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Програма
проведення Міжнародного Дня поля-2019

“Особливості вирощування зернових, зернобобових і технічних культур за
умов різкоконтинентального клімату”
Дата проведення: 30 серпня 2019 р.
Адреса: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, ІСГС НААН
Учасники: керівництво регіональних органів влади, керівники та спеціалісти департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації, районних управлінь (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, керівники та спеціалісти сільськогосподарських агроформувань різних форм
власності, науковці, представники компаній-дистриб’юторів ЗЗР, добрив, с.-г. техніки та банківських установ
(всього більше 200 осіб).
900-1000 – Ознайомлення з новинками с.-г. техніки на науково-демонстраційному полігоні ІСГС
НААН; реєстрація учасників;
1000-1005 – Відкриття Міжнародного Дня поля – Осінський Сергій Олександрович, заступник голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації;
1005-1015 – Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва
Центрального регіону – Семеняка Ігор Миколайович, директор ІСГС НААН, к. с.-г. н., доцент;
1015-1025 – Особливості сівби озимих зернових культур в умовах 2019 р. – Умрихін Назар
Леонідович, завідувач науково-технологічного відділу рослинництва та тваринництва ІСГС НААН, к. с.г. н.;
1025-1035 – Характеристика сучасних сортів озимих та ярих зернових культур, насінництво яких
ведеться в мережі ІСГС НААН – Козелець Галина Миколаївна, завідувач лабораторії науковоінноваційного впровадження, первинного та елітного насінництва ІСГС НААН, к. с.-г. н.;
1035-1045 – Порівняльна оцінка сортів сої вітчизняної та зарубіжної селекції при вирощуванні в
умовах різкоконтинентального клімату північного Степу – Медведєва Людмила Романівна, с. н. с.
лабораторії селекції і первинного насінництва зернових і технічних культур ІСГС НААН;
1045-1100 – Система захисту сільськогосподарських культур від компанії FMC – Курцев
Володимир Олегович, регіональний представник компанії FMC, к. с.-г. н.;
1100-1140 – Ефективність різних технологічних моделей вирощування сучасних гібридів
кукурудзи – Семеняка Ігор Миколайович, директор ІСГС НААН, к. с.-г. н., доцент;
– представники вітчизняних селекційних центрів та зарубіжних компаній (ДУ ІЗК НААН; SAATENUNION; ТОВ НВКФ “Селекта”; Limagrain; ТОВ “Агро Арена”; ALFA Seeds; ТОВ “ЮЕЙ ГРУП
ДИСТРИБЬЮШЕН”; Corteva Agriscience; НВФГ “Компанія “Маїс”; ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН);
1140-1150 – Особливості мінерального живлення від компанії ТОВ “Тімак Агро Україна” –
Бабенко Олександр, продакт-менеджер ТОВ “Тімак Агро Україна”;
1150-1230 – Характеристика сучасних гібридів соняшнику вітчизняної і зарубіжної селекції та
особливості їх агротехніки в умовах регіону – Мащенко Юрій Васильович, заступник директора з
науково-інноваційної діяльності та розвитку експериментальної бази ІСГС НААН, к. с.-г. н.;
– представники вітчизняних селекційних центрів та зарубіжних компаній (ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН;
Nuseed; Agroselect Semences; SAATEN-UNION; ТОВ “Нертус-Агро”; Limagrain; ALFA Seeds, ІОК НААН);
1230– Від’їзд учасників Міжнародного Дня поля.
Адреса і контактні телефони: 27602, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка,
вул. Центральна, 2, Інститут сільського господарства Степу НААН
E-mail: isgs.naan@gmail.com, http://agronauka.com.ua
Сектор маркетингу та інформаційно-консалтингового забезпечення інноваційного розвитку:
(0522) 31-54-66; 050-290-04-21; yaroslavakrenciv@gmail.com – Кренців Ярослава Ігорівна.

