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Засідання Президії НААН
28 вересня 2016 р. відбулося чергове засідання президії НААН з
розгляду питання НААН під головуванням президента академіка НААН
Я. Гадзала. Члени президії HAАH та запрошені заслухали й обговорили
наукову доповідь директора Інституту тваринництва НААН членакореспондента НААН Є. Руденка «Стан і завдання наукових досліджень із
технологічного забезпечення виробництва продукції тваринництва»
(Національна академія аграрних наук України).
В обговоренні взяли участь директор Інституту свинарства і АПВ НААН
професор В. Волощук, заступник директора Департаменту тваринництва
Мінагрополітики України В. Пищолка, заступник голови правління ПАТ
«Миронівський хлібопродукт», Герой України, академік НААН Ю. Мельник,
директор ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства» академік НААН В. Адамчук, генеральний директор ВАТ
«Брацлав» П. Михайленко, професор кафедри технології виробництва молока і
м’яса Білоцерківського НАУ М. Луценко. Було зазначено, що розроблено і
впроваджено технологію вирощування ремонтних телиць за віковими
періодами від народження до 90-денного віку; досліджено і обґрунтовано
методи конверсії альтернативних джерел для забезпечення енергетичної
автономності ферм з виробництва молока та яловичини; визначено
ефективність роботи створених біогазових установок різної потужності та
окупність вкладень; впроваджено моніторинг стану відтворювальної здатності
корів на фермах і комплексах та біотехнологічні методи корегування їх
відтворювальної функції. Для виробників свинини розроблено декілька нових
ефективних варіантів об’ємно-планувальних рішень реконструкції свинарських
приміщень із використанням природних витяжних регульованих вентиляційних
систем та самопливного видалення гною. Створено енергоощадну самопливну
систему видалення гноївки на підприємствах промислового типу з урахуванням
рельєфу місцевості. Розроблено технологічні елементи екологічно безпечного
та органічного виробництва продукції свинарства.
Президент академії Я. Гадзало зазначив, що перед науковцями стоїть
багато завдань – створення шкіл молодих фермерів з підвищення ефективності
роботи в секторі аграрного виробництва, визначення механізмів фінансової
підтримки сільгоспвиробників на державному рівні, розроблення правил
утримання різних видів тварин з урахуванням Європейської конвенції із захисту
тварин. Інститути мають визначитися, на розвиток чого першочергово
направити кошти – молочне і м’ясне скотарство, виробництво молока тощо.

Науковим установам потрібно більш активно пропагувати свою продукцію –
від технології виробництва до проектування сучасних приміщень різної
потужності.
За результатами обговорення доповіді президія НААН ухвалила
відповідний проект постанови.

