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виченко (IC НААН) про су-

новітнє в теорії та практиці» в розсадництві.
*  *  '  Година в роботі конферен-

Під такою назвою 19 черв- ТДАТУ, професор В. Т. На- товий склад, формування дії була виділена для дегус-
ня на базі ТДАТУ відбулася днкто, заступник директо- дерев, зрощення, удобрення тації сортів черешні і дюків
науково-практична конфе- ра TOB «Агро-Фенікс* Т. І. і підживлення, хімічний за- мелітопольської селекції,
ренція. Тепленко, Д.С.-Г.Н. 1С НААН хист рослин, збирання вро- Найвищі дегустаційні оцін-

Відкрив роботу конфе- В. М. Удовиченко. жаю). ки отримали сорти черешні
ренції директор НДІ зрошу- Основні напрямки ро- Наступним кроком у ро- Анонс, Талісман, Любими-
ваного садівництва ТДАТУ, боти конференції це - пер- боті конференції було виїзд ця Туровцева та вишні Сія-
здвідувач кафедри «Сіть- спективи використання ве- до TOB «Блексі фрут компа- нець Туровцевої.
ськогосподарських машин* гетативних підщеп селекції ні» та TOB «Агро-Фенікс* із Завершилася конфе-
G. Г. Караев. З привітальним Кримської ДСС у розсадни- метою огляду насаджень че- ренція «круглим столом*,
словом до присутніх звер- цтві півдня України; сорти решні. на якому вчені ТДАТУ
нувоя ректор університе- черешні мелітопольської се- На пленарному засідан- МДСС ім. М. Ф. Сидорен-
ту, професор В. М. Кюрчев. лекції для інтенсивних на- ні було заслухано допово- ка і ІС НААН обмінялися
Також виступили директор саджень; сучасні технології ді к.с.-г. н. В. О. Туровцевої думками щодо створення
департаменту розвитку аг- виробництва посадкового про сорти черешні і дю- інноваційно-інвестиційного
ропромислоного розвитку матеріалу; особливості кон- ків для інтенсивних наса- проекту черешневого саду.
Запорізької області А. М. фігурації і технології сучас- джень, к.с.-г.н. С. А. Васюти Світлана ТУРЧИНА, началь-
Ревуцькнй, проректор із H P ного черешневого саду (сор- (ІС НААН) про вегетатив- ник РВВ «Агротаврія».


