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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник науково-дослiдноi частини, 

д-р с.-г. наук 

__ &_~~·· ___ В. Отченашко 
" ____ 2019р. 

ЗВIТ 

ПРО НАУКОВО-ДОСШДНУ РОБОТУ 

РОЗРОБКА I ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБЮЩТВО РЕСУРСООЩАД
IШХ 

ТЕХНОЛОГIЙ ЗАХИСТУ ТА ШДВИЩЕННЯ СТIЙКОСТI ГЕНОФОНДУ 

ЗЕРНОВИХ КУ ЛЬ ТУР ВIД КОМПЛЕКСУ ШКIДЛИВИХ ОРГ А
IПЗМIВ В 

Директор НДI фiтомедицини, 

бiотехнологiй та екологii', 

д-р с.-г. наук, ст.и.с. 
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рослин, ютехнолопи та еколоп /;'; 1 Флю-льтп \ · ._._\'1 · 

( 
' " 1 ' ' . ' 
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Ю. Коломiець 

М.Доля 



Керiвник НДР 
Доктор сг наук, професор 

Виконавцi 

СПИСОК ABTOPIB 

~ 4~ М.Доля 
,.. (реферат, вступ, 

висновки, 

розд. 1, 2) 

доцен~ кафедри iнтегрованого захисту $d"y 
1 карантину рослин Сикало О.О. 

· ,,.,/- (розд. 2) 

докторант д, ~~~ненко В.В 
факультету захисту рослин, / / 7 
бiотехнологiй та екологiУ / ;/ /,_,,,.~--(разд. 3) 

в.о. завiдувача кафедри 
радiобiологiУ та радiоекологir 

доцент кафедри фiзiологiУ, 
бioxiмir рослин 

асшрант 

факультету захисту рослин, 

бiотехнологiй та екологiУ 

аспiрант _/-/, . 
факультету захисту рослин; 1/'; ~ 

Клепка А.В 

(рад. 2,3) 

Дрозд П.10. 

/ (розд. 1) 

Мороз С: 

(розд. 1,2) 
/7. 

// 

.L//",IV.и'IC>HKO Д.В 

бiотехнологiй та eкoлoril ~- 2, 3) 

асшрант Jf / Бiлоусова Т.В 
факультету захисту рослин, '// 
бiотехнологiй та екологiУ (розд. 3) 

Бакалавр 

асшрант 

Ал€КС€€Ва В.О 

J----h КовальськаА.Т. 
~/ (розд.2) 


