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ІННОВАЦІЙНИЙ  ПОРТФЕЛЬ  НДУ  НААН ДОНЕЦЬКОГО  РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ   

 

№ п/п 

 

 

Інноваційна продукція 

 

Рік  

завершення 

розробки 

Короткий опис 

розробки. 

Формат науково-технічного 

продукту (патент, свідоцтво 

тощо) 

Автор, тел., 

e-mail 
Рекомендації щодо 

подальшого використання 

науково-технічної 

продукції з врахуванням 

результатів впровадження 

(рекомендовано до 

серійного випуску, 

реєстрація права 

інтелектуальної власності, 

укладання ліцензійних 

договорів тощо ) 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

Рослинництво 

1 Сорт ярого ячменю Східний 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2012 р. 

2012 Сорт степового екотипу; 

посухостійкий, не схильний до 

вилягання; середньорослий,                          

висота рослин 65-70 см. 

Маса 1000 зерен – 47- 49 г; 

Урожайність в середньому 

складає  

40ц/га. 

ПУ № 120027 від 27.03.2012 р. 

 

Логвіненко 

Ю.В., к.с.-г.н., 

0935006739 

Коробова О.М., 

0958927113 

 

Укладання ліцензійних 

договорів 

2 Сорт ярого ячменю Степовик 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2012 р. 

2012 Сорт степового екотипу; 

посухостійкий, не схильний до 

вилягання; середньорослий,                    

висота рослин 70-75 см. 

Маса 1000 зерен – 48,0 - 50,0 г; 

Урожайність в середньому 

складає   

Логвіненко 

Ю.В., к.с.-г.н.,  

0935006739 

Коробова О.М., 

0958927113 

 

Укладання ліцензійних 

договорів 



44 ц/га. 

ПУ № 120028 від 27.03.2012 р. 

 

3 Сорт ярого ячменю Аверс 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2015 р. 

2015 Сорт середньостиглий, 

степового типу. Посухостійкий, 

стійкий до вилягання. 

Перевищує стандарт на 5,0–9,5 

ц/га. Урожайність – 3,87 т/га 

(+1,02 т/га до St Сталкер). 

ПУ № 150275 від 10.04.2015 р. 

 

Логвіненко 

Ю.В., к.с.-г.н.,  

0935006739 

Укладання ліцензійних 

договорів 

4 Сорт ярого ячменю Щедрик 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2015 р. 

2015 Сорт степового екотипу, 

середньостиглий, стійкий до 

посухи і основних хвороб.  

Перевищує  стандарт на 4,0-8,0 

ц/га 

ПУ № 150277 від 10.04.2015 р. 

 

Логвіненко 

Ю.В., к.с.-г.н.,  

0935006739 

Укладання ліцензійних 

договорів 

5 Сорт ярого ячменю Сталий 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2015 р. 

2015 Сорт степового екотипу, 

середньостиглий, стійкий до 

посухи і основних хвороб. 

Висота рослин – 75 см. 

Перевищує  стандарт на 5,5–1,2 

ц/га. Урожайність – 4,1  т/га 

(+1,24 т/га до St Сталкер). 

ПУ № 150279 від 10.04.2015 р. 

 

Логвіненко 

Ю.В., к.с.-г.н.,  

0935006739 

Укладання ліцензійних 

договорів 

6 Сорт ярого ячменю Резерв 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2017 р. 

2017 Сорт степового екотипу, 

середньостиглий, стійкий  до 

посухи і  хвороб. Урожайність 

— 5,6 т/га, перевищує стандарт 

на 1,1-1,8 т/га. Економічний 

ефект– 800 - 950 грн/га. 

ПУ № 170749 від 03.10.2017 р. 

Логвіненко 

Ю.В.,  

к.с.-г.н.,  

0935006739 

 

Укладання ліцензійних 

договорів 



7 Сорт озимої м’якої пшениці 

Перемога 

 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2018 р. 

2018 Середньорослий, стійкий до 

вилягання, морозозимостійкість 

і посухостійкість вище 

середнього. В середньому на 3-

4 ц/га перевищує врожайність 

стандарту Донецька 48. 

Хлібопекарські якості високі. 

Хворобами і шкідниками 

уражається середньо. 

Рекомендується для 

вирощування по парах і кращих 

непарових попередниках. 

