
Iнформацiя до про€к.l-у (Лля подаJIьшоi llубlliкацii)

Сскriiя: TexHi.rHe i ,гехнолоГiчне онов:Iе}Iня ,Ia 
ро:]ви,l,Ок aI,p()ltpo\IL]c]lOt]O] о ь()\ll!-It't.С\. ,1, ,itti,liit,

виробниrrгво i гtродовольча безпека

Назва проекту: Розробка новоI бiоорганiЧноi техно:tогii вироrцува}jЕIя зсрпобобоtзI,Iх ti't'.tt,t\1'l i-l

збереженням бiлкового балансу та родючостi TpyHTiB,

Типpoбoти:(нayкoвapoбoтa,('зariвсl]I'llipllс,lиll1)
ОргЙiзачiя-виконавець, Вiнницький нацiОнальниЙ аграрниЙ унiвеl]си,ге,l'

(повна назва)

АВТоРИ IIPOCKTY:

Керiвник rIpoCKTy (II.I.Б.): 11анцирева Г'анна l]i,lаliirзttа

(основнил,l мiсцеМ роботИ керiвникапрос]ктУ п,tас бугtt tlрlаltiзittliяt. tзi,,l якtlТ t,..",,",,'irСЯ iIlTrl, 1,1

Науковий ступiнь: кандидат сiльськогосподаIэських на},к. l]чеl]е :]вання:

мiсце основноi роботи: вiнницький нацiональний аграрний r нiвеlэси ге,t

lIрос:к.г розглянуто й погоджено рiшенням Вченоi рали RiНtlltilЬК()ГО HattittHtt,ll,}{L)l'(' iLl l)i,tl)Il(]l ()

_vniu.p.rr.Ty вiл 25"09.2020 р. протокол ЛЪ 3

Iншi автори проскту:
1. Телека:lо НатЬiя ВалерiТвна. к.с.-г.н., доцент кафс.ilри pOcJlи}lI{иtIl,ljtl, ce"iclillli Ii:l

бiоенергеТичниХкультур; .'викJIаli(ач каdlе;црlr cK().I()l ii llt rlrtlptliltt
2. Алсксеев олексiй Олександрович. к,с,-г,н,, старшии

навколишнього середовища
3. I{игансЬка олена IBaHiBHa, к.с.-г.н.. старпrиЙ виклалаЧ кафеitрИ лiсtllзсlt tl- са. l()l]c}-|l:]l)]i()lt()I ()

l,осIIодарства. ca,f iвництва та виноградарстRа
,l. Ходаlriцька ()лена Олександрiвна. K.c.-r,.H,_ jlоtlсlIг касРс, tpit flitl:ltlt ii l]irllil!iiilг,()l() {.L,il,,i ,ii{!1, jii)

t tе;lаГогiчно т.о _чнiверситет.y iM eHi N4ихайj ta Коцttlб иItс t,K о l tl

5. Мордванюк Мирослава олексiТвна. асистен,r кафс;lрrr poc-ll] цtIlIlLllr,i, tс,i,,i,,,i ] ;ii

бiоенергетичних культур

I1ропонованi термiни виконання проскту (до 36 мiсяцiв) - Зб п,riсяцiв,

з 01.01.2021 по З1,12.2аЗрр.
Орiентовний обсяг фiнансування проскту:2 250 тис, гривень

h$YfT}'#"-""ro на вирiшення актуальних проб_rtем. u,,] 
l1б:,l]::,),",].u),l..].l,i]]..,,,,l1,1,,",

розробчi 
.Iъ irrrrr.rентацii HoBiTHboi бiоорганiчноi Moд{c:ti ссlртоtltliл,IехIl(),,lоlll I]l,]p(rii1\ l]itll}iя

зернобобових культур з врахуванням клiма,гичtiих зп,tiгt rсри rtlpiT l,a t|ltllrri,, i]liilIIя

агротехноJrогiчних сис.геМ агропромис.]1оl]ого виробltиtI,t,I]а llaI ,,ugi1,11tl\ бiо,ttlr iчtit)l() ']c1,1 it,:г)|)')t iijil

2. IIроБJIЕмдтикд досJIIдя1Ень тд ii дк1удJIьlIlсl,ь
IlpocKT носитЬ складниЙ мультидиСциплiнарНий та сис,гсr,ttтlrЙ харtlКl,ср \tlp;llilcp \' ilr)t lIiljljli]

аilаll,l,ивних оистеNI зем;tеробс.I-ва та ад(аптивних сис,ге\l у,tобРСrrttЯ't L)I'-tЯjt\ tlil С\ L]iIClll Lt'l! iCillLi]

клiматичних змiн в конЪекстi: 1) виконання нацiсllltt-ltьilоТ lll]()lpillltt '<-lcPittl }'Klriiiiii]l" iijlit

ttере,llбачаС одержаннЯ шорiчнО 80 mt':rH т зерна:2) с,гвореrrtlя сt}lсКtиt]I{и\ }1()}-iiiii;:lliil:ii"i;;l,,ii",:iiij']

рсlдючос,гi rруrrri*rru oarroui акумулячiт атмосферного азоl,), ,I,a llaКolItlЧcItIl'l ()l)l lt}t1(llI, rl ilt (rl!IJ]l]l

з ме.IоЮ посилення процесlВ гумrфiкачii; 3l ЪабезIIечеrtltя якiсtttl Ilt)l}()T lttlpltrlBcli ,i:l,;tl l,iя

полiпшення конверсii високобiлкових KopMiB в продукItiкl гвари tttl и Iц,l lJlt,



Розробка та iltплеltентацiЯ проектУ грунтустьСя на глобальнiй проблемат.ицi програп,rи кL{iлi
с,l,а,tjlог(,) l]озвi,l,гl{)'2016_2030)). на полОженняХ ПросктУ СтратегiI сrало.о 1rозu"riу УкраТни до2030 року та [,{ацiоtталы{ому планi дiй до 2020 року.

