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МИХАЙЛУ ГРИГОРОВИЧУ ВАСИЛЕНКУ — 85
27 вересня виповнилося 85 років Михайлу Григоровичу Василенку — доктору
сільськогосподарських наук, видатному
вченому у галузі агроекології, агрохімії,
методики польових досліджень, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС.
Народився М.Г. Василенко 27 вересня
1935 р. у с. Любовичі Малинського р-ну
Житомирської (раніше — Київської) обл. У
1958 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. У період з 1958 р.
по 1961 р. обіймав посаду головного агронома колгоспів ім. Калініна та «Зоря комунізму» Малинського р-ну Житомирської
обл. З 1961 р. по 1963 р. перебував на посаді інспектора-організатора Дзержинського
і Н.-Волинського виробничих управлінь
Житомирської обл. З 1968 р. — кандидат
сільськогосподарських наук, займається
вивченням проблеми отримання двох врожаїв за рік в умовах Полісся України та
одержанням сталих урожаїв льону-довгунця за прогресивних технологій. У період з
1975 р. по 1992 р. М.Г. Василенко працював старшим науковим співробітником в
Українському філіалі ЦІНАО, здійснюючи
науково-методичне керівництво і координуючи дослідницьку роботу, розробляв методики, плани і схеми польових досліджень
в системі Агрохімслужби України. Його
наукові напрацювання доповнили істотний
внесок у поліпшення дослідної справи в
системі Агрохімслужби.
У 1982–1984 рр. М.Г. Василенко організовує агрохімслужбу і дослідну справу в
Лаоській Народно-Демократичній Республіці, де під його чітким керівництвом було
проведено 22 польових досліди. Вперше
в Лаосі проведені дослідження щодо вирощування цукрової тростини, зеленого
добрива та вапнування кислих ґрунтів. Він
дослідив і показав дію різних доз і співвід-
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ношень мінеральних добрив на врожай та
якість рису, кукурудзи. Ним підготовлено
і видано «Методику польових досліджень
для умов Лаосу» та «Практичні рекомендації по проведенню польових досліджень
з добривами для умов Лаосу».
З 1992 р. є співробітником Інституту
агроекології та біотехнології, нині Інститут агроекології і природокористування
НААН, де і захистив докторську дисертацію на тему «Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив
і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу та Полісся України».
За період наукової діяльності М.Г. Василенко опублікував понад 150 наукових
праць, у т.ч. 4 монографії, низку методичних рекомендацій та 4 патенти. Він є
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автором монографій «Органо-мінеральні
добрива і регулятори росту рослин в агроекосистемах» та «Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних
добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах», на основі яких розроблено
низку методичних рекомендацій щодо застосування органо-мінеральних добрив і
регуляторів росту рослин в агроекосистемах. Праці вченого широко використовуються керівниками агроформувань,
науковцями, фахівцями сільськогосподарських підприємств, а також викладачами,
докторантами, аспірантами і студентами
навчальних закладів сільськогосподарського та екологічного профілю.
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За вагомий внесок у розвиток вітчизняної аграрної науки, високий професіоналізм, підготовку кадрів та впровадження у виробництво наукових розробок
М.Г. Василенко неодноразово був відзначений почесними грамотами й подяками
Інституту агроекології і природокористування НААН.
Колектив співробітників Інституту
агроекології і природокористування НААН
щиро вітають Михайла Григоровича Василенка з ювілеєм, бажають йому здоров’я,
наснаги, подальших творчих успіхів на науковій ниві.

AGROECOLOGICAL JOURNAL • No. 3 • 2020

