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Секція «Проблеми збереження біорізноманіття» Секция «Проблемы сохранения биоразнообразия»
Section «Biodiversity Issues»
1. Спектральні методи в дослідженні різноманіття плодово-ягідних культур (Феденко В.С.,
кандидат хім. наук, провідний науковий співробітник – Дніпропетровський національний
університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
2. Токсокароз у хищных млекопитающих ПГРЭЗ (Пенькевич В.А., кандидат вет. наук, ведущий
н. сотрудник – ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник»,
Минская обл., Беларусь)
3. Селекційний матеріал стевії медової толерантний до альтернаріозу (Цвігун Г.В., н. співробітник –
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, м. Київ, Україна)
4. Членистоногі-фітофаги Бузини (рід Sambucus L.) та екологічно безпечне регулювання їх
чисельності в Лісостепу й Поліссі (Сильчук О.І., аспірант; Лісовий М.М., доктор с.-г. наук,
с.н.с.; Вигера С.М., кандидат с.-г. наук, доцент – Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ, Україна)
5. Теория, практика и рациональное использование генетических ресурсов льна масличного в
Беларуси (Андроник Е.Л., кандидат с.-х. наук, доцент, зав. лабораторией; Иванова Е.В.,
кандидат с.-х. наук, ст. н. сотрудник; Маслинская М.Е., кандидат с.-х. наук, ст. н. сотрудник –
РУП «Институт льна», Витебская обл., Беларусь)
6. Способ лиофилизации микроорганизмов с повышенной антифунгальной активностью
(Батыр Л.М., кандидат биол. наук, доцент; Сланина В.А. – Институт Микробиологии и
Биотехнологии АНМ, г. Кишинев, Молдова)
7. Вплив хімічних мутагенів на показники росту та розвитку пшениці озимої (Назаренко М.М.,
кандидат біол. наук, доцент – Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет, м. Дніпро, Україна)
8. Проблемы сохранения биоразнообразия редких видов геофитов в агроэкосистемах (Дадашева
Л.К., кандидат биол. наук – Республиканский центр экологического воспитания и
опытничества Министерства Образования, г. Баку, Азербайджан)
9. Врахування алелопатичних властивостей деревних рослин при здійсненні заходів степового
лісорозведення (Тетюха О.Г., студентка; Острянин Н.С., студентка; Якуба М.С., кандидат
біол. наук, доцент; – Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро,
Україна)
10. Биоресурсы Орловской области (Резвякова Е.С., аспирант – ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел, Россия)
11. Аспекти алелопатичної взаємодії лісоутворюючих порід (Купцова К.С., студентка; Якуба
М.С., кандидат біол. наук, доцент; – Дніпропетровський національний університет ім. Олеся
Гончара, м. Дніпро, Україна)
12. Адаптація рослин сосни звичайної і гіркокаштана звичайного до антропогенних стресорів
(Савченко Ю.М., аспірант; Пентелюк О.С., аспірантка; Богач Є.М., кандидат істор. наук,

асистент – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
Україна)
13. Особливості анатомічної структури однорічних пагонів інвазійних деревних видів рослин в
умовах Київського мегаполіса (Бабицький А.І., кандидат біол. наук, ст. викладач; Серга О.І.,
аспірант; Григорюк І.П., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України –
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна)
14. Стан селекції культури калістефусу китайського в Україні (Шевель Л.О., кандидат с.-г.