ПУ №180459 від 13.02.2018 р. 

 

Василенко Т.Ф., 

0952578143 

Укладання ліцензійних 

договорів 

8 Сорт озимої м’якої пшениці Диво 

донецьке 

 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2018 р. 

2018 Урожайність сорту на 2,5-3,5 

ц/га вище стандарту. 

Морозозимостійкість і 

посухостійкість вище 

середнього. Сорт середньо 

рослий, стійкий до вилягання. 

Хлібопекарські якості добрі. 

Рекомендується для 

вирощування по непарових 

попередниках. 
ПУ №180461 від 13.02.2018 р. 

 

Василенко Т.Ф., 

0952578143 

Укладання ліцензійних 

договорів 

9 Сорт озимої м’якої пшениці 

Ігриста 

 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2018 р. 

2018 Напівкарлик. Сорт пластичний. 

Зимостійкість - вище середньої, 

стійкий до посухи, хвороб і 

вилягання. Урожайність сорту 

на 5,5-6,5 ц/га перевищує 

стандарт. Хлібопекарські якості 

високі. Хворобами уражається 

менше стандарту. 

Василенко Т.Ф., 

0952578143 

Укладання ліцензійних 

договорів 



Рекомендується для 

вирощування по парах та 

кращих непарових 

попередниках. 

ПУ №180463 від 13.02.2018 р. 

 

10 Сорт озимої м’якої пшениці 

Юзовська 

 

Занесений до Реєстру сортів 

рослин України у  2018 р. 

2018 Середньостиглий сорт. Висота 

рослин 75–95 см. 

Хлібопекарські якості добрі. 

Урожайність сорту на 6,5-7,5 

ц/га перевищує стандарт. Вміст 

білка в середньому за роки 

випробування – 13,2 %, сирої 

клейковини–27,8%, об’єм хліба 

із 100 г борошна – 1120 мг. 

Рекомендується вирощувати по 

удобрених парах і кращих 

непарових попередниках. 

ПУ №180462 від 13.02.2018 р. 

 

Василенко Т.Ф., 

0952578143 

Укладання ліцензійних 

договорів 

11 Ресурсозберігаюча адаптивна 

технологія вирощування пшениці 

озимої 

2015 Дозволяє одержати екологічно 

безпечну продукцію. Прибавка 

врожаю складає від 0,3 до 0,5 

т/га. Забезпечуює економічний 

ефект на рівні 800 грн/га та 

рівень рентабельності –43,7 %. 

ПУ № 103811 від 25.12.2015 р. 

Корисна модель «Спосіб 

вирощування зернових 

культур» 

Вінюков О.О., 

к.с.-г.н., 

0509659139 

Укладання договорів 

12 Ефективність використання 

рістактивуючих препаратів  для 

підвищення продуктивності   

кукурудзи в умовах нестійкого 

2013 Прибавка урожаю при обробці 

айдаром насіння та посівів 

становить 1,1 т/га, 

рентабельність складає 42,1%; 

Коробова О.М., 

0958927113 

 

Укладання договорів 



зволоження промислового регіону 

Донбасу 

при обробці насіння та посівів 

гуматом амонію прибавка 

урожаю становить 0,6 т/га, 

рентабельність-63,6%. 

Економічний ефект - 78-540 

грн./га. 

 

13 Нові поживні комплекси на 

посівах пшениці озимої 

 

2015 Дозволяє одержати екологічно 

безпечну продукцію. Прибавка 

врожаю складає від 0,6 т/га. 

Забезпечуює економічний ефект 

на рівні 800-1000 грн/га 

 

Вінюков О.О., 

к.с.-г.н., 

0509659139 

Укладання договорів 

14 Нові поживні комплекси на 

посівах ячменю ярого 

 

2015 Обробка насіння препаратом 

Айдар, обприскування рослин у 

фазах кущіння та колосіння 

сумішшю препарат Айдар та 

мікробіологічний комплекс. 

Прибавка врожайності ячменю 

ярого на мінеральному фоні на 

рівні 0,7 – 1,4 т/га.  

