Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200583
Відкрита
Дата реєстрації: 25-07-2022
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
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: Білоцерківський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712
Адреса: пл. Соборна, буд. 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380446353544
Телефон: 380446351288
E-mail: pk_bnau@ukr.net
WWW: http://www.btsau.kiev.ua

3. Виконавець
Назва організації: Білоцерківський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пл. Соборна, буд. 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09100, Україна
Телефон: 380446353544
Телефон: 380446351288
E-mail: pk_bnau@ukr.net
WWW: http://www.btsau.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Умови реалізації потенціалу продуктивності гібридів буряків цукрових

Назва роботи (англ)
Conditions for realizing the productivity potential of sugar beet hybrids

Мета роботи (укр)
Дослідити вплив сортових особливостей на урожайність та технологічні якості коренеплодів буряків цукрових залежно
від густоти стояння, строків сівби та збирання в умовах центральної частини Правобережного Лісостепу України.

Мета роботи (англ)
to investigate the influence of varietal characteristics on the productivity and technological qualities of sugar beet root crops
depending on the density of standing, sowing and harvesting periods in the conditions of the central part of the Right Bank
Forest Steppe of Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Технології
Галузь застосування: Сільське господарство

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1. Вивчення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел за темою
1

09.2022 12.2022

Проміжний звіт

дослідження. 2. Підбір для використання високопродуктивних гібридів
буряків цукрових в конкретних грунтово кліматичних умова
(лабораторні дослідження).
1. Дослідження закономірності збільшення урожайності та
технологічних якостей коренеплодів буряків цукрових у різних гібридів

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

в конкретних грунтово-кліматичних умовах. 2. Дослідження впливу
строків сівби насіння сучасних гібридів буряків цукрових на
продуктивність коренеплодів.
1. Дослідження впливу строків збирання коренеплодів буряків

3

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

цукрових різних гібридів на їх продуктивність. 2. Дослідження впливу
густоти стояння рослин в період вегетації різних гібридів буряків
цукрових на їх продуктивність .
1. Обґрунтування ефективності вирощування буряків цукрових в умовах

4

01.2025

12.2025

Проміжний звіт

центральної частини Правобережного Лісостепу України.. 2.
Обґрунтування ефективних елементів технології вирощування і
використання високопродуктивних гібридів буряків цукрових.
1. «Наукове обґрунтування використання високопродуктивних гібридів

5

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

в конкретних грунтово-кліматичних умовах та економічних показників
виробництва продукції в сучасних умовах».

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.31.27
Індекс УДК: 581.14

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шуст Олена Анатоліївна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Глеваський Володимир Іванович (к. с.-г. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Глеваський Володимир Іванович (Тел.: +38 (097) 641-99-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