наук, с.н.с. – Інститут садівництва НААН, Київська обл., Україна)
15. Мінога українська Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) в околицях Поліського природного
заповідника (Куцоконь Ю.К., кандидат біол. наук, ст. н. співробітник – Інститут зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ; Кобзар Л.І., н. співробітник – Поліський
природний заповідник, м. Житомир, Україна)
16. Вплив про- та антиоксидантів на фітотоксичну дію гербіциду інгібітора АЛС на проростках
рослин гороху (Pisum Sativum L.) (Нестерова Н.Г., кандидат с.-г. наук, асистент –
Національний університет біоресурсів і природокористування України; Сичук А.М., кандидат
біол. наук, ст. н. співробітник – Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ,
Україна)
Секція «Моніторинг стану природного середовища» Секция «Мониторинг состояния природной среды»
Section «Monitoring of natural environment»
1. Cучасний стан земель лісогосподарського призначення Львівської області (Хавар Ю.С.,
кандидат техн. наук, доцент; Винарчик Л.В., ст. викладач – Національний університет
«Львівська політехніка», м. Львів, Україна)
2. Якість бульб картоплі залежно від системи живлення в умовах південного Степу України
(Єремєєва С.П., н. співробітник – Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН, Миколаївська обл., Україна)
3. Екологічний стан земель водного фонду Львівської області (Сай В.М., кандидат техн. наук,
доцент; Хавар М.В., студент – Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів,
Україна)
4. Внутрипопуляционная изменчивость заразихи (Orobanche cumana Wallr.), поражающей
подсолнечник в России, Испании и Румынии, выявляемая микросателлитными маркерами
(Гучетль С.З., кандидат биол. наук; Челюстникова Т.А., доктор биол. наук, ст. н. сотрудник;
Антонова Т.С., доктор биол. наук, зав. лабораторией – ФГБНУ «Всероссийский НИИ масличных
культур им. В.С. Пустовойта», г. Краснодар, Россия)
5. Влияние агроэкологических условий на изменчивость популяции возбудителя ложной
мучнистой росы подсолнечника на юге РФ (Ивебор М.В., кандидат с.-х. наук; Антонова Т.С.,
доктор биол. наук, зав. лабораторией; Саукова С.Л., кандидат биол. наук – ФГБНУ
«Всероссийский НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта», г. Краснодар, Россия)
6. Скрининг деструкторов целлюлозы среди актиномицетов, выделенных из различных
экологических ниш (Товстик Е.В., кандидат биол. наук, н. сотрудник; Широких И.Г., доктор
биол. наук, зав. лабораторией – ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» РАСХН; Назарова Я.И., мл.
н. сотрудник, магистрант – ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров,
Россия)
7. Ґрунтовий моніторинг (Бранзбург В.В., магістрант – Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна)
8. Інтерактивна мапа сміттєзвалищ – рішучий крок до екологічної безпеки (Вовк Н.В.,
студентка – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків,
Україна)
9. Моніторинг вмісту гумусу в ґрунтах басейну р. Айдар (Луганська обл.) (Полулях М.М., ст. н.
співробітник; Белоліпський В.О., доктор с.-г. наук, гол. н. співробітник – ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна)
10. Новые возможности космического агромониторинга (Ачасов А.Б., доктор с.-х. наук, доцент

– Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, г. Харьков, Украина)
11. Флористична та екоморфічна структура трав'яного покриву парка ім. Лазаря Глоби м. Дніпра
(Шульц О.С., студентка; Лісовець О.І., кандидат біол. наук, доцент; – Дніпропетровський
національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
12. Сезонна динаміка трав’яного покриву урочища балка Тунельна (м. Дніпро) (Вислоцька А.С.,
студентка; Лісовець О.І., кандидат біол. наук, доцент; – Дніпропетровський національний
університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна)
13. Оптимізація агрогідрометеорологічного методу розрахунку ґрунтових вологозапасів та його
інтеграція в ГІС (Білоброва А.С., магістрант – Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро, Україна)
14. Водна ерозія як екологічна проблема сільськогосподарських земель (Лідовська Я.Ю.,
студент; Куришко Р.В., викладач – Харківський національний аграрний університет ім. В.В.
Докучаєва, м. Харків, Україна)
15. Пространственная вариабельность параметров плодородия пахотного слоя южного
карбонатного чернозема Северного Казахстана (Скобликов В.Ф., зав. лабораторией; Журик
С.А., н. сотрудник – ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И.
Бараева», Акмолинская обл., Казахстан)
16. Моніторинг ризику водної ерозії ґрунтів з метою підвищення ефективності охорони земель в
Україні (Ачасова А.О., кандидат біол. наук, ст. н. співробітник; Тимченко Д.О., кандидат с.-г.
наук, ст. н. співробітник – ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.
