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Відкрита
Дата реєстрації: 08-06-2021
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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493706
Адреса: вул. Героїв Оборони, буд. 15, м. Київ, 03041, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380445278242
Телефон: 380445278228
Телефон: 380442678256
E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua
WWW: https://nubip.edu.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, буд. 15, м. Київ, 03041, Україна
Телефон: 380445278242
Телефон: 380445278228
Телефон: 380442678256
E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua
WWW: https://nubip.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Ефективність застосування біологічних препаратів на посівах круп’яних культур в умовах Правобережного Лісостепу
України

Назва роботи (англ)
Efficiency of biological preparations on cereal crops in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine

Мета роботи (укр)
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці заходів щодо реалізації біологічного потенціалу рослин
круп'яних культур, визначення ефективність бактеризації насіння круп'яних культур бактеріальним препаратом та
обробки нанорозчинами залежно від умов вирощування культури, а також встановити впливу інокуляції насіння азот
фіксувальними і фосформобілізівними бактеріями.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to theoretically substantiate and develop measures to realize the biological potential of cereal plants,
determine the effectiveness of bacterization of seeds with bacterial preparation and treatment with nanosolutions depending on
growing conditions, as well as to establish the effects of nitrogen inoculation with nitrogen fixing and phosphorus-mobilizing
bacteria
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
Галузь застосування: АПК (Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур)

Експерти
Кондратюк Вадим Миколайович (к. с.-г. н., доцент)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2021

12.2023

Остаточний звіт

Ефективність застосування біологічних препаратів на посівах
круп’яних культур в умовах Правобережного Лісостепу України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.35.29, 68.35.05, 68.03.07, 68.03.07
Індекс УДК: 633.1, 633/635.000.57; 57.02, 63:579.64, 63:579.64, 632.937:633.1(477)(292.485)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ніколаєнко Станіслав Миколайович (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Гончар Любов Миколаївна (к. с.-г. н., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

