
Попередня програма ділових заходів (станом на 15.05.18)* 

 

Час проведення Назва заходу Організатор 

6 ЧЕРВНЯ 

Павільйон 2, конференц зала 

14:00-17:00 Семінар «Конкурентні переваги добрив 
ФосАгро-Україна» 

ФОСАГРО-Україна, ТОВ 

Павільйон 5, конференц зала 

11:30-16:00 B2B зустрічі «Фінські агротехнології для 
українського ринку» 

Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу», Business Finland, 
UCABevent 

7 ЧЕРВНЯ 

Павільйон 1, конференц зала 1 

10:00-13:00 Круглий стіл «Органічне виробництво – 
пріоритетний напрямок аграрного сектору 
України» 

Федерація органічного руху України 

14:30-18:00 Церемонія нагородження Село Року 2018 Сільський Ревізор 

Павільйон 2, конференц зала 

09:30-10:30 Доповідь «Нововведення в сфері реєстрації 
пестицидів в Україні» 

Китайська рада з просування 
міжнародної торгівлі, Апк-Інформ 
 

10:30-12:30 Доповідь «Найбільш популярні пестициди та 
тенденції ринку пестицидів України, Білорусі, 
Росії та Казахстану» 

Китайська рада з просування 
міжнародної торгівлі, Апк-Інформ 
 

13:00-14:30 Семінар: «Біологічні препарати. Система 
захисту зернових культур» 

Хімагромаркетинг, ТОВ 

Павільйон 5, конференц зала 

9:00-12:30 Конференція: «Живлення рослин. Інноваційні 
агротехнологічні рішення. Весняний старт 
2018» 

А-тера, ТОВ 

13:00-16:00 Конференція «Розробки і досягнення NC 
SEME» 

Юг Агролидер, ТОВ 

Павільйон 8, конференц зала 1 

10:00-11:00 Круглий стіл «Напрямки інноваційного розвитку 
виробництва зерна в Україні на період до 2020 
року» 

Інститут зернових культур НААН 

14:00-15:00 Круглий стіл «Наукові засади лікування 
виноградом і вином (ампело- та енотерапія)» 

Інститут виноградарства і 
виноробства ім. В.Є. Таїрова 

Павільйон 8, конференц зала 2 

11:00-14:00 Презентація торгової марки PIX ТОВ «АРТІ» 

14:30-17:30 Семінар: «Стан галузі свинарства та розвиток 
Корпорації на засадах саморегулювання» 

Корпорація «Тваринпром» 

Павільйон 8, конференц зала 3 

10:00-13:00 Круглий стіл «Стан та перспективи розвитку 
ягідництва в Україні» 

Інститут садівництва НААН 

13:30-14:30 Круглий стіл «Стратегія розвитку нішевих 
олійних культур в Україні» 

Інститут олійних культур НААН 

15:00-17:00 Круглий стіл «Актуальні питання вирощування 
промислових конопель» 

Інститут луб’яних культур НААН 

Павільйон 19, конференц зала 3 

10:30-12:30 Семінар «Рідкі комплексні добрива - вихід на 
нові рівні врожаїв» 

ФОСАГРО-УКРАЇНА, ТОВ 

 

8 ЧЕРВНЯ 

Павільйон 1, конференц зала 2 

11:00-12:00 Семінар «Сучасні проблеми годівлі та 
відтворення молочної худоби і шляхи їх 
розв’язання» 

Інститут тваринництва НААН 

12:00-13:00 Семінар «М’ясне вівчарство» Інститут тваринництва степових 
районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-
Нова» 

16:30-18:00 Семінар УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 



Павільйон 2, конференц зала 

10:00-12:00 Круглий стіл «Розвиток мобільних 
енергетичних засобів для агропромислового 
виробництва» 

Інститут механізації і електрифікації 
сільського господарства 

13:00-14:30 Семінар «Шедеври угорської селекції на полях 
України, насіння від компанії 
Хімагромаркетинг» 

Хімагромаркетинг, ТОВ  

Павільйон 8, конференц зала 1 

10:00-11:00 Круглий стіл «Проблеми галузі хмелярства, її 
адаптація до сучасних ринкових умов, 
регламентації та сертифікації технологічних 
процесів виробництва та переробляння 
хмелесировини у відповідності до вимог 
Європейських регламентів» 

Інститут сільського господарства 
Полісся 

11:30-12:30 Семінар «Енергетична автономізація 
агропромислового сектора на основі 
відновлювальних джерел енергії» 

Інститут біоенергетичних культур та 
цукрових буряків 

Павільйон 8, конференц зала 2 

10:00-12:00 Науково-практичний семінар  
«Перспективні розробки ІТІ «Біотехніка» НААН: 
біотехнології та біозасоби» 

Інженерно-технологічний інститут 
«Біотехніка» 

12:30-14:30 Круглий стіл «Оптимізація структури 
сільськогосподарських землекористувань в 
контексті забезпечення реалізації державної 
політики у сфері зміни клімату» 

Інститут землеробства НААН 

15:00-16:00 Круглий стіл «Селекція та виробництво 

продовольчих культур в Україні (круп’яні, 

зернові, бобові)» 

Інститут рослинництва ім. В.Я. 
Юр’єва 

Павільйон 8, конференц зала 3 

10:00-12:00 Круглий стіл «Зрошення-визначальний чинник 
сталого землеробства в умовах змін клімату» 

Інститут водних проблем і меліорації 
НААН, Інститут зрошуваного 
землеробства НААН 

12:30-14:30 Науково-практичний семінар «Формування 
ринку органічної продукції в Україні». 

Інститут агроекології і 
природокористування   

15:00-17:00 Круглий стіл «Сучасний стан органічного 
овочівництва в Україні: досягнення, 
перспективи, наукове забезпечення» 

Інститут овочівництва і баштанництва 
НААН 

9:00-17:00 IV Український агропромисловий експортний 
форум 

A7 CONFERENCES 
Місце проведення: Лайнер Rosa 
Victoria, Київ  
http://a7conf.com/upcoming-
events/agricruise-18 

Павільйон 10, конференц зала  

11:00-16:00 Agro Innovations Forum 2018 DroneUA 

   

* В програмі можливі зміни та доповнення 


