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1

Шифр, девіз
2

1.

Захист яблуні

2.

«Органічні
помідори»

3.

«Beta sugar»

Назва роботи
3
Удосконалення захисту яблуні від шкодо
чинних організмів в умовах Лісостепу
правобережного
«Біохімічний склад плодів та листків
томатів, вирощених за органічною
технологією у закритому грунті»
Вивчення впливу ширини міжрядь на
врожайні властивості буряків цукрових в
умовах Лісостепу Правобережного
Оптимізація технологічних заходів
вирощування сорго зернового в умовах
Лісостепу правобережного

Автор
4
Рудик Владислав
Анатолійович
Бондаренко
Катерина
Сергіївна
Чарський Олексій
Володимирович

Кривулько
4.
Михайло
Васильович
Тимощук Марина
«Селекція гречки методом гібридизації на
Олександрівна
5 «Перспектива» основі використання зразків колекції роду
Колодій Іванна
Гречкових Fagopyrum Mill»
Анатоліївна
Результати вивчення цибридних форм
Ковач Ольга
6
«Другий хліб»
картоплі міжвидового походження як
Олександрівна
вихідного матеріалу для селекції
Зелена яблунева попелиця. Біологія,
Павленко
шкідливість та заходи захисту від неї в
Олександр
7.
«Афіда»
саду Краснокутського науково-дослідного Олександрович
центру інституту садівництва НААН
Білоусова Яна
України
Валеріївна
Оптимізація живлення рослин сортів нуту
шляхом застосування сучасних рістКраснощок
8. Cicer arietinum L.
регулюючих препаратів органічного
Марина
походження на продуктивність нуту в
Леонідівна
умовах південного Степу України
Верблюд
царства рослин

9.

10.
11.

12.

13.

«Фітофаги
озимої
пшениці»

«Основні шкідники озимої пшениці та
заходи захисту від них у ПАТ АФ «8
березня» Куп’янського району Харківської
області

Краплинний
рис
Кореневласний
персик

Розробка технології вирощування рису за
краплинного зрошення
Удосконалення технологічного процесу
мікроклонального розмноження нових
українських сортів персика

Насолода

Насолода

Ерудит

Ефективність кольорових пасток для
виявлення та боротьби з мінуючи ми
мухами на овочевих в умовах закритого
грунту

Логвінов Ігор
Сергійович
Радковська
Ганна Павлівна
Янчевська
Олександра
Євгенівна
Коваль Олена
Дмитріївна
Равліковський
Андрій
Романович

1

2

14.

Плодове
розсадництво

3
Особливості ризогенезу відсадків
клонових підщеп яблуні у маточнику в
умовах Лісостепу західного України

«Хвороби»

Плямистості озимої пшениці та заходи
захисту від них в умовах ТОВ «Ранок»
Красноградського р-ну, Харківської обл.

15.

4
Халеєв Анатолій
Олександрович
Мирось Інна
Ігорівна
Філоненко
Павло
Валентинович

«Агроекологічне обґрунтування
використання природних руд для
Добровольський
покращення властивостей ґрунтів та
Володимир
підвищення урожайності
Володимирович
сільськогосподарських культур»
Порівняльна характеристика сортозразків
Тополь
пшениці твердої ярої різного
Олександр
географічного походження в умовах
Анатолійович
Уманського НУС
Вплив різних способів основного
обробітку грунту, гербіцидів на
Кочерга Дар’я
забур’яненість та врожайність сої в умовах
Сергіївна
правобережного Лісосостепу України
Вплив способів розмноження на
Гопчук Ольга
продуктивність клонової підщепи груші IC
Петрівна
4-6 у відсадковому маточнику
Роль новітніх методів рослинної
Панчук Тимур
діагностики в живленні картоплі столової
Вікторович
Вплив регуляторів росту на вкорінення
Маргітай Роман
живців культурних рослин
Васильович
Поліморфізм генів фотоперіодичної
Кирилюк Тетяна
чутливості Ppd-1 сортів ярої м’якої
Ігорівна
пшениці
Шарафанова
Пивоварний ячмінь
Ірина
Миколаївна
«Вплив погодних умов на поширеність і
Кочин Дмитро;
розвиток іржі гороху в умовах ДПДГ
Урбатіс
«Елітне» Інституту рослинництва ім.
Анастасія
В.Я.Юр’єва»
Юріївна
Характеристика показників агрономічних
ознак дисомно-доповненної лінії О27-2
Петрова Ірина
порівняно з вихідними лініями – озимою
Сергіївна
м’якою пшеницею «Обрій та Elytricum
fertile»

16.

«Слава
Україні»

17.

«Селекція
рослин»

18.

Зелений світ

19.

Калейдоскоп

20.

Живлення
картоплі

21.

Агроном

22.

Поліморфізм

23

Пивоварний
ячмінь

24.

Хвороби

25.

Лінія О27-2

26.

Вплив
мікродобрив

Вплив мікродобрив на урожай та якісні
показники буряка столового сорту Детройт
в умовах півдня України

Чорна Ірина
Вікторівна

Каріна 230712

Оцінка продуктивності однорічних кормо
сумішок в умовах північно-східного
Лісостепу України

Кирпаль Тетяна
Миколаївна

27.

1

2

3

28.

«Суцвіття
вітамінів»

Вплив абсорбентів на урожайність та
товарну якість капусти броколі

29.

Надія півдня

Надія півдня

30.

«Селекція
рослин»

Вивчення колекції гібридних популяцій
отриманих від схрещування пшениці
м’якої (Triticum aestivum L.) і спельти
(Triticum spelta L.)

31.

«Ландшафтне
районування»

Вплив ландшафту на продуктивність та
якість зерна пшениці озимої

4
Перепльотчикова Ольга
Віталіївна
Морунк Сергій
Іванович
Кравченко
Микола
Андрійович
Каніболоцький
Іван
Олександрович