Економічний ефект -500- 650 

грн./га 

 

Вінюков О.О., 

к.с.-г.н., 

0509659139 

Укладання договорів 

15 Екологічно безпечна технологія  

вирощування ярих колосових 

культур для гостро посушливих 

умов Степу України 

 

2015 Підвищення адаптивності  ярих 

зернових культур. Обробка 

насіння сумішшю мікробіоло-

гічних препаратів, під час сівби 

вноситься органічне добриво 

(біогумус), у фазу кущіння 

проводиться обприскування 

посівів сумішшю мікробіоло-

гічних препаратів. Прибавка 

врожайності ячменю ярого на 

Вінюков О.О., 

к.с.-г.н., 

0509659139 

Укладання договорів 



рівні 0,3– 0,6 т/га. Дозволяє 

одержати екологічно безпечну 

продукцію. 

ПУ № 104099 від 12.01.2016 р. 

Корисна модель «Спосіб 

органічного вирощування 

зернових культур в умовах зони 

техногенного навантаження» 

 

16 Ефективність застосування 

біогумусу при сівбі обрушеним 

насінням еспарцету 

2015 Додаткові витрати на 

застосування нових елементів 

складають 180 грн./га, чистий 

прибуток від їх впровадження в 

селекційному процесі – 9220 

грн./га, рентабельність – 5122 % 

 

Гавриш С.Л., 

0956816012 

Укладання договорів 

17 Технологія літньої сівби 

еспарцету  свіжозібраним 

обрушеним насінням 

2015 Літня сівба еспарцету  

свіжозібраним обрушеним 

насінням. Додаткові витрати на 

застосування нових елементів 

складають 180 грн./га, чистий 

прибуток від їх впровадження в 

селекційному процесі – 9220 

грн./га, рентабельність – 5122 

%. Урожайність зеленої маси – 

36,9 т/га, насіння – 0,6 т/га. 

ПУ № 84442 від 25.10.2013 р. 

Корисна модель «Лущильно-

шліфувальна машина» 

 

Гавриш С.Л., 

0956816012 

Укладання договорів 

18 Сорт еспарцету Резонанс 

 

Занесений до державного Реєстру 

2017 Сорт має високу 

продуктивність (зеленої маси  

не менше 500 ц/га за рік, сухої 

речовини – 108 ц/га, насіння – 

Гавриш С.Л., 

0956816012 

Укладання ліцензійних 

договорів 



сортів рослин України у 2017 р. 11 ц/га, вміст протеїну в сухій 

речовині 18,8 %), облистяність 

54%, стійкість до вилягання 9 

балів, посухостійкість 8 балів, 

зимостійкість 8 балів, високу 

інтенсивність відростання 

навесні та після укосів, 

стійкість до хвороб.  

ПУ № 170305 від 03.10.2017 р. 

 

19 Екологічна адаптивна технологія 

вирощування пшениці озимої в 

зоні Степу України 

 

2016 Підвищення адаптивності  

озимих зернових культур. 
Обробка насіння сумішшю 

мікробіологічних препаратів, у 

фазу кущіння проводиться 

обприскування посівів 

сумішшю мікробіологічних 

препаратів. Прибавка порівняно 

з контролем склала 1,22 т/га  на 

органо-мінеральному фоні 

живлення - 0,78 т/га, а на 

органічному фоні - 0,43 т/га. 

Дозволяє одержати екологічно 

безпечну продукцію. 

ПУ № 104099 від 12.01.2016 р. 

Корисна модель «Спосіб 

органічного вирощування 

зернових культур в умовах зони 

техногенного навантаження» 

 

Вінюков О.О., 

к.с.-г.н., 

0509659139 

Укладання договорів 

20 Метод прискорення селекційного 

процесу при створенні сортів 

еспарцету 

2015 Засновується на скороченні на 1 

рік терміну репродукції насіння 

еспарцету озимого типу шляхом 

застосування літньої сівби 

свіжозібраним насінням. 

Гавриш С.Л., 

0956816012 

Використання в 

селекційній роботі, в 

наукових дослідженнях. 

