Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103092
Відкрита
Дата реєстрації: 26-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

25

2021

25

2. Замовник
Назва організації: Сумський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04718013
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40021, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380542787641
Телефон: 380542701012
E-mail: admin@snau.edu.ua
WWW: https://www.snau.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Сумський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04718013
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40021, Україна
Телефон: 380542787641
Телефон: 380542701012
E-mail: admin@snau.edu.ua
WWW: https://www.snau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Відновлення та збереження родючості ґрунту в зоні Полісся

Назва роботи (англ)
Restoration and Preservation of Soil Fertility in the Polissia Zone

Мета роботи (укр)
Збереження та підвищення родючості ґрунту в органічному землеробстві, захисту ґрунту від ерозійних процесів та
згасання мікробіологічних процесів внаслідок надмірного висушування та нагрівання поверхневого шару в спекотні
посушливі періоди на території Деснянського біосферного резервату

Мета роботи (англ)
Preservation and increase of soil fertility in organic agriculture, protection of soil from erosion processes and extinction of
microbiological processes due to excessive drying and heating of the surface layer in hot dry periods on the territory of
Desnyansky biosphere reserve
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: сільське господарство, органічне виробництво, екологія

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2020 03.2021

Остаточний звіт

Відновлення та збереження родючості ґрунту в зоні Полісся

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.05.29
Індекс УДК: 631.452; 631.474, 631.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ладика Володимир Іванович (д. с.-г. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Коваленко Ігор Миколайович (д. б. н., професор)
Кубраков Сергій Володимирович

Відповідальний за подання документів: Приходченко О.О. (Тел.: +38 (054) 270-10-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

