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ЯРМАРКА
«ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ ЧЕЛЕНДЖ»
СЕМІНАР
«ВІТЧИЗНЯНІ ІННОВАЦІЇ СУЧАСНОГО САДІВНИЦТВА:
СОРТИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБКИ»
Дата проведення – 23 березня 2019 р.
Місце проведення – Інститут садівництва НААН (с. Новосілки Києво-Святошинський р-н
Київська обл.).
Час проведення: 1000-1800.
Мета ярмарки-семінару: популяризація вітчизняних наукових розробок, в т.ч.,
Інституту садівництва НААН та його мережі: сорти плодово-ягідних, декоративних,
лікарських та ін. культур, елементи технологій їх вирощування та переробки плодовоягідної сировини, декоративних, лікарських та ін. культур, а також надання практичних
порад фермерам, обмін досвідом, тощо.
Запрошуються до участі дослідні станції та інститути, фермери (виробники та
переробники ягід і фруктів), садівники, аматори, арбористи, активні учасники ринку
садівництва.
Програма семінару включає теми доповідей:
1. «Висопродуктивний та імунний вітчизняний сортимент яблуні і груші» (зав. лаб.
селекції і технології вирощування плодових культур ІС, канд. с.-г. наук Ю.Д. ГОНЧАРУК).
2. «Висопродуктивні та стійкі до хвороб вітчизняні сорти вишні, черешні, абрикоса» (зав.
селекційно-технологічного відділу ІС, д-р с.-г. наук О.А. КІЩАК).
3. «Перспективні вітчизняні сорти суниці садової для присадибного і фермерського
господарства» (ст. наук. сп. лаб. селекції і технології вирощування ягідних культур ІС, канд.
с.-г. наук В.В. ПАВЛЮК).
4. «Вітчизняний сортимент кущових ягідних культур: смородина, порічка, аґрус,
жимолость, малина» (спікер уточнюється).
5. «Технологія захисту кущових ягідних культур від хвороб при вирощування органічної
продукції» (ст. наук. сп. сектору захисту рослин, канд. с.-г. наук О.Г. ПОЛГОРОДНІК).
6. «Новітні розробки й можливості переробки плодово-ягідної сировини за сучасних
умов» (голов. наук. сп. лабораторії технології зберігання та переробки плодів і ягід, д-р
техн. наук, професор О.М. ЛИТОВЧЕНКО).
7. «Національний генбанк рослин України: реєстрація та зберігання зразків і колекцій
генофонду плодових, ягідних, лікарських і декоративних рослин в Національному центрі
генетичних ресурсів України» (молод. наук. сп. лабораторії інтродукції та зберігання
генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
В.М. БОНДАРЕНКО).
8. «Діагностика і розмноження in vitro плодових культур» (спікер уточнюється).
9. «Фінансова дотація в рамках державної програмної підтримки аграрних
товаровиробників на 2017-2021 рр.» (спікер уточнюється).
10.«Сорти калістефусу китайського селекції Інституту садівництва НААН» (ст. наук. сп.
лабораторії квітково-декоративних і лікарських культур ІС, канд. с.-г. наук Л.О. ШЕВЕЛЬ).
11. «Інтродукція та селекція лікарських та ефіроолійних культур Інституту садівництва
НААН» (наук. сп. лабораторії квітково-декоративних і лікарських культур ІС О.М. ЯРУТА).

Матеріали, товари, послуги та ін., що буде представлено:
1. Саджанці сучасних вітчизняних в т.ч., імунних сортів плодово-ягідних,
декоративних та лікарських культур Інституту садівництва НААН України та його
мережі, інших операторів ринку.
2. Прищепи зразків народної селекції автентичних культур.
3. Натуральна плодово-ягідна продукція.
4. Насіння лікарських, квітково-декоративних і овочевих культур.
5. Наукова література (каталоги, буклети, рекомендації, монографії, підручники,
тощо) з вирощування, догляду, захисту плодово-ягідних, декоративних, овочевих та
лікарських культур та переробки їх сировини, а також техніки для садівництва.
6. Виставка-дегустація плодово-ягідних вин, безалкогольних напоїв.
7. Виставка-дегустація плодів яблуні.
Умови участі на ярмарці:
реєструватись по електронній пошті:
topmanager09@gmail.com;
https://www.facebook.com/groups/organicseeds
або за телефоном:
(063)-338-39-39 – Ситник Тетяна Миколаївна, голова правління ГО «Насіннєва
скарбниця»
На ярмарок – вхід вільний.
Вартість семінару – 150 грн, реєструватись по електронній пошті:
shunyascience@ukr.net, або за телефонами:
(050)-742-0-752;
(063)-201-87-10 – Москалець Тетяна Захарівна.