Соколовського», м. Харків, Україна)
17. Мониторинг состояния природной среды (Драганчук А.М., бакалавр – Харківський
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна)
18. Використання лишайників у радіаційному моніторингу лісових екосистем (Бєльська О.В.,
мол. н. співробітник – Поліський природний заповідник; Матковська С.І., кандидат с.-г. наук,
доцент – Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна)
19. Оцінка засоленості ґрунтів Калинівської зрошувальної системи за допомогою програмного
комплексу QGIS (Тхоренко А.А., магістрант – Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро, Україна)
Секція «Агроекологія» Секция «Агроэкология» Section «Agroecology»
1. Повышение эффективности оросительных систем (Мелихов К.М., кандидат техн. наук,
доцент; Козинская О.В., кандидат с.-х. наук, доцент – ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный аграрный университет», г. Волгоград, Россия)
2. Влияние некоторых видов удобрений на продуктивность лекарственных растений (Симонович
Е.И., доктор биол. наук, ст. научный сотрудник; Гончарова Л.Ю., кандидат с.-х. наук, доцент –
Академия биологии и биотехнологии ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, Россия)
3. Сравнение продуктивности прутняка (Кochia prostrate) в условиях аридной зоны Калмыкии
(Ильянов В.Ю., магистрант; Бадмахалгаев А.Л., к. с.-х. н., доцент; Батыров В.А., ассистент
– ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста,
Республика Калмыкия, Россия)
4. Влияние почвогрунтовых смесей на биометрические показатели томата в рассадный период
(Нохенова Т.Ю., магистрант – ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б. Городовикова», г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия)
5. Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини (Цицюра Я.Г.,
кандидат с.-г. наук, доцент – Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця,
Україна)
6. Нут (Сicer arietinum) у диверсифікації аграрного виробництва в Україні (Гончар Л.М.,
кандидат с.-г. наук, доцент – Національний університет біоресурсів і природокористування
України, м. Київ, Україна)
7. Вплив способів внесення добрив на урожайність цибулі ріпчастої озимої за краплинного

зрошення на півдні України (Савостяник С.Ю., н. співробітник – Миколаївська ДСДС ІЗЗ
НААН; Савостяник О.С., агрохімік, Миколаївська філія ДУ «Держгрунтохорона»,
Миколаївська обл., Україна)
8. Развитие оросительных мелиораций как фактор повышения производства сельхозпродукции
(Козинская О.В., кандидат с.-х. наук, доцент; Якубов В.В., кандидат техн. наук, доцент;
Репенко Т.В., кандидат с.-х. наук, доцент – ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
аграрный университет», г. Волгоград, Россия)
9. Биологическая фиксация молекулярного азота многолетними травами (Чуркина Г.Н.,
кандидат биол. наук, доцент – ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им.
А.И. Бараева», Акмолинская обл., Казахстан)
10. Застосування біодеструкторів органічних решток рослин на яблуні (Градченко С.І.,
кандидат с.-г. наук, ст. н. співробітник – Інститут садівництва НААН, Київська обл.,
Україна)
11. Состояние экологической безопасности в условиях горных урочищ Кабардино-Балкарии
(Габаев М.С., кандидат с.-х. наук, ст. н. сотрудник; Батырова О.А., кандидат с.-х. наук, ст. н.
сотрудник – ФГБНУ «Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства», г. Нальчик, Россия)
12. Пшениці озимій – нові строки посіву (Самець Н.П., мол. н. співробітник; Грицевич Ю.С.,
мол. н. співробітник – Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП
НААН, м. Тернопіль, Україна)
13. Экологическая безопасность молока-сырья в Кабардино-Балкарии (Габаев М.С., кандидат
с.-х. наук, ст. н. сотрудник; Батырова О.А., кандидат с.-х. наук, ст. н. сотрудник – ФГБНУ
«Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства», г. Нальчик, Россия)
14. Репродуктивная способность колоний изолятов Phoma macdonaldii Boerema при разных
температурах (Саукова С.Л., кандидат биол. наук; Антонова Т.С., доктор биол. наук, зав.
