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РЕФЕРАТ

ВЕЛЬЧЕНКО В.А. «Аналіз якісного стану земель сільськогосподарського 
призначення Чигиринського району Черкаської області»
Стор. – 94, табл. – 17, рис. – 34, формул – 4, список літератури – 32.
У першому розділі розглянуто нормативно-правову базу забезпечення
якісного стану земель. Поняття якості земель на сьогодні в Україні законодавчо
не встановлено, окремі питання розглянуті у законі України «Про охорону
земель».
У другому розділі здійснили літературний огляд публікацій. В умовах
зростання площ агрохімічно деградованих ґрунтів важливого значення набуває
удосконалення агроекологічного, у тому числі агрохімічного моніторингу, і
розробка заходів з відновлення їх родючості.
У третьому розділі дослідили оцінку якості ґрунтів в закордонних країнах.
Аналіз публікацій європейських вчених показує, що вони мають спільне
розуміння концепції якості ґрунтів
У четвертому розділі проаналізували агрохімічний стан земель 
сільськогосподарського призначення  (України,     Черкаської
Чигиринського р-ну, СТОВ «Світанок»)
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