Укладання ліцензійних 



 договорів 

21 Адаптивна технологія 

вирощування пшениці озимої в 

зоні Степу України 

2018 Адаптивна технологія 

вирощування пшениці озимої 

передбачає: припосівне 

внесення 250 кг/га 

гранульованого біогумусу та 

мінеральних добрив дозою 

N15P15K15, обробку насіння 

сумішшю з мікродобрива сизам, 

регулятору росту айдар та 75% 

від рекомендованої дози 

протруювача вітавакс 200ФФ, 

обприскування посівів у фазу 

кущіння (осінь) препаратом 

айдар, весняне обприскування 

посівів у фазу кущіння 

сумішшю регулятор росту 

айдар, мікродобриво хелатин, 

75% від рекомендованої дози 

фунгіциду фалькон, 75% від 

рекомендованої дози 

інсектициду коннект та водний 

розчин карбаміду дозою 5 кг/га 

у ф.в. для підживлення та 

захисту рослин від шкідливих 

організмів (ПУ №103811 

«Спосіб вирощування зернових 

культур»; опубл. 25.12.2015, 

Бюл.№ 24). 

  

22 Органо-адаптивна технологія 

вирощування пшениці озимої в 

зоні Степу України 

2018 Органо-адаптивна технологія 

вирощування пшениці озимої 

передбачає: припосівне 

внесення органічного добрива 

  



біогумус 250 кг/га, інокуляцію 

насіння сумішшю 

мікробіологічних препаратів 

біополіцид, фосфоентерин та 

діазофіт, обприскування посівів 

у фазу кущіння (осінь) та після 

відновлення вегетації (весна) 

сумішшю вище згаданих 

мікробіологічних препаратів 

(ПУ №104099 «Спосіб 

органічного вирощування 

зернових культур в умовах зони 

техногенного навантаження»; 

опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1). 
 

23 Адаптивна технологія 

вирощування ячменю ярого в 

зоні Степу України 

2018 Адаптивна технологія 

вирощування ячменю ярого 

включає: припосівне внесення 

250 кг/га гранульованого 

біогумусу та мінеральних 

добрив дозою N15P15K15, 

обробку насіння сумішшю з 

мікродобрива сизам, регулятору 

росту айдар та 75% від 

рекомендованої дози 

протруювача вітавакс 200ФФ, 

обприскування посівів у фазу 

кущіння сумішшю регулятор 

росту айдар, мікродобриво 

хелатин, 75% від 

рекомендованої дози фунгіциду 

фалькон, 75% від 

рекомендованої дози 

інсектициду коннект та водний 

  



розчин карбаміду дозою 5 кг/га 

у ф.в. для підживлення та 

захисту рослин від шкідливих 
організмів (ПУ №103811 

«Спосіб вирощування зернових 

культур»; опубл. 25.12.2015, 

Бюл.№ 24). 
 

24 Органо-адаптивна технологія 

вирощування ячменю ярого в 

зоні Степу України 

2018 Органо-адаптивна технологія 

вирощування ячменю ярого 

включає: припосівне внесення 

органічного добрива біогумус 

250 кг/га, інокуляцію насіння 

сумішшю мікробіологічних 

препаратів біополіцид, 

фосфоентерин та діазофіт, 

обприскування посівів у фазу 

кущіння сумішшю вище 

згаданих мікробіологічних 

препаратів (ПУ №104099 

«Спосіб органічного 

вирощування зернових культур 

в умовах зони техногенного 

навантаження»; опубл. 

12.01.2016, Бюл. № 1). 
 

  

Землеробство 
25 Прогностична модель формування 

якості і екологічної безпеки 

рослинницької продукції в 

південно-східному промисловому 

регіоні 

 

2015 Модель дозволяє прогнозувати 

зміни кількості ВМ в зерні, 

вмісту білку і клейковини в зерні 

озимої пшениці  за різних 

метеорологічних умов. 

Економічна ефективність 

пов’язана з виробництвом 

Коноваленко 

Л.І., к.х.н., 

0955264201 

Укладання договорів 



екологічно безпечної продукції, 

яка передбачає більш високу 

вартість. 

 

26 Модель оцінки екологічного стану 

грунтів в  техногенно напруженому 

регіоні 

 

2018 Відповідно до розробленого 

алгоритму оцінки  

визначаються вихідні 

характеристики екологічного 

стану регіону, рівень 

техногенного навантаження на 

с/г угіддя, буферна здатність 

грунтів,  концентрації 

екотоксикантів в ґрунтах, с.-г. 

продукції. Розробка має 

соціальний ефект спрямований 

на покращання якості життя і 

здоров’я людини. 

