Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102952
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 2201040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1650
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

800

2020

850

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444814763
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493706
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Київська обл., 03041, Україна
Телефон: 0445278228
E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua
WWW: https://nubip.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення системи дистанційного моніторингу технологічних стресів озимих культур

Назва роботи (англ)
Development of a system for remote monitoring of technological stresses of winter crops

Мета роботи (укр)
Розроблення системи дистанційного моніторингу посівів озимих культур (на прикладі пшениці й ріпаку) для ідентифікації
стресових станів технологічного характеру, з метою відтворення життєвих функцій вражених рослин

Мета роботи (англ)
Development of a system for remote monitoring of winter crops (for example, wheat and rapeseed) to identify technological
stresses in order to reproduce the vital functions of the affected plants
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: Сільське господарство

Експерти
Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (д. с.-г. н., професор, акад.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення методики проведення вегетаційних дослідів із озимими
1

09.2019

12.2019

Проміжний звіт

культурами для виявлення дії стресових чинників технологічного
характеру, зокрема післядії гербіцидів.
Проведення польових досліджень, встановлення оптичних

2

01.2020

06.2020

Проміжний звіт

характеристик посівів пшениці й ріпаку озимих за дії стресів різного
характеру, виявлення і обстеження ділянок із проявом технологічних
стресів.
Розроблення програми й методики дослідно-польових випробувань

3

07.2020

12.2020

Остаточний звіт

системи дистанційного моніторингу стану посівів пшениці й ріпаку
озимих на предмет виявлення стресів технологічного характеру

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 47.49.27
Індекс УДК: 621.396.967; 621.396.962, УДК 528.8 : 581.522.4 : 633.11 "341"

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ніколаєнко Станіслав Миколайович (д. пед. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Лисенко Віталій Пилипович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Козирська Т.О. (Тел.: +38 (098) 492-98-92)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

