
Круглий стіл з науковцями  
і практиками

Час проведення:  
2 Березня 2017 року, від 09:30 до 14:30

Місце проведення:  
м. Київ, вул. Госпітальна, 4
Прем’єр-готель «Русь»

Організатори:  

Український клуб аграрного бізнесу за підтримки компанії «Сингента» запрошує 
вас узяти участь у третьому «круглому столі» «Аналіз умов перезимівлі зернових 
культур. Основні елементи технології вирощування зернових у 2017 році».

Відомі науковці з різних куточків України зберуться, щоб проаналізувати 
основні аспекти які вплинули на стан озимих зернових культур після зими, 
обговорити фітосанітарну ситуацію та дати рекомендації для дальшого 
контролю можливого впливу чинників навколишнього середовища на 
майбутній урожай.

Основні теми

1. Аналіз погодних умов зимового періоду 2017 року та їх впливу на фітосанітарний стан зернових культур

• Нерівномірні й ослаблені сходи восени призвели до ураження листковими хворобами в кінці осінньої вегетації

• Тривалий контакт із мікрофлорою ґрунту, поява пізніх сходів

• Достатня кількість опадів і наявність снігового покриву спровокували розвиток хвороб зимового періоду 
(снігової плісняви, тифульозу)

• Прогноз розвитку листкових плямистостей та хвороб колосу (фузаріоз, септоріоз, піренофороз)

 

2. Основні труднощі захисту від хвороб у весняно-літній період 2017 року

• Небезпека виникнення резистентності на території України: основні передумови, чи існує така небезпека

• Основні елементи антирезистентної програми

• Стратегія і тактика контролю головних шкодочинних організмів, основні елементи

• Заходи для забезпечення якості зерна

 

3. Фізіологічні аспекти отримання сталих урожаїв

• Розвиток здорової рослини в осінній період

• Вплив кореневої системи на розвиток рослин і їх можливу перезимівлю

• Розвиток кореневої системи при використанні різних протруйників

• Термін дії протруйника і спектр контрольованих хвороб

• Нові вимоги до протруйників унаслідок зміни умов вирощування

Список учасників 

1. Віктор Швартау, завідувач відділу фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, член-
кореспондент НАН України, доктор біологічних наук

2. Сергій Ретьман, заступник директора з наукової роботи Інституту захисту рослин НААН України, доктор с.-г. наук

3. Юрій Карпець, доцент, кандидат біологічних наук, Харківський національний аграрний університет ім.Докучаєва

4. Володимир Туренко, доктор с.-г. наук, професор, завідувач  кафедри фітопатології, Харківський національний аграрний 
університет ім.Докучаєва

5. Сергій В’ялий, ДП «Зернятко» Чернігівська область

6. Олександр Іващенко, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник, Інститут 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

7. Світлана Каленська, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри рослинництва, 
НУБіП

8. Світлана Чоні, кандидат с.-г. наук, технічний партнер з підтримки і розвитку протруйників насіння, ТОВ «Сингента»

9. Сергій Бут, керівник відділу маркетингу польових культур, ТОВ «Сингента»

Програма заходу

Під час заходу відбуватиметься пряма трансляція, яку можна буде безкоштовно дивитися:  
 
https://youtu.be/inbAO7km0KY 

09:30–10:00 — Реєстрація

10:00–12:00 — Обговорення основних тем

12:00–12:30 — Перерва

12:30–14:00 — Сесія питань від журналістів і глядачів трансляції

14:00–14:30 — Підсумки

Модератор

Олександр Жемойда, виконавчий директор, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»