лабораторией; Арасланова Н.М., кандидат с.-х. наук – ФГБНУ «Всероссийский НИИ масличных
культур им. В.С. Пустовойта», г. Краснодар, Россия)
15. Экологическое испытание перспективных сортов картофеля в условиях орошения Нижнего
Поволжья (Гиченкова О.Г., кандидат с.-х. наук, доцент – ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный аграрный университет», г. Волгоград, Россия)
16. Влияние биопрепаратов Экогель и Экстрасол на урожайность озимой пшеницы (Резвякова
Е.С., аспирант – ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина», г. Орел, Россия)
17. Геоморфологічна типізація агроландшафтів басейну р. Айдар за складністю рельєфу
(Белоліпський В.О., доктор с.-г. наук, гол. н. співробітник; Полулях М.М., ст. н. співробітник
– ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна)
18. Влияние биостимуляторов на зимостойкость озимой пшеницы (Резвякова С.В., кандидат с.х. наук, ст. н. сотрудник, зав. кафедрой – ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина», г. Орел, Россия)
19. Влияние предпосевной инокуляции азотфиксирующими бактериями на продуктивность люцерны
(Рукавицина И.В., кандидат биол. наук, зав. лабораторией; Ахметова Г.К., н. сотрудник,
Чуркина Г.Н. кандидат биол. наук, зав. отделом; Ерпашева Д.М., мл. н. сотрудник – ТОО
«Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», Акмолинская обл.,
Казахстан)
20. Устойчивость новых сортов озимой пшеницы к возбудителям грибковых болезней
(Резвякова С.В., кандидат с.-х. наук, ст. н. сотрудник, зав. кафедрой – ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орел, Россия)
21. Эффективность биологических и микробиологических препаратов для яровой пшеницы в
условиях сухостепной зоны Северного Казахстана (Скобликов В.Ф., зав. лабораторией;
Сабирова А.Б., н. сотрудник – ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им.
А.И. Бараева», Акмолинская обл., Казахстан)
22. Екологічні наслідки ерозії ґрунтів (Ачасова А.О., кандидат біол. наук, ст. н. співробітник –
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна)

23. Зависимость урожайности от периода вегетации у сортов льна масличного в экологическом
сортоиспытании в Акмолинской области (Тен Е.А., мл. н. сотрудник – ТОО «Научнопроизводственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», Акмолинская обл., Казахстан)
24. Генофонд імунних сортів яблуні Інституту садівництва НААН (Трохимчук А.І., кандидат
с.-г. наук, мол. н. співробітник – Інститут садівництва НААН, Київська обл., Україна)
25. Экологические аспекты применения современных баковых смесей гербицидов в условиях
Нижнего Поволжья (Москвичев А.Ю., доктор с.-х. наук, профессор; Корженко И.А., соискатель
– ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград, Россия)
26. Агроекологічне значення та розмноження у культурі in vitro ефіроолійних рослин родини
Lamiaceae Lindl. (Манушкіна Т.М., кандидат с.-г. наук, доцент – Миколаївський національний
аграрний університет, м. Миколаїв, Україна)
27. Новий сорт вишні української селекції (Василенко В.І., кандидат с.-г. наук, мол. н.
співробітник – Інститут садівництва НААН, Київська обл., Україна)
28. Екологічні аспекти фертигації (Остроух С.О., магістрант – Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна)
29. Удосконалення елементів технології вирощування озимих зернових культур для сучасних
сортів (Лавришина О.Є., н. співробітник – Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН, Миколаївська обл.,
Україна)
30. Оценка продолжительности вегетационного периода нута в условиях Северного Казахстана
(Ошергина И.П., м.н.с. – ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И.
Бараева», Акмолинская обл., Казахстан)
31. Зависимость высоты растений от периода вегетации у сортов и гибридов подсолнечника в
экологическом сортоиспытании в Акмолинской области (Домбровская Ю.В., соискатель – ТОО
«Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева», Акмолинская обл.,
Казахстан)
32. Особенности возделывания нута в почвенно-климатических условиях Республики Калмыкия
(Оросов С.А., аспирант; Оконов М.М., доктор с.-х. наук, профессор – ФГБОУ ВПО
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста, Республика
Калмыкия, Россия)
33. Переработка отходов животноводства с использованием вермикомпостирования и
микробных биотехнологий (Скрипникова Е.В., кандидат с.-х. наук, доцент; Емельянов А.В.,
доктор биол. наук, профессор – ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им.