 

Коноваленко 

Л.І., к.х.н., 

0955264201 

Укладання договорів 

27 Модель усунення деградаційних 

процесів на виробничих землях в 

умовах становлення біогенної 

системи землеробства 

 

2018 Становлення біогенної системи 

землеробства складається з 

біогенної парцеляції великих 

полів, огорожа їх з двох або й 

трьох сторін чагарниковими 

смугами, формування 

мульчепласту. Усунення 

деградаційних процесів на 

виробничих землях передбачає 

становлення чотирьох типів 

агробіогеоценозів: під 

парцелами з люцерною та 

еспарцетом буде виділено 12% 

площі з ЕАБ 55–60; під 

парцелами з зерновими 

культурами суцільного способу 

  



сівби буде виділено 1940 га 

(46,5%) з ЕАБ 50–60; під 

парцелами з просапними 

культурами – 1594 га (38,2%) з 

ЕАБ 40–50; землі з ЕАБ менше 

40 повинні перейти під 

чагарникові насадження.  

 

Тваринництво 
28 Cистема  годівлі 

високопродуктивної худоби в 

умовах антропогенного 

навантаження 

 

2013 Система забезпечить одержання 

понад 7000 кг молока від 

корови за рік при витратах на 1 

ц  2,5 люд.год., 0,95 -1 ц. к. од. 

при рентабельності понад 50%. 

Економічний ефект - 400-500 

грн./гол. 

 

Александров 

С.М., к.б.н., 

с.н.с., 

0503268012 

Укладання договорів 

29 Удосконалена система живлення, 

доїння, управління стадом та якістю 

продукції на основі використання 

комп’ютерних програм 

2015 Удосконалена технологія 

підготовки корів до доїння 

сприяє підвищенню надоїв 

молока на 10-12%. Економічний 

ефект до 400 грн./гол. за рік. 

Александров 

С.М., к.б.н., 

с.н.с., 

0503268012 

Укладання договорів 

30 Оптимальна повнораціонна 

кормосуміш в залежності від 

фізіологічного стану і рівня 

продуктивності тварин 

2015 Застосування «захищених» 

жирів в раціонах корів с 

продуктивністю 6,0-7,0 тис. кг 

на рік дозволяє отримувати 

більш високу молочну 

продуктивність корів з 

післядією. 

Александров 

С.М., к.б.н., 

с.н.с., 

0503268012 

Укладання договорів 

Бахмутська дослідна  станція розсадництва ІС НААН  

Рослинництво 



1 Сорт черешні Прощальна 

Тараненко 

 

2015 Великоплідний сорт (плоди 

червоні, масою до 10 – 14 г, з 

щільним хрящуватим м’якушем 

солодкого смаку), середнього 

строку достигання, 

універсального призначення, 

урожайність до 20 т/га. 

Патент №150841.  

Чигрин Н.Ф., 

0501596343 

Рекомендовано для 

господарств Степової 

зони.  

Укладання договорів 

2 Сорт черешні Василиса прекрасна 

 

-«- Великоплідний сорт (плоди 

червоні, масою до 10 – 14 г, з 

щільним хрящуватим м’якушем 

солодкого смаку), середнього 

строку достигання, 

універсального призначення, 

урожайність до 20 т/га.  

Патент №150840.  

Чигрин Н.Ф., 

0501596343 

-«- 

3 Сорт вишні Альтруїстка 

 

-«- Великоплідний сорт (плоди 

червоні, масою до 10 – 14 г, з 

щільним хрящуватим м’якушем 

солодкого смаку), середнього 

строку достигання, 

універсального призначення, 

урожайність до 20 т/га.  

Патент №150640.  

-«- -«- 

4 Вишнево-черешневий гібрид 

Чудо 

 

-«- Великоплідний сорт (плоди 

червоні, масою до 10 – 15 г, з 

щільним хрящуватим м’якушем 

солодкого смаку), середнього 

строку достигання, 

універсального призначення, 

-«- -«- 



урожайність до 25 т/га.  

Патент №150639. 

5 Елементи технології захисту 

промислових насаджень черешні 

від вишневої мухи 

2016 Підвищення продуктивності 

промислових насаджень 

черешні на 15-20% при 

використанні нового 

інсектициду Ексірель 0,6 л/га, за 

рахунок підвищення 

інсектициду до 92-94%. 

