Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100339
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.): 3050
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

610

2022

610

2023

610

2024

610

2025

610

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: Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00496952
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Грушевського, буд. 5, с. Оброшине, Пустомитівський р-н., Львівська обл., 81115, Україна
Телефон: 380322396170
Телефон: 380322396265
E-mail: inagrokarpat@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Скринінг селекційного матеріалу вівса та виділення джерел з груповою стійкістю до збудників основних хвороб для
використання в практичній селекції

Назва роботи (англ)
Screening of oat breeding material and selection of sources with group resistance to pathogens of major diseases for use in
practical breeding

Мета роботи (укр)
Визначити стійкість колекційного і селекційного матеріалу вівса до хвороб та виділити джерела з груповою стійкістю з
метою створення сортів з груповою стійкістю у практичній селекції

Мета роботи (англ)
To determine the resistance of collection and selection material of oats to diseases and to identify sources with group resistance
in order to create varieties with group resistance in practical selection
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: база даних джерел з груповою стійкістю вівса до основних хвороб
Галузь застосування: Захист рослин

Експерти

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

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

Виявити джерела з груповою стійкістю до хвороб вівса для
використання у практичній селекції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.35.01
Індекс УДК: 633/635, 633.13:632.938

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Стасів Олег Федорович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Яцух Катерина Іванівна (к. с.-г. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Яцух К. І. (Тел.: +38 (097) 626-96-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

