідність адаптації складових 
елементів технологій вирощування зернових культур до глобальних кліматич-
них змін. На основі багаторічних досліджень розроблено та запропоновано 
виробництву адаптивні технології вирощування пшениці озимої, тритикале 
озимого, жита озимого, тритикале ярого, пшениці ярої, ячменю ярого, вівса, 
кукурудзи, які забезпечують високу врожайність та якість зерна в агрокліма-
тичних умовах Лісостепу. Приділено увагу особливостям росту і розвитку 
зернових колосових культур і кукурудзи та визначено шляхи управління про-
цесами формування продуктивності агроценозів за умов зміни клімату.

Видання розраховано для широкого кола науковців та фахівців агропро-
мислового комплексу.
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