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 Дослідження, розмноження селекційних форм (зразків) 

сільськогосподарських культур 

 

Договір від 17.04.2019 р. з ФГ «Мар’янова 

Віктора Олександровича» 

 Вивчення ефективності засобів захисту рослин на 

посівах картоплі і часнику 

Договір №2/18 від 26.02.2018 р. з ПП «Агро-

Адмірал» 

0111U001928   

Удосконалення існуючих та розробка 

нових технологій вирощування 

садивного матеріалу, плодів, ягід і 

винограду в Правобережному 

Лісостепу України 

 

0118U003749  Розробка і впровадження адаптивних   

технологій вирощування суниці та порівняння їх 

економічних ефективностей 

 

Науково-дослідна робота, що виконується за 

рахунок коштів державного бюджету у 2018-

2019 рр. 

 Мікроклональне розмноження береки лікарської in 

vitro та визначення хімічного складу плодів береки 

лікарської, горобини проміжної та горобини звичайної, 

як складової частина їх якості 

 

Договір №21 від 06.05.2019  р. з Нац.природним  

парком «Кармелюкове Поділля» 

 Проведення біологічної оцінки препарату Міравіс 200 

SC, KC – яблуня, персик, черешня 

 

Договір №2 від 18.02.2019 р. з ТОВ «Сингента» 

 Дослідження ефективності застосування фунгіциду 

Нордокс 75, ВГ проти збудників хвороб на яблуні 

Договір №26/03-1 від 24.05.2019 з  ФОП 

Кравчук О.В. 

 

 Дослідження ефективності застосування препарату  

Корморан КЕ  проти шкідників яблуневого саду  

Договір № від 22.05.2019 р. з ТОВ «Адама 

Україна» 

 Удосконалення та впровадження технології 

вирощування саджанців горіха в ТОВ «Виробничо-

комерційна фірма «Октан» 

Договір №11/19 від 31.05.2019 р. з ТОВ 

«Виробничо-комерційна фірма «Октан» 

 

0108U009772   

Розробка методологічних підходів і 

практичного механізму еколого-

збалансованого природокористування 

у сфері аграрного виробництва    

 

Дослідження ресурсоощадної та екологічно безпечної 

технології вирощування соняшника 

 

Договір №2/19 від 02.04.2019 р. з ТОВ 

«Вікторія» с. Іваньки Маньківський район 
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 Дослідження впливу тваринницького комплексу на 

навколишнє середовище 

Договір №3/19 від 02.04.2019 р. з ПрАТ 

«Уманське племпідприємство» 

0113U002614   

Дослідження механізованих процесів 

агропромислового  виробництва 

Обгрунтування та розрахунок параметрів робочого 

органу культиватора для нарізання стрічок при 

застосуванні технології Strip-till 

 

Договір №13/19 від 09.09.2019 р. з ФОП Рибак 

0116U003210   

Теоретико-методологічні та прикладні 

засади соціально-економічного 

розвитку аграрної сфери економіки 

України в умовах глобалізації  

 

 

 

  

 

Розроблення рекомендацій з удосконалення 

оподаткування підприємства  ВСК «Надія» 

 

 

Договір №9/19 від 14.05.2019 р. з ВСК «Надія» 

 Розробка рекомендацій по удосконаленню організації 

обліку і управління витратами рослинництва в СФГ 

«Юлія» Балтського району Одеської області 

 

Договір №1/19 від 21.03.2019 р. з  СФГ  «Юлія» 

 Розробка рекомендацій щодо організації і управління 

витратами на виробництво продукції технічних 

культур в ПП «БМ Благодатне» Тальнівського району 

Черкаської області 

 

Договір №8/19 від 14.05.2019 р. з ПП «БМ 

Благодатне» 

 Розробка рекомендацій щодо інструментів 

стимулювання  збуту круп’яної продукції  ТОВ «Влас-

Агро» Уманського району 

 

Договір №10/19 від 31.05.2019 р. з ТОВ «Влас-

Агро» с. Городецьке Уманського району 

 

 Розробка рекомендацій з підвищення ефективності 

виробництва продукції рослинництва в ТОВ «Устя» 

Бершадського району Вінницької області  

 

Договір №4/19 від 08.04.2019 р. з ТОВ «Устя» 

Бершадського району 

 Наукове обґрунтування  підвищення рівня 

конкурентоспроможності ТОВ «Агроплант» 

 

Договір №14/19 від 12.11.2019 р. з ТОВ 

«Агроплант» Уманського району 

 Наукове обґрунтування  розширення виробництва ТОВ 

НВК «Еко-гриб» 

 

Договір №15/19 від 20.11.2019 р. з ТОВ НВК 

«Еко-гриб» 

 