Чигрин Н.Ф., 

0501596343 

Рекомендовано для 

впровадження у 

виробництво.  

Укладання договорів 

6 Клонова підщепа яблуні Д2854 -«- Зимостійка, посухостійка 

карликова підщепа для яблуні. 

Вихід стандартних відсадків до 

320,0 тис. шт/га, 

-«- Рекомендовано для 

впровадження у 

виробництво. 

Укладання договорів 

7 Елементи технології захисту 

промислових насаджень сливи від 

домінуючих шкідників 

2017 Підвищення продуктивності 

промислових насаджень сливи 

на 10-15% при використанні 

нового інсектициду Лірум 1,5 

л/га. 

-«- Рекомендовано для 

впровадження у 

виробництво. 

Укладання договорів  

8 Зразок глоду одноматочковий —

 Crataegus monogyna Jacq 

-«- Виділяється за цінними 

господарськими властивостями: 

морозостійка, солевитривала, 

декоративна форма.  

-«- Рекомендовано до 

впровадження в 

фермерських 

господарствах. 

Укладання договорів 

9 Глід понтійський –  

Crataegus pontica 

-«- Виділяється за цінними 

господарськими властивостями: 

декоративність, вживання ягід в 

сіжому та переробленному 

вигляді – варення, джеми, 

-«- -«- 



компоти, борошно та як 

замінник чаю. 

10 Глід алтайський –  

Crataegus altaica (Loud.) Lange 

-«- Виділяється за цінними 

господарськими властивостями: 

декоративність, морозостійкість 

та посухостійкість вживання 

ягід в свіжому та 

переробленому вигляді – 

варення, джеми.    

Чигрин Н.Ф., 

0501596343 

Рекомендовано до 

впровадження в 

фермерських 

господарствах. 

Укладання договорів 

Відділ родючості ґрунтів та ґрунтоохоронних технологій ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського» 

Землеробство 

1 Системи обробітку ґрунту та 

застосування добрив для зернових 

і технічних культур 

2015 Підвищують інформаційне 

забезпечення системи охорони 

ґрунтів від ерозії до 80 %,  

при дотриманні заходів 

забезпечується  накопичення 

зимових опадів до 41 %, 

збільшується продуктивність 

пшениці озимої до 47 ц/ га, 

зменшується щільність будови 

ґрунту до 1,24 г/см
3
.  

Економічний ефект – за рахунок 

мінімалізації скорочення витрат 

на 700 грн/га; збільшення: 

чистого прибутку на 1194 

грн/га, рівня рентабельності на 

8,4 %. 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 

2 Оптимальні рівні 

мікроелементного живлення для 

зернових культур в умовах 

2015 Забезпечення збалансованого і 

гармонійного живлення рослин 

протягом всього періоду 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 



Донбасу вегетації культури, за рахунок 

приросту врожаю додатково від 

330 до 650 грн. окупність 

мікроелементів від 2,5 до 5 грн 

на одиницю вартості придбання 

мікродобрив, зменшення до 300 

грн витрат на придбання 

добрив. Економічна 

ефективність - економія 

мікродобрив на 5-10 %, їх 

окупність під зернові культури 

на рівні 6-7 грн/га. 

3 Система оптимізації вмісту 

важких металів та мікроелементів 

на ґрунтах різного ступеню 

еродованості за рахунок 

регулювання підживлення с.-г. 

культур 

 

2016 Оптимальні рівні вмісту 

мікроелементів, допустимі рівні 

вмісту важких металів для 

ґрунтів різної буферної 

здатності для розробки 

ефективних заходів оптимізації 

живлення с.-г. культур. 

Перевага над аналогами – 

адаптованість до конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов, 

врахування буферної здатності  

ґрунтів, взаємного впливу між 

мікроелементами, важкими 

металами, меліорантами. 

