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Конференція  

Органічне рослинництво – 2017 
Сівозміна та живлення рослин і ґрунту. Ефективна очистка складів. 

 
Програма 

 

Дата проведення: 31 березня 2017 р. (п’ятниця), 9:15 – 17:30 
Місце проведення: м. Київ, ст. м. Шулявська, вул. Смоленська, 31/33, Бізнес-центр 
«Інком», 2 поверх (вхід до конференц-зали сходами з вулиці). 
Цільова аудиторія: органічні с-г. виробники, інші зацікавлені виробники с.-г. продукції,  
                                     виробники ЗЗР, добрив для органічного рослинництва, науковці 

 

Час Тема доповіді Доповідач 

9:30 

10:00 
Реєстрація учасників та ранкова кава/чай 

10:00 

10:30 

Вітальне слово від організаторів 

Мета конференції, представлення доповідачів та 
учасників  

Сергій Галашевський 
Директор,  

сертифікаційний орган «Органік 
Стандарт» 

Торальф Ріхтер 
Експерт напрямку 
сільськогосподарських орних 
культур, SECO проект «Розвиток 
органічного ринку в Україні», FiBL, 
Швейцарія 

Частина 1 

10:30 

11:10 
Найкращі практики зберігання врожаю зернових 

Хайнц Генгенбах  
Консультант з органічного 
виробництва, Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hesse (LLH), 
Німеччина 

11:10 

11:20 
Питання – відповіді  

http://www.organicstandard.com.ua/
http://www.ukraine.fibl.org/
http://www.fibl.org/


 

11:20 

12:10 
Сівозміна та живлення рослин 

Борис Боінчан 

доктор с.г.наук, професор,, зав. 
відділом систем землеробства 
Науково-дослідного Інститута 
Польових Культур «Селекція»; зав. 
кафедрою природознавстав та 
агроекології Державного 
Університету ім. «Алеку Руссо», 
Бельци, Республіка Молдова 

12:10 

12:20 
Питання – відповіді  

12:20 

12:40 
Ґрунт – фактор успіху в органічному виробництві 

Биков Микола 

Начальник відділу органічної 
сертифікації та технологій СОК 
«Перший національний аграрний 

кооператив» 

12:40 

12:50 
Питання – відповіді  

12:50 

14:10 
Обідня перерва, кава/чай 

Частина 2  

14:10 

14:20 

Ресурсоефективне та більш чисте виробництво: 
практика, інновації та історії успіху у сфері 
агробізнесу 

Ігор Шилович,  
Директор, Центр 
ресурсоефективного та чистого 
виробництва, проект SECO 

14:20 

14:30 
Презентація проекту «Аграрні розписки: новий 
інструмент залучення фінансування»  

Олексій Омельяненко, 
менеджер проекту «Аграрні 
розписки» 

14:30 

14:40 
Питання – відповіді  

14:40 

15:00 

Комплексний підхід – основа агротехнологій в 
органічному виробництві 

Андрій Вдовиченко,  
Кандидат с.-г. наук, 

Директор, ДП «Дослідне 
господарство «Сквирське» ІАП 
НААН 

15:00 

15:10 
Питання – відповіді  

15:10 

15:30 
Мікробіологічні аспекти живлення рослин 

Ярослав Чабанюк,  
доктор с-г наук,  
зав. відділом Інститут агроекології 
та економіки 
природокористування НААН 

15:30 

15:40 
Питання – відповіді  

15:40 

16:00 

Успішні підходи в живленні рослин та ґрунту на ПП 
«Агроекологія» 

Сергій Козін  
головний агроном, ПП 
«Агроекологія» 

16:00 

16:10 
Питання – відповіді  



16:10 

16:30 
Арніка органік - органічне складське господарство 

Олег Ворона, 
Управління складами, «Арніка 
органік» 

16:30 

16:40 
Питання – відповіді  

16:40 

17:00 

Інститут органічного виробництва.  

Співпраця з с.-г. виробниками 

Олексій Качковський,  
директор, НВО «Інститут 
органічного виробництва» 

17:00 

17:10 
Питання – відповіді  

17:10 

17:20 

Презентація оновленого Переліку допоміжних 
продуктів для використання в органічному с.-г. 
виробництві 

Іван Гавран 
Провідний інспектор, 
сертифікаційний орган «Органік 
Стандарт» 

17:20 

17:40 
Обговорення – Запитання/Відповіді  

 
Конференція проводиться українською та англійською мовами з синхронним 

перекладом. 
Під час конференції відбудеться виставка і ви маєте можливість познайомитись із 

виробниками сучасних допоміжних продуктів (ЗЗР і добрив) та техніки для органічного 
виробництва. 

А також, протягом конференції ви маєте можливість познайомитись із провідними 
консультантами з органічного виробництва.  

 

Організаційний комітет:  
Сидорова Тетяна, тел.: +380 67 827 13 51 або  
e-mail: ts@organicstandard.com.ua – додаткові запитання та програма 

Партнер заходу: 
ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Інститут органічного виробництва»                           

 

Інформаційна підтримка:  
Громадська спілка «Органічна Україна» www.organicukraine.org.ua 
 

 
 
КьюС- українська інформаційно-консультаційна  
компанія з органічного напрямку https://ques.com.ua/  

                                                За підтримки:  

 
                                                                                                                                                                         www.seco-cooperation.ch 
                                                                                                                                                                         www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine 

mailto:ts@organicstandard.com.ua
http://www.organicukraine.org.ua/
https://ques.com.ua/
http://www.seco-cooperation.ch/

