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В останні роки виробництво зернових культур є пріоритетним напрямом у світовому 

агропромисловому виробництві. Вказаний напрям активно обирають агропромислові 
підприємства України. На український ринок активно виходять сучасні технології вирощування 
зернових культур закордонного та вітчизняного виробництва. Використання таких технологій 
при виробництві зернових культур дає можливість значно підвищити ефективність 
використання наявних технічних ресурсів і агробіологічного стану сільськогосподарських угідь 
при оптимальному їх керуванні. Тому з метою акумулювання оптимальних і ефективних сучасних 
технологій для виробництва зернових культур запрошуємо на Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Перспективні агронаукові технології». 

 
Мета заходу: 

Продемонструвати комплексний підхід до впровадження сучасних високоефективних 
технологій виробництва продукції рослинництва в природно-кліматичних умовах ФГ «Бутенко». 

 
В сучасних  умовах становлення Українського аграрного бізнесу, основними 

критеріями успішного господарювання можна назвати економічну прибутковість, 
мінімізований тиск на екологію і забезпечений соціальний статус працівників. Тому для 
управління успішними вітчизняними підприємствами аграріям необхідні інноваційні 
технології, які базуються на збільшенні обсягів економічно обґрунтованого врожаю, 
оптимізації виробничих затрат, відтворенні родючості ґрунту та вдосконаленні 
професійного рівня працівників. 

ФГ «Бутенко»- одне з провідних господарств України, яке активно впроваджує сучасні 
високоефективні технології виробництва продукції рослинництва та системно їх 
впроваджує разом з іншими інноваційними технологіями у виробництво, організовує день 
поля та семінар із залученням іноземних фахівців. 

 
Програма проведення польової демонстрації 

у ФГ «Бутенко»: 
1. Визначення контурів полів та проведення агрохімічного обстеження полів з 
використання обладнання «АгріЛаб». 

2. Внесення додаткових компенсаційних доз мікроелементів виробництва ТОВ 
«Український аграрний ресурс» (виробництво мікродобрив «РОСТОК») на 
основі агрохімічного обстеження сільськогосподарських полів. 

3. Сучасні технології приготування робочих розчинів та позакореневого 
підживлення сільськогосподарських культур. 

4. Диференційоване внесення технологічного матеріалу (насіння, мінеральні 
добрива) на основі даних про агробіологічний стан сільськогосподарських угідь, 
отриманих у реальному часі, з використанням технічної системи оперативного 
моніторингу на базі сівалки «ASTRA-6» виробництва ПАТ «Червона зірка». 

5. Технологія визначення оперативної вологості грунту з використання обладнання 
«AgroMonitor». 

6. Використання технології безпілотних літальних апаратів для моніторингу якості 
виконання технологічних операцій з використанням обладнання DronUA. 

7. Дистанційний моніторинг стану культури та погодних умов на полі з 
використанням супутникових систем моніторингу. 

 
 



ПРОГРАМА  
Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні агронаукові технології»  

 

 
Час Доповідач Тема доповіді 

08:00-09:00 Реєстрація учасників. Ранкова кава. 
 I частина - Пленарне засідання 

09:00-09:30 Вступне слово:  
Олексій Бутенко, голова ФГ  «Бутенко». 
Владислава Рутицька, Заступнику Міністра аграрної політики та 

продовольства України з питань європейської інтеграції. 
Сергій Хоботня, начальник управління АПР Чернігівської ОДА. 
Леонід Сахневич, перший заступник голови Чернігівської ОДА. 
Олександр Мисник, голова Менської районної ради. 
Валерій Щукін, в. о. голови Менської РДА. 
Григорій Слобода, начальник управління АПР Менської РДА.

09:30-09:40 

Валерій Адамчук,академік НААНУ, 
професор, доктор технічних наук, 
директор Національного наукового 
центру «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства»

Перспективи розвитку технічних 
засобів для вирощування польових 
культур. 

09:40-09:50 

Володимир Кравчук, доктор техніч-
них наук, професор, член-кореспондент 
НААНУ, Український науково-дослідний 
інститут прогнозування та випробування 
техніки і технологій для с.г. виробництва 
ім. Л. Погорілого, директор

Перспективи розвитку 
машинобудування та технічного 
сервісу. 

09:50-10:00 

Дмитро Войтюк, професор кафедри 
сільськогосподарських машин та 
системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, 
радник ректора НУБіП України

Перспективи розвитку вітчизняної 
наукових досліджень і здобутки 
НУБіП в сучасних агронаукових 
технологіях. 

10:00-10:10 
Валерій Войтюк, д.т.н., професор, 
директор НДІ техніки, енергетики та 
інформатизації АПК НУБіП України

Сучасний стану вітчизняного 
агропарку. 

