
вчора та сьогодні

Аграрні дослідження в 

федеральній землі Бранденбург



Період часу до 03.10.1990 року

• Інститут дослідження 
бджільництва

• Інститут рибництва у 
внутрішніх 
водоймищах

• Інститут механізації

• Інститут родючості 
ґрунтів

• Молочний інститут

• Інститут овочівництва

• Інститут лугів та 
пасовищ, 
кормовиробництва, 
розведення тварин

Академія сільсько-
господарських наук

ADL (представництво 
Берлін)

Академія наук НДР

ADW 
(представництво 

Берлін)

Університети

-

Аграрні факультети

Індустріальні 
дослідження

• Центральний 
інститут харчування

• Берлінський 
університет ім. 
Гумбольдту

• (університети в 
Ростоку та Галле)

• Інститут 
переробки 
зернових



З травня 1990 р. до вересня 1990 р.

• Німецько/ Німецькі перемовини щодо аграрних досліджень

• Орієнтація на загально німецькі аграрні дослідження

Угода щодо забезпечення єдності Німеччини у серпні 1990 року

• Стаття 38 – аудит інститутів нової федеральної землі Бранденбург

Рекомендації наукової ради ФРН від вересня 1991 року щодо 

подальшого ведення роботи в науково-дослідних установах аграрного 

спрямування в федеральній землі Бранденбург

Рішення уряду федеральної землі Бранденбург щодо нової структури 

аграрних досліджень та відомчого розподілу від 21.12.1991 р. та

03.06.1992 р.



Важливі результати аудиту від 

наукової ради
 Ліквідація ADL т ADW

 Заснування міжрегіональних інститутів

 Аграрні дослідження = відповідальність 
федеральних земель

 Установи, що працюють на користь кількох 
федеральних земель, з представництвом в 
Бранденбурзі

 Індустріальні дослідження = переносяться на 
проекти федеральних земель

 Аграрний факультет Берлінського університету ім. 
Гумбольдту



Нова структура починаючи з 01.01.1992 р.

Лейбніц-Інститути
Установи, що працюють на користь 

кількох федеральних земель

 Місце розташування земля Бранденбург,

 Адміністративні домовленості з Тюрингією, 
Саксонією, Саксонією-Анхальт, Берліном та 
Шлезвіг-Гольштайном

 Аграрні дослідження, орієнтовані на 
практику

 Навчання та підвищення кваліфікації

 Земельний інститут бджільництва з.Т, Гоєн Ноєндорф

 Інститут ландшафтних наслідків гірничої промисловості з.Т. 
Фінстервальде

 Навчальна та дослідна станція з питань розведення тварин 
та утримання тварин з.Т. Грос-Кройц

 Інститут дослідження продуктів харчування та 
навколишнього середовища з.Т. Бергхольц-Реебрюке

 Навчальна та дослідницька станція молочного господарства 
з.Т. Оранієнбург

 Інститут розведення продуктивних сільськогосподарських 
тварин з.Т. Шьонов

 Інститут рибництва у внутрішніх водоймах з.Т. 
Потсдам/Закров

 Фінансування через Федерацію та 

федеральну землю Бранденбург, відповідно 

до положень статті 91b Основного Закону

 Фундаментальні дослідження, 

орієнтовані на застосування

 Лейбніц-центр дослідження аграрного 

ландшафту у Мюнхеберзі з.Т.

 Інститут аграрної техніки та Біоекономіки в 

Борнімі з.Т.

 Інститу овочівництва та декоративних 

рослин в Гросберені з.Т.



• Правовий статус „зареєстровані об'єднання“ (правові норми, що 

регулюють діяльність об'єднань) з Загальними зборами членів, 

Правлінням, науковою радою, федеральні землі, що приймають участь 

у фінансуванні, з повним правом голосу

• Виключення: Інститут з питань переробки зернових у Реебрюке ТОВ

(дослідження технологій виробництва продуктів харчування)

Аграрні дослідження в Бранденбурзі здійснюються в установах, 

що мають приватно-правову форму організації

• Нема земельного відомства

• Запит щодо залучення 

додаткового фінансування до 

Федерації/федеральної землі

Підсумок



Інститути, що працюють на користь 

кількох федеральних земель, та 

їхні основні завдання



Земельний інститут бджільництва з.Т, 

Гоєн-Ноєндорф

Основні завдання:

 Здоров'я бджіл

 Роботи з генної діагностики для розпізнавання 

збудників хвороб та розробки терапії

 Визначення якості меду та його регіонального 

походження

(Тюрингія, Саксонія, Берлін, Саксонія-Анхальт)



Навчальна та дослідницька станція

молочного господарства з.Т. Оранієнбург

Основні завдання:

 Якість молока (мікробіологія, хімія, сенсорика)

 Місце навчання для молочних технологів та 

молочних лаборантів

(Мекленбург-Передня Померанія, Берлін, 

Саксонія, Саксонія-Анхальт)



Інститут рибництва у внутрішніх

водоймах з.Т. Потсдам Закров

Основні завдання:

 Органічне ведення рибництва

 Рибництво у закритих водоймах

 Здоров'я риби

(Тюрингія, Саксонія-Анхальт, Шлезвіг-Гольштайн)



Інститут розведення продуктивних

сільськогосподарських тварин з.Т. Шьонов

Основні завдання:

 Генна діагностика

 Визначення племінної цінності

(Саксонія)



Навчальна та дослідна станція з питань

розведення тварин та утримання тварин

з.Т. Рульсдорф

Основні завдання:

 Інноваційні методи розведення

 Здоров'я тварин, системи доїння

 Ветеринарна практика

(Берлін)



Інститут дослідження продуктів харчування

та навколишнього середовища з.Т.

Основні завдання:

 Якість водоймищ

 Здорове харчування людей та тварин

(Берлін)



Інститут ландшафтних наслідків гірничої

промисловості з.Т. Фінстервальде

Основні завдання:

 Рекультивація площ під відкритим видобутком

 сільськогосподарська, лісогосподарська, 

реліктові озера

(Саксонія)



Дуже дякую за Вашу увагу!

Аграрні дослідження в федеральній землі Бранденбург