Економічна ефективність – 

зменшення витрат на 

врегулювання мікроелемент-

ного живлення на 120 грн/га. 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 

4 Технологічні рішення  мінімального 

обробітку ґрунту згідно адаптивно-

ландшафтної технології відтворення 

2016 За мінімалізацією обробітку 

грунту у порівнянні з 

традиційною технологією: 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 



родючості деградованих ґрунтів 

Донецького регіону 
зменшення кількість викидів 

СО2 на 1,09 % та 1,6 % 

відповідно; зменшення 

кількості викидів NO2 на 0,44 % 

та 0,64 % відповідно, що 

істотно поліпшує його 

екологічний стан; збільшився 

коефіцієнт водоспоживання 

культури (кукурудза) від норми 

на 96 м3/т врожаю і становив 

1160 м3/т врожаю. 

Витрати на вирощування 

культури за нульовою 

технологією зменшились у 

порівнянні з мінімальною та 

традиційною системою 

обробітків ґрунту на 104 грн/га 

та 370 грн/га відповідно. 

За рахунок вищої врожайності 

мінімальний обробіток 

забезпечує одержання більшого 

умовного прибутку (4026 

грн/га) з найвищим рівнем 

рентабельності 54,8 %, що на 

28,3 % та 4,8 % більше ніж за 

нульовим та традиційним 

обробітками відповідно. 

5 Настанови з раціонального 

використання мікродобрив під 

зернові культури за різних рівнів 

удобрення в умовах Донбасу 

2016 Збільшення коефіцієнту 

використання поживних 

речовин мінеральних добрив у 

2-2,5 рази, забезпечення 

збалансованого і гармонійного 

живлення рослин протягом 

всього періоду вегетації, за 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 



рахунок приросту врожаю 

додатково від 330 до 650 грн 

окупність мікроелементів від 

2,5 до 5 грн на одиницю 

вартості придбання 

мікродобрив, зменшення до 300 

грн витрат на придбання 

добрив. 

6 Заходи з оптимізації рухомості 

важких металів і мікроелементів у 

ґрунті за сучасних технологій 

землеробства в умовах східного 

Степу 

2017 Додатковий прибуток до 500 

грн/га за рахунок оптимізації 

живлення с.-г. культур та 

підвищення врожайності 

культур на 10–15 % за 

отримання екологічно чистої 

рослинницької продукції. 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 

7 Система оцінки ґрунтоохоронної 

ефективності мінімального та 

нульового обробітків на 

чорноземі звичайному як засобів 

захисту ґрунтів від ерозії 

 

2017 Система оцінки 

грунтоохоронної ефективності 

мінімального та нульового 

обробітків на чорноземі 

звичайному включає критерії: 

агрофізичні, фізико-хімічні та 

агрохімічні властивості ґрунту і 

порівняння ґрунтозахисних 

систем обробітку, оцінку 

економічної доцільності 

протиерозійних технологій 

вирощування сільськогос-

подарських культур. 

Переваги над аналогами – 

забезпечення підвищення 

ерозійної стійкості орних 

земель регіону. 

Економічна ефективність – 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 



економія трудових ресурсів до 

60 %, скорочення витрат до 500 

грн/га; оптимізація 

використання матеріальних 

ресурсів на 18-20 %. 

8 Ґрунтоохоронна технологія 

захисту ґрунтів від ерозії 

2018 Включає застосування 

комплексу взаємопов’язаних 

агротехнічних, організаційних 

заходів через систему оцінки та 

алгоритм функціонування 

ґрунтозахисних систем 

обробітку ґрунту, забезпечує 

усунення чи зменшення 

негативного впливу ґрунтової 

деградації на продуктивність і 

сталість розвитку аграрного 

сектору. Рівень – краща за 

існуючі в Україні аналоги. 

Переваги – мінімізація розвитку 

процесів ерозії за мінімізації 

затрат. економічна ефективність 

– до 60 %, скорочення витрат до 

500 грн/га; оптимізація 

використання матеріальних 

ресурсів на 18-20 %. 

Ефективність – екологізація 

систем землеробства. 

підвищення урожайності 

озимини на 4,6 ц/га за 

мінімалізацією обробітку 

ґрунту та  покращання 

ґрунтових показників). 

 

Тютюнник Н.В. 

ddсnnc@ukr.net 

Укладання договорів 

 



Тел:        050-965-91-39 

E-mail:   cnzdiapw@ukr.net 

                 

                 ddsds-naan.com.ua 

                 facebook.com/cnzdiapw 

                  

                 вул. Захисників України, 1, м. Покровськ 

                 Донецька область, 85307                   

  


