радует. Особенно приятно, что в работе конференции участвуют
представители Российской Федерации, из институтов России. Все, что сегодня
было сказано докладчиками, в очередной раз демонстрирует неразрывность
наших народов, и если брать именно этот, аграрный, срез нашего
взаимодействия, то оно не может существовать друг без друга, поэтому я
призываю к тому, чтобы такие мероприятия повторялись, чем чаще – тем
лучше, и невзгоды мы переживем. Спасибо!

М.М. ОПАРА,
проректор з наукової роботи Полтавської державної аграрної академії,
професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Шановний Вікторе Анатолійовичу! Від Полтавської державної аграрної
академії, від нашої делегації я Вам щиро
вдячний за запрошення у цю книгозбірню
світового значення. Приємно, що ось такі
дійства проводяться серед отакого великого
аграрного наукового загалу нашої держави і
Російської Федерації. Я хотів би сказати, що
Полтавська дослідна станція – це перлина
світової аграрної науки в Україні і на півдні
Росії і ті надбання, які були у свій час
розроблені вченими цієї станції, і зараз
працюють – вони по результатах і зараз
виконують оці досягнення. І мабуть те, що наша Полтавська область є
передовою і в галузі рослинництва, і в галузі землеробства, і в галузі
тваринництва – це мабуть є наслідком того, що ті здобутки, які були на станції,
вони втілюються у життя. Я думаю, що 130-річчя цієї унікальної аграрної
установи нашої держави, будуть широкомасштабно відзначені у листопаді, я
думаю, що мабуть буде виїзне засідання Національної академії аграрних наук,
де буде більш широко представлено роль цієї наукової установи у світовій
аграрній науці. Мені приємно, що Ольга Юріївна сьогодні досить
фундаментальну доповідь зробила по сільськогосподарським товариствам. Я
думаю, вся наукова громадськість, яка сьогодні присутня, що на наступний рік
ми
будемо
відзначати
150-річчя
з
дня
заснування
першого
сільськогосподарського товариства. Я Вам вдячний, Вікторе Анатолійовичу, я
вдячний усім тим, хто зробив такі фундаментальні доповіді. Я думаю, що
сонце Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції буде
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безмірно світити над цією установою так, як воно світило 130 років тому. І я
думаю, що Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція буде
прикладом фундаментальних досліджень для підвищення ефективності
аграрного сектора нашої держави. Дякую!

П.М. ВАСИЛЮК,
директор Українського інституту експертизи сортів рослин,
заслужений працівник сільського господарства України
Шановні колеги! Надзвичайно велике свято сьогодні, що ми вшановуємо
початок і роботу дослідницької справи. Зокрема, щоб не відбувалося, то
наукова думка, вона пов’язана так чи інакше з дослідами. Вони повсякденно
відбуваються з нами, навіть кухарка пробує на
смак більше чи менше потрібно солі – це дослід.
Точно так і дослідник у своїх висновках
ґрунтується
на результатах. Всі стаціонарні
досліди, сьогодні ми говоримо скільки років, у нас
офіційно в державному сортовипробуванні зараз
іде дискусія: 2 чи 3, чи 4 роки – доцільність цього
всього, відмінність, як ми отримуємо і як це іде на
користь взагалі державі. Тому особливо велика
подяка всім науковцям, що вони орієнтуються і
поважають ті методики, які вони приймають за
основу у своїй справі, й історія, як ми бачимо,
підтверджує такі досягнення, тому я хотів би всім побажати хороших
результатів, висновків на основі дослідницької справи і у подальшому
продовжувати святкувати такі знаменні події. Дякую!
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