3. N,l[lтА,гА OCI,{OBHl зАвдАIлня
Реа-цiзацiяl lIl]Oс]KTY гlередбачас вирiшення наступних завдань: розробка конкурентоспроN,Iожних
бiо'rогiзованI]х соргових технологiй вирошування зернобобових'культур за N.{одельних piBHiB
екоlтоьцi,tгlоi ефектt,rвнtlстi та екологiчностi: розробка ефективни" pa.nurr.llTiB засто.уЪu"о"
рiзrtих tзарiаtlr-iв бiоl,лобрення зернобобових культур як за схемами Iрунтового, так i за схемаш,ли
1,Io:]LiкopeHeLlot,o Тх :]астос,YваНня або ;к у BapiaHTax коплбiнованого застосування; розробка системи
ЗаСl'ос)/ванг1,1 бiоорганiчних агрохiмiкаriв У системi rрунтового 

"rnoprarunn" на ocHoBi
ьlобiлiзаtt_tit'jtlих агllсlхiмiчнлlх пiдходiв та врахуtsання прtlролнiх проuесiв груfiтово-
iпlrrобi,riзацiйногtl xapaкTepy; розробка пцод.п.п] посднаннi ii.no" BapiaHTiB бiоорiанiчних
технсlлогiй вl,JрощYванrтя зернобобових культур з огляду на дифЪренцiйовЬнi варiанти Ьбробir,кч
l |rr 1111 .

4. ()LIIKyItAHI рЕзультАти тА виконАння про€]кту тА ix Hz\YKOBA tIовизнА
У paп,tttalx 1эеа,пiзаuii пl]оскту набудуl,ь подальшого наукового обГру,нl.уВili:IНя та будуl.ь довеltенi
п1,1г,ilIII{Я розlrобкtl IIoBi{x екологi,lнО-безпечнl,тх агротехнологiЙ вI,rроrцування зернобобовliх
K)rJ]bTvp за сI]сте1,1Ilипt гriдхолопl реалiзацii iх генотIlпового потенцiалу груFIт-рослина. Буле
1lсlзllоб:tеlltl i ilоведегtо е(lективнiсть альтернатИвних технологiй *чrроulу"u"ня зернобобових
Ii\JIb]'\Ip на :jасада-\ lIoc,r)rпoBoT компенсацii класtтчного мiнерального удобрення бiоорганiчн'1д{I,1
к0\lпоF]еIl1а]\{l] ,rа 

рiстрегуляторами з огляду на частку iммобiлiзаrцiТ бiолог'iчного uaoiy у paN{Kax
сlir,lбiо гt,t,ltlоi азотфiксацiТ та накопичення У виглядi рослиннl{х реш.гок у BapiaHTax
рiзtiсlt ,пtтбtILtLiогО обробiткУ l]pyHTY r: рiзниХ полереднИкiв, Буде практI,rчнО реалiзованЪ uuрЪб,rпч1,
персвiрк1' вiдпрацьсiВан[lх моделей агротехнологiй, iнформачiй"о-по"aупоrоrrr"пу практlтку Тх
i b,t t t.rer,t ен тit цii.

5. llAYKOB;\ l',\/АБо lIРАкТИЧнА ЦIНFIIСТЬ РЕЗуЛь'ГА:I'IВ
I I1l.lr,:KT \I|lc lvti;ttлllсi_циплiнарниti характер та спряп,tованиt:l на вирiшrенняl актуальноТ
ttptlб;leriaTltttl,t перспеl(тивLIого стратегiчного напря\Iку розвI{тку АпК УкраТни. Ёuупоuu
рсlзllобка спl)иrI,1,1i\lе ефективнiй свроiнтеграцiТ УкраiЪи та загаl1ьноN,lу пiдЪищеннi яiсостi
Сi,tt,gl,ЦО''"СlIОЛаРСl,КОi rrРОДУКЦii, яка вiдповiдатипле свiтсlвим стандартам, дозволить пiдв1тIцI,IтrI
е(lсктrtвнiс,гь реалiзацii дерlкавноi полiтики Украiни у галузi органiчного та бiоrrогiчного
зеьt;tеробс,гвt]. сtlрl]ятltпlе стабiлiзуючому уповiльненнi знl,т>tсення природiJьоТ родючостi rpyH,ly.
ttijlIЗtlПlctTHttl BlvticTv гуN{усу. полiпшенню мiкробiологiчного i фiiико-хiмiчно.о .runo',rn,
ttос,ltiлl,ttl,tI,tх поко,lliнь. .Щ:lя цього зосеред}кено увагу на олтимiзацii cTpyKT.yprt посiвнtJх IlлоIл
rrlltlвiдtlих сi.,tьсыtогОсподарських культур, розробцi та впровад}кенtlю IJayKoCx,IHиx. iнновацiйпих
гехгlолtlгiй Тх вlrрош1l,ваIjня. lцо сприятиме максимальному синтезу органiчноТ рсLIови]]и та бiл;<у.

Керiвник проекry: Г

Пiдгtttс:

I].o. цrонального аграрного упiверсите]гу BiKTop Анатолiйович Мазур

ГIi,цrlис:


