Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100345
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2021
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1700
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

340

2022

340

2023

340

2024

340

2025

340

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Підпорядкованість: НААНУ
Телефон: 380445219277
Телефон: 521-92-77
Телефон: prezid@naas.gov.ua
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства
Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35435081
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. 40 років Перемоги, буд. 16, с. Тавричанка, Каховський р-н., Херсонська обл., 74862, Україна
Телефон: 380553691116
Телефон: 380553691131
Телефон: 380553691143

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукові основи підвищення ефективності бобово-ризобіального симбіозу рослинами сої на зрошуваних землях
Південного Степу України

Назва роботи (англ)
Scientific bases of increase of efficiency of bean-rhizobial symbiosis by soybean plants on the irrigated lands of the Southern
Steppe of Ukraine

Мета роботи (укр)
Обґрунтувати новий методологічний напрямок наукових досліджень та встановити ефективність фіксації симбіотичного
азоту рослинами сої на основі підвищення азотфіксуючої активності бобово-ризобіального симбіозу за комплексної
інокуляції насіння бульбочковими та ендофітними бактеріями на зрошуваних землях Південного Степу України. Наукові
дослідження у вказаному напрямку дозволять розробити нові підходи до створення стратегії підвищення продуктивності
сої на основі використання нових ендофітно-ризобіальних інокулянтів.

Мета роботи (англ)
To substantiate a new methodological direction of scientific research and to establish the efficiency of symbiotic nitrogen
fixation by soybean plants on the basis of increasing nitrogen-fixing activity of bean-rhizobial symbiosis by complex inoculation
of seeds with nodule and endophytic bacteria on irrigated lands of the Southern Steppe of Ukraine. Scientific research in this
direction will allow to develop new approaches to creating a strategy to increase soybean productivity based on the use of new
endophytic-rhizobial inoculants.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Сільське господарство

Експерти
Моргун Володимир Васильович (д. б. н., акад.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукові основи підвищення ефективності бобово-ризобіального
1

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

симбіозу рослинами сої на зрошуваних землях Південного Степу
України.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.31.21, 68.35.31, 68.03.07
Індекс УДК: 631.67, 633.31/.37; 635.65, 63:579.64

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гальченко Наталія Миколаївна
Керівники роботи:
Голобородько Станіслав Петрович (д.с.-г.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Резніченко Надія Дмитрівна (Тел.: +38 (050) 675-13-41)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

