Програма першої національної аграрної конференції

«МІЛЬЙОН ІЗ ГЕКТАРА»
19-20 лютого 2016 р., Львів
День перший, 19 лютого
08:30-09:30
Реєстрація учасників конференції. Ранкова кава
09:30-10:00
Відкриття конференції
Привітальні слова від організаторів та партнерів
Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету
Лариса Калачевська, представник проекту «Успішний зерновий агробізнес на
невеликій площі», керівник відділу з міжнародних зв’язків Сумського
національного аграрного університету
Андрій Ярмак, економіст інвестиційного центру FAO
Пленарная часть конференции
10:00-10:20
Успішна співпраця між місцевою владою та фермерами (на прикладі
Львівської області). Державні програми, земельні питання
Наталя Хмиз, керівник департаменту АПК Львівської ОДА
10:20-10:40
Мільйон із гектара: наскільки та чому це реально
Андрій Ярмак, економіст інвестиційного центру FAO
10:40-11:00
Перспективи інтенсивного садівництва в Україні. Огляд найкращих сортів
яблуні та груші. Основи органічного вирощування плодів.
Валентина Лановенко, розсадник плодових культур ЧП Лановенко
11:00-11:20
Органічне садівництво. Досвід в Україні та у світі
Тетяна Ситник, експерт з розвитку органічного ринку в Україні, керівник
Retail Academy
11:20-11:40
Часник як стабільно-валютна та нішева культура: аналіз ринку, економіка
виробництва, насіння, секрети вирощування та продажу
Сергій Паращенко, директор, «Чистий продукт-С»
11:40-12:10
Ягідна плантація: найбільш перспективні культури. Приклад ефективного
впровадження в структуру аграрного виробництва
Ярек Бень, член правління групи виробників фруктів «Польські ягоди»,
Польща
12:10-12:30
Ефективне виробництво ягідних культур в Україні, починаючи с 1 Га.
Економіка та практичні приклади.
Олег Босий, эксперт ягідного рынку, Украина
12:30-12:50
Інвестиційна привабливість промислового горіхівництва на мінімальній площі
в умовах України
Анатолій Черняков, директор ТОВ «Тимірязівське»
12:50-14:00
Обід
14:00-14:30
Високомаржинальні плодоовочеві культури: наскільки виправданим є ризик
їхнього впровадження в структуру господарства
Тетяна Гетьман, керівник проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти»,
Україна
14:30-14:50
Впровадження нових зернових та олійних культур в структуру
агровиробництва
Ганна Бурка, аналітик, ІА «АПК-Інформ»
14:50-15:10
Квасоля, сочевиця, нут, маш – високобілкові культури
Микола Вареник, член правління, Співтоваритство виробників і споживачів
бобових України

15:10-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00

17:00-17:20
17:20-17:40
17:40
18:10-21:00
08:30-17:00

Інтенсивні та суперінтенсивні системи розведення раків на промисловому
рівні
Корнеліу Тудор, експерт галузі, Румунія
Вівчарство в умовах Західної України. Економіка та перспективи галузі.
Практичний досвід.
Дмитро Огньов, власник ФГ «Меринос – Захід»
Промислове розведення качок, гусей, індиків та цесарки. Реальні прибутки на
незначній площі.
Андрій Гончар, представник компанії Грімо, Франція
Основні канали реалізації с/г продукції дрібними фермерськими
господарствами
Євген Мокрик, начальник відділу маркетингу ОРСП «Шувар»
Органічна ферма як самодостатній аграрний проект. Перспективні напрямки,
успішні приклади, експорт
Олена Березовська, голова спілки виробників органічних продуктів «Органічна
Україна»
Професійне бджільництво: найбільш перспективні окремі продукти галузі та
бджільництво для запилення
Мирон Пундор, експерт ринку, Україна
Вермикультивування: технологічні особливості бізнесу, перспективи ринку
біогумусу в Україні
Володимир Шубін, директор, Агрофірма «Гея»
Підбиття підсумків першого дня події
Фуршет для учасників конференції
День другий, 20 лютого
Практична екскурсія на провідні агрокомпанії регіону та провідний гуртовий
ринок Украіни – ОРСП «Шувар»

