Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200735
Відкрита
Дата реєстрації: 27-08-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
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1.000
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2. Замовник
Назва організації: Полтавський державний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493014
Адреса: вул. Сковороди, буд. 1/3, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380532500273
Телефон: 380532222839
Телефон: 380532222957
E-mail: pdaa@pdaa.edu.ua
WWW: https://www.pdaa.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Полтавський державний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493014
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Сковороди, буд. 1/3, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Телефон: 380532500273
Телефон: 380532222839
Телефон: 380532222957
E-mail: pdaa@pdaa.edu.ua
WWW: https://www.pdaa.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вивчити

еколого–технологічні

аспекти

реалізації

біологічного

потенціалу

гібридів

кукурудзи

на

основі

експериментальних методів управління процесами формування врожаю в умовах Лівобережного Лісостепу

Назва роботи (англ)
To study the ecological and technological aspects of realizing the biological potential of corn hybrids on the basis of
experimental methods of managing the processes of crop formation in the conditions of the Left Bank Forest Steppe

Мета роботи (укр)
Теоретично обґрунтувати та встановити технологічні і екологічні аспекти реалізації біологічного потенціалу нових
гібридів кукурудзи різних груп стиглості, найбільш адаптованих до умов Лівобережного Лісостепу.

Мета роботи (англ)
To theoretically substantiate and establish the technological and ecological aspects of realizing the biological potential of new
corn hybrids of different maturity groups, the most adapted to the conditions of the Left Bank Forest Steppe.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Агро- та біотехнології вирощування продукції рослинництва

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Параметри врожайності та якості зерна, економічної ефективності
технологічних та екологічних аспектів вирощування кукурудзи.
1
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Остаточний звіт

Наукове обгрунтовання технологічних моделей вирощування гібридів
кукурудзи нового покоління для зони Лівобережного Лісостепу
України. Науково-практичні рекомендації. Науковий звіт (остаточний).

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.35.29
Індекс УДК: 633.1, 633.15:631.5:631.559

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Аранчій Валентина Іванівна (к.е.н., професор)
Керівники роботи:
Гангур Володимир Васильович (д. с.-г. н.)

Відповідальний за подання документів: Гангур Володимир, Марініч Любов (Тел.: +38 (050) 725-68-01)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

