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Оргкомітет семінару:

Даниленко А.С. д-р екон. наук, академік НААН, ректор
університету, голова оргкомітету;

Варченко О.М. д-р екон. наук, проректор з наукової та

інноваційної діяльності, заступник голови
оргкомітету;

Димань Т.М.

д-р с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної
та міжнародної діяльності, член оргкомітету;

Хахула В.С.

канд. с.-г. наук, декан агробіотехнологічного
факультету, член оргкомітету;

Lenz Joachim

Team Leader German-Ukrainian Cooperation in
Organic
Agriculture
Zhytomyr
National
Agroecological University, член оргкомітету;

Schmidtke Knut Professor for Organic Farming at HTW
Dresden, Vice-rector for
Dresden, член оргкомітету;

research

HTW

Грабовський
М.Б.

канд. с.-г. наук, завідувач каф. технологій у
рослинництві та захисту рослин, член
оргкомітету;

Козак Л.А.

канд. с.-г. наук, член оргкомітету;

Боньковський начальник відділу зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності, роботи з
О.С.
іноземними студентами, член оргкомітету.
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Учасники семінару: представники німецькоукраїнського проекту з органічного виробництва,
науковці
Сквирської
станції
органічного
виробництва
ІАП
НААН,
представники
Білоцерківської РДА, науково-педагогічні працівники
університету та студенти АБТФ.
Мета семінару – висвітлення і обговорення
основних положень та ризиків органічного
виробництва.
ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ:
22 травня 2018 р.
8.00–9.00 – реєстрація учасників;
9.00-13.00 – відкриття семінару, засідання;
13.00-14.00 – обідня перерва;
14.00 -17.00 – робота в групах;
Регламент роботи: привітання – 10 хв; доповіді
на засіданні – до 25 хв; виступи в обговореннях –
до 5 хв.
Робочі мови: українська, німецька, англійська.
Місце проведення:
Білоцерківський
національний
аграрний
університет, корпус № 1, пл. Волі, 8/1, м. Біла
Церква, Київська область
Телефон для довідок:
0963160785 (Грабовський М.Б.)
0676491950 (Козак Л.А.)
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Модератори: Хахула В.С., Козак Л.А.
9-00 – 9-10 год. Вітальне слово ректора університету,
академіка НААНУ, проф. А.С. Даниленка
9-10 – 9-20 год. Відкриття семінару. Доповідач – Декан АБТФ
БНАУ, доцент, канд. с.-г. наук Хахула В.С.
9-20 – 11-00 год. Доповідь Professor for Organic Farming at HTW
Dresden, Vice-rector for research HTW Dresden Knut Schmidtke
«Services of forage legumes and strategies of cultivation in organic
farming».
11-00 – 11-30 год. Доповідь зав. каф. технологій у рослинництві
та захисту рослин, доцента Грабовського М.Б. «Історія органічного
виробництва».
11-30-12-00 год. Доповідь директора Сквирської дослідної
станції органічного виробництва ІАП НААН Тернового Юрія
Вікторовича «Функціонування діючого демонстраційного полігону
органічного виробництва Сквирської дослідної станції».
12-00-12-20 год. Доповідь асистента каф землеробства,
агрохімії та ґрунтознавства, канд. с.-г. наук Богатир Л.В. «Насіння
та посадковий матеріал за ведення органічного виробництва».
12-20-12-40 год. Доповідь асистента каф землеробства,
агрохімії та ґрунтознавства, канд. с.-г. наук Караульної В.М.
«Складські приміщення агрохімікатів. Висока група ризику за
ведення органічного виробництва».
12-40-13-00 год. Доповідь доцента каф. технологій у
рослинництві та захисту рослин, Козака Л.А. «Вирощування
кормових культур за органічного виробництва».
13-00-14-00 год. Обід.
14-00-15-00 год. Практична частина роботи семінару на
демонстраційному полігоні органічного виробництва Сквирської
дослідної станції. Відповідальний Грабовський М.Б.
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