Г.Р. Державина», г. Тамбов; Скрипникова М.К., кандидат с.-х. наук, доцент – ФГБОУ ВПО
«Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия )
34. Влияние микробных ассоциаций на отдельные физиологические показатели растений
(Скрипникова М.К., кандидат с.-х. наук, доцент; Скрипникова Е.В., кандидат с.-х. наук, доцент
– ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия )
35. Вплив біодобрив на формування мікробіоти ризосфери рослин томатів (Коломієць Ю.В.,
кандидат біол. наук, доцент; Григорюк І.П., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент
НАН України – Національний університет біоресурсів і природокористування України; Буценко
Л.М., кандидат біол. наук, доцент – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України, м. Київ, Україна)
36. Порівняльна характеристика режимів зрошення (Панченко С.О., магістр –
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна)
37. Influence of crop rotation on the enzyme activity of soil in northern Kazakhstan (Akhmetova G.K.,
scientific fellow – LLP «Scientific-Production Center of Grain Farming named after A.I. Barayev»,
Akmola region, Kazakhstan)
38. Використання грибних полісахаридів в органічному вирощуванні рослинницької продукції
(Григорюк І.П., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України; Теслюк В.В.,
доктор с.-г. наук, професор; Богославець В.А., студент магістратури – Національний
університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна)
39. Застосування мікобіопрепаратів – екологічний захист рослин від хвороб (Теслюк В.В.,
доктор с.-г. наук, професор; Григорюк І.П., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент
НАН України; Теслюк В.В., студент – Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ, Україна)

40. Всхожесть семян и рост сеянцев однолетних травянистых растений после предпосевной
обработки (Баранова Т.В., кандидат биол. наук, ст. н. сотрудник – ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет», г. Воронеж, Россия )
Секція «Економіка природокористування» Секция «Экономика природопользования»
Section «Environmental economics»
1. Виробництво плодів і ягід в Україні (Сало І.А., доктор екон. наук, ст. н. співробітник, вчений
секретар – Інститут садівництва НААН, Київська обл., Україна)
2. Залучення ГІС-технологій у процес оцінювання земельних ресурсів (Хайнус Д.Д., кандидат
екон. наук, доцент – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м.
Харків, Україна)
3. Маркетингові дослідження ринку продукції багаторічних трав (Цуркан Н.В., кандидат екон.
наук – Головне управління статистики у Миколаївській області; Червен І.І., доктор екон. наук,
професор; Антипова Л.К., доктор с.-г. наук, професор – Миколаївський національний аграрний
університет; м. Миколаїв, Україна)
4. Импортозамещение продовольствия в России (Шомахова М.А., мл. н. сотрудник – ФГБНУ
«Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства», г. Нальчик, Россия)
5. Економічні аспекти екологізації захисту плодових культур від шкідників (Барабаш Л.О.,
кандидат екон. наук, ст. н. співробітник, зав. відділу – Інститут садівництва НААН, Київська
обл., Україна)
6. Основні чинники використання природних ресурсів (Гулько О.Р., кандидат екон. наук,
асистент; Музика Н.М., кандидат екон. наук, доцент; Маланчук М.С., кандидат техн. наук,
доцент – Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна)
7. Основні чинники використання природних ресурсів (Губар Ю.П., кандидат техн. наук,
доцент; Губар А.Ю., магістр – Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів,
Україна)
Секція «Соціально-правові аспекти природокористування та екологічної освіти»
Секция «Социально-правовые аспекты природопользования и экологического образования»
Section «Social and legal aspects of nature and environmental education»
1. Підвищення якості природничої та аграрної освіти (Власюк О.А., кандидат с.-г. наук, ст.
науковий співробітник – Інститут модернізації змісту освіти, м. Київ, Україна)
2. Застосування зеленого оформлення аудиторій під відкритим небом в системі екологічної
освіти (Трунов А.П., кандидат с.-г. наук, доцент – Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна)
3. Очистка и повторное использование промышленных сточных вод в производстве
азокрасителей и пигментов (Субочева М.Ю., кандидат техн. наук, доцент; Крылов С.В.,
магистр – ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов,
Россия)
4. Содержание белка и олигопептидов в биомассе цианобактерии Spirulina platensis в
присутствии координационных соединений меди (II) (Батыр Л.М., кандидат биол. наук, доцент
– Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ; Зосим Л.С., кандидат биол. наук –
Молдавский государственный университет; Еленчук Д.И., кандидат биол. наук – Университет
Академии наук Молдовы, г. Кишинев, Молдова)
5. Содержание железа, хрома и меди во фракциях, полученных из биомассы спирулины
(Батыр Л.М., кандидат биол. наук, доцент – Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ;
Зосим Л.С., кандидат биол. наук – Молдавский государственный университет; Еленчук Д.И.,
кандидат биол. наук – Университет Академии наук Молдовы, г. Кишинев, Молдова)