10:10-10:30 

Олександр Броварець, к.т.н., доцент 
кафедри сільськогосподарських машин та 
системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України  

Комплексний підхід до впровадження 
сучасних високоефективних технологій 
виробництва продукції рослинництва. 
Технічні системи оперативного моніто-
рингу стану сільськогосподарських угідь. 

10:30-10:45 

Ярослав Бойко, кандидат с-г наук, 
директор «АгріЛаб» 

Ефективність використання 
елементів точного землеробства в 
рослинництві. Зменшення 
собівартості і управління витратами. 

10:45-11:00 

Віктор Ямковий, агроном-агрохімік, 
кандидат с-г наук, ТОВ «Український 
аграрний ресурс» виробництво 
мікродобрив «РОСТОК»

Функціональна експрес діагностика 
рослин, як інструмент оптимізації 
мінерального живлення 
сільськогосподарських культур. 

11:00-11:15 
Сергій Скок, CEO, AgroMonitor 
 

Моніторинг вологості грунту огляд 
технологій і практичний досвід розробки 
пристроїв 

11:15-11:30 Юрій Кваша, Генеральний 
конструктор ПАО «Червона зірка»

Перспективні розробки с. г. техніки 
ПАТ «Червона зірка» 



11:30-11:45 Вячеслав Киверник, Директор 
Торгового Дома ПАТ «Червона зірка»

ПАТ «Червона зірка» -  партнер 
виробників с. г. продукції в Україні. 

11:45-12:00 

Віталій Лисенко, д.т.н. проф., 
завідувач кафедри автоматики та 
робототехнічних систем ім. акад. І.І. 
Мартиненка 

Використання безпілотних літальних 
апаратів в технологіях точного 
землеробства для вибіркового 
внесення добрив. 

12:00-12:15 Валерий Яковенко, DronUA Эффективне використання дронів в 
с. г. Практичне використання. 

12:15-12:30 Сергій Здор, Регіональний пред-
ставник «Сингента» по Чернігівській обл.

Співробітництво з компанією 
«Сингента» - шлях до успіху. 

12:00-12:15 

Анатолій Ліщина, старший агроном-
технолог, спільного польсько-
українського підприємства ТОВ «Агро-
світ» 

Сучасні технології приготування 
робочих розчинів та позакореневого 
підживлення сільськогосподарських 
культур. Вапнування грунтів. 

12:15-12:30 
Григорій Даниленко, регіональний 
менеджер по Чернігівській області 
компанії «Август-Україна»

Супутникова система GEOSIS. 
Дистанційний моніторинг стану 
культури та погодних умов на полі. 

12:30-12:45 

Остапенко Вадим, консультант 
SmartFarmaing 

Супутниковий моніторинг – 
оперативність та масштабованість. 
Реальні приклади застосування 
технологій. 

12:45-13:00 
Іван Дудник, начальник відділу 
продажів ТОВ АПК "Маїс" 

Інновативні рішення у  вирощуванні 
кукурудзи в умовах північної 
частини України. 

13:00-13:15 Іщук Володимир, директор ТОВ 
«Хавестер» 

Якісний посів-фундамент майбутнього 
врожаю.. 

13:15-14:00  Обід
 II частина - Польова демонстрації 

14:00-14:15 Ярослав Бойко, кандидат с-г наук,  
директор АгріЛаб 

Представлення технології AgriLab у 
полі 

14:15-14:30 

Олександр Броварець,  к. т. н., 
доцент кафедри с. г. угідь та системо-
техніки ім. акад. П.М. Василенка, 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України  

Технічна системи оперативного 
моніторингу стану грунтового 
середовища 

14:30-15:00 

Віктор Ямковий, агроном-
агрохімік, кандидат с-г наук, ТОВ 
«Український аграрний ресурс» 
виробництво мікродобрив «РОСТОК» 

Технологія внесення прогностичних 
доз мікроелементі для отримання 
запланованої врожайності. 

15:00-15:30 
Сергій Скок, АгроМонітор Представлення сенсора вимірювання 

вологості «Агромонітор». 

15:30-16:00 

Сергій Калапа, Генеральний 
директор ПАТ «Червона зірка» 

Демонстрація роботи сівалки ASTRA-
6 з системою технічною системою 
оперативного моніторингу стану 
грунтового середовища. 

16:00-16:30 
Грицишин Сергій, регіональний 
директор з торгівлі центрального 
регіону ТОВ «Спектр» 

Демонстрація в роботі оприскувача 
«Альфа» Харді. 

16:30-17:00 

Іщук Володимир, директор ТОВ 
«Хавестер» 

Польова демонстрація 16 рядкової 
сівалки оснащеної продуктами 
Precision Planing агрегатованої з 
трактором John Deere 8400. 

17:00 Підведення підсумків 
 


