Книга присвячена питанням землеробства в
Європі та Росії.
В розділі «Землеробство в Європі» висвітлено:
відношення
землевласників
до
найманих
робітників, їх робочий час, зарплата, орендні ціни
на землю та її продаж, порівняння американських
цін з європейськими.
В розділі «Землеробство в Росії» розглянуті
питання: огляд, стан землеробства різних зон
(чорнозем, не чорнозем, степ) в регіонах Росії
(Малоросія, Білорусія, Литва).
Представлені різні системи землеробства та
розміри землеволодінь (великі і малі)
В одному із розділів книги – ХІV автор знайомить
читача з колонізацією європейських країн, Канади,
Англії, США, Австралії та вплив її на землеробство
цих країн.
В розділі ХV – Колонізація в Росії, пояснює чим
відрізняється переселення в Росії, від колонізації в
інших країнах, яку потрібно прийняти систему
переселень (колонізацію), щоб зберегти землі та її
родючість.

На думку відомого професора того часу В. В.
Винера – використовувати особливості кожної
ділянки за допомогою найбільш придатних систем
і культур – має становити задачу всякого
раціонально організованого господарства, а тому
різноманітності
умов
має
відповідати
різноманітність систем не тільки для різних
районів, а й усередині одного і того ж
господарства для його окремих частин.

Книга присвячена професору К. А. Тимирязеву.
В передмові до книги професор В. Р. Вільямс пише
«Появленіе въ печати настоящей книги нельзя не
привътсвовать, какъ цънный и, можно сказать,
колоссальный
трудь
по
использованію
матеріаловъ, накопленныхь нашими опытными
учрежденіями и безъ подобной обработки
недоступныхъ, практически, не только широкой
публики, но и для большинства агрономовъ.
На думку А. П. Модестова, “вода – це альфа і
омега південноросійського землеробства” ...,
“найбільш бажана оранка середня (31/2-4
вершка), хоча деякі дослідні установи говорять і за
більш мілку (біля 2 вершків); … за однієї мілкої
оранки з року в рік неминуче буде відбуватися
безумовне розпилення орного шару, що,
звичайно, потягне за собою досить небажані
наслідки, подібні тим, які ми встановили відносно
чорного пару.

Костичев, Павло Андрійович (1845-1895) видатний російський грунтознавець, агроном,
мікробіолог і геоботаник, один із засновників
сучасного грунтознавства.
У своїй книзі "Общедоступное руководство к
земледелию", яка з 1884 по 1922 рік витримала
дев'ять видань, П. А. Костычев писав: "В высшей
степени желательно, чтобы почвоведение
пользовалось большим вниманием практических
хозяев".
Цей заклик одного з основоположників
агробіологічної науки звучить дуже актуально і
сьогодні.

Ця книга перекладена А. Н. Енгельгардом з
французької мови є 4 перевиданням автора.
Перекладач пише, що ця книга є важливою для
господарів, які починають вести господарство. В
виданні можна знайти основні відомості по
веденню та організації господарства. В кінці книги
розміщена стаття А. Н. Енгельгарда «Извескованіе
или фосфоритованіе?»

Автор вважає що задача землеробства полягає в
тому,
щоб
встановити
всі
умови,
що
перешкоджають належному розвитку рослин,
потім поліпшити різними засобами ґрунт, на якому
вони будуть рости і за допомогою догляду за
рослинами під час їх росту, сприяти тому, щоб
вони нормально розвивалися.

В. Р. Вільямс вніс вагомий вклад в агрономічну науку, розробив
прогресивне
вчення
про
ґрунтотворний
процес,
закономірності розвитку і порушення умов родючості ґрунту,
дрібногрудочкувату міцну структуру ґрунту як основу ґрунтової
родючості, відновлення структури ґрунту введенням сівозміни
посіву багаторічних бобових і злакових трав. Він дослідив, які
саме біологічні та фізико-хімічні процеси сприяють створенню
або порушенню умов родючості ґрунту, що складає теоретичну
основу для управління природними джерелами родючості
ґрунту в землеробстві.
Академіку В. Р. Вільямсу належать загальновизнане
агрономічне визначення системи землеробства як комплексу
агротехнічних заходів, спрямованих на відновлення, підтримку
і постійне підвищення родючості ґрунтів.
На підставі свого агрономічного вчення про родючість ґрунту
та досягнень інших напрямів сільськогосподарської науки В. Р.
Вільямс розробив і запропонував систему агрономічних
заходів по відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, яку
він назвав травопільною системою землеробства. У ній він
вимагав: 1) раціональну організацію і використання усієї
території господарства із системою двох сівозмін — польової
та кормової; 2) правильну систему обробітку ґрунту і догляд за
посівами; 3) правильну систему добрив; 4) систему
насінництва та посів відбірним насінням, пристосованих до
місцевих умов високоврожайних сортів; 5) систему меліорації - зрошувальну в районах недостатнього зволоження та
осушувальну в районах надлишкового зволоження; 6)
насадження полезахисних лісових смуг.
На початку книги В. Р. Вільямс написав присвяту: «Своим
многочисленным ученикам и ученицам Петровцам,
Голицынкам и Луговодам посвящает свой труд автор»

Детальніше ознайомитись з даними виданнями можна в
науковій біблотеці (навч. корп. № 4), замовивши їх
на абонементі наукової літератури.

