ЮВІЛЕЇ

І.Т. СЛЮСАРЮ — 80
4 вересня 2019 р. виповнилося 80 років відомому вченому в галузі меліоративного
землеробства, кормовиробництва та екології довкілля,
доктору сільськогосподарських наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки
України, головному науковому
співробітнику відділу сівозмін
і землеробства на меліорованих землях ННЦ «Інститут
землеробства НААН» Івану
Тимофійовичу Слюсарю.
Народився І.Т. Слюсар у
с. Мазінки Переяслав-Хмель
ницького району Київської
області. Після закінчення
школи у 1966 р. вступив до
Української сільськогосподарської академії на агрономічний
факультет (нині Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Трудову діяльність розпочав головним агрономом колгоспу с. Усівка на
Київщині. З 1972 р. працює в
ННЦ «Інститут землеробства
НААН» спочатку заступником
директора Панфильської
дослідної станції Інституту
землеробства, а з 1996 р. —
завідувачем лабораторії
землеробства на осушених
землях, з 2011 р. й донині —
головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих
землях. За сумісництвом із
1992 по 2003 р. обіймав посаду професора кафедри
кормовиробництва та сільськогосподарської меліорації Національного аграрного
університету. Наукові розробки І.Т. Слюсар присвятив високопродуктивному та
екологічно збалансованому
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використанню осушуваних
земель гумідної зони України.
Науковим доробком ученого є вдосконалення тео
ретичних і практичних основ
регулювання водного режиму ґрунтів, мінерального живлення та ресурсного
програмування врожайності
сільськогосподарських культур. Він науково обґрунтував
практичні рекомендації стосовно комплексного природоохоронного використання
ґрунтів гумідної зони на основі
впровадження сівозмін із коротким польовим періодом,
ґрунтозахисну систему обробітку, біологізацію систем
землеробства, відтворення та
збереження малих річок із біологічним різноманіттям рослинництва в їхніх басейнах.
Іван Тимофійович установив
закономірності формування
високопродуктивних біогеоценозів різних термінів достигання та сінокісно-пасовищного
використання під дією різних
природних і антропогенних
чинників як основи природоохоронного використання осушуваних ґрунтів гумідної зони.

Вісник аграрної науки

Результати наукової діяльності І.Т. Слюсаря висвітлено в понад 270-ти наукових і
науково-популярних працях,
серед яких 23 монографії, підручники та навчальні посібники, 6 патентів на винаходи.
Ювіляр гідно представляє
вітчизняну науку на міжнародних зібраннях. Входить
до складу двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, є членом
редколегії кількох наукових
журналів. Під науковим керівництвом І.Т. Слюсаря захищено 21 кандидатську та
2 докторські дисертації.
За багаторічну наукову
та педагогічну діяльність
І.Т. Слюсарю присвоєно почесне звання «Заслужений
діяч науки і техніки України»
(2009).
Іван Тимофійович нагороджений почесними грамотами
Міністерства освіти України
(1999), Кабінету Міністрів
України (2002) та Верховної
Ради України (2004), почесною відзнакою МНС України
(2000), «Знаком Пошани»
Міністерства аграрної політики України (2002) та Київської
міської держадміністрації
(2004), є лауреатом премії
НААН «За видатні досягнення
в аграрній науці» (2001).
Вітаємо ювіляра і від щирого серця бажаємо здо
ров’я, довгих років життя,
благополуччя та нових творчих звершень.
В.А. Вергунов,
академік НААН
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