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Програма
XIII «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ОРГАНІЧНА УКРАЇНА.
ДНІПРО»
17 травня 2019 року
Адреса:м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93, к. 510
Модератор: Олена Березовська, президент ГС «Органічна Україна»

09:30 – 10:00 – Реєстрація та вітальна кава
10:00 – 10:30 – ВІДКРИТТЯ ТА ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Вадим Удовицький, начальник управління агропромислового розвитку Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
Олена Березовська, президент Спілки виробників органічних сертифікованих продуктів
«Органічна Україна»
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
10:30 – 11:10 – Стан розвитку та можливості для органічного виробництва в
Дніпропетровській області. Органічне виробництво як пріоритет розвитку
аграрного сектору економіки України. Аналітика експорту та головні вектори
для внутрішнього органічного ринку. Олена Березовська, президент ГС
«Органічна Україна»
11:10 – 11:30 – Тенденції споживання органічної продукції харчування в Дніпрі, Україні
та світі. Проекти "Супермаркет сертифікованих органічних товарів" та "Органік
тут", як одні з векторів популяризації органічних продуктів харчування в
Україні. Олександр Дуда, інаціатор проектів.
11:30 – 11:50 – Популяризація органічної тематики в регіоні та проведення щорічного
фестивалю-ярмарки органічних проектів та продуктів. Володимир Малишко,
засновник мережі магазинів «Vita Natura» та органічного господарства
«Соколово»

11:50 – 12.10 – Методологія сертифікації для успішного органічного виробництва:
взаємодія стандартів та сертифікацій, від соціальних через безпечні до
органічних. Олена Ракова, виконавчий директор ГС «Органічна Україна»
12:10 – 12:45 – кава-пауза
ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
12:45 – 13:00 – Як підвищити урожайність та вдосконалити зберігання овочів у
відкритому та закритому ґрунті. Сергій Кіслов, менеджер з продажу ТОВ «НВП
«5 елемент»
13:00 – 13:15 – Органічне садівництво: технологія та економіка. Віталій Логов, керівник
ТОВ «Органік Синтез»
13:15 – 13:30 – Органічні ягоди – роль технологічної карти і системності. Профілактика –
це не пропозиція, це єдина можливість. Володимир Сіленко, провідний фахівець
ТОВ «ТД «БТУ-Центр», кандидат сільськогосподарських наук
13:30 – 13:45 – Застосування феромонів в органічному землеробстві. Практичне
застосування феромоних пасток в країнах Європи. Анастасія Рєзнік, провідний
фахівець ТОВ "НВП «Біохімтех Україна», Микола Ковальов, головний
науковий співробітник інститут «Біохімтех Молдова»
13:45 – 14:00 – Передові досягнення світової мікробіології у системах органічного
землеробства. Павло Волинець, головний агроном ТОВ «Агрітема»
14:00 – 14:15 – Нішеві культури в органічному виробництві. Дмитро Соломаха, заступник
директора з питань закупівель ТОВ «Агрофірма «Поле»
14:15 – 14:30 – Особливості органічного бджільництва. Олександр Гера,
сертифікації ТОВ «Органік стандарт»

фахівець з

14:30 – 14:45 – Технологія побудови вертикального ланцюга якісної органічної продукції
харчування – від ґрунту до смачного сніданку, від насіння до полиці. Олександр
Приходько, засновник проекту «Organic helper»
14:45 – 15:15 – Методи біологічного захисту рослин в умовах органічного землеробства.
Олександр Жуков, доктор біологічних наук, професор, науковий консультант
ТОВ «Екокультура»
14:45 – 15:30 – Підведення підсумків. Вільне спілкування.

