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ПРОГРАМА
Проведення Дня поля
«Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві»
19 серпня 2021 року
Учасники: керівництво регіональних органів влади, керівники та спеціалісти департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації, районних управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівники та спеціалісти
сільськогосподарських агроформувань різних форм власності, представники вищих навчальних закладів і наукових установ.

930-950 – Реєстрація учасників, фойє Інституту.
Науково-інноваційний полігон:
1000-1030– Відкриття Дня поля – Сітов Веніамін Іванович, Мереф’янський міський голова;
Прокопченко Сергій Валерійович – директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської
обласної державної адміністрації;
Кондратенко Петро Васильович, академік-секретар Відділення рослинництва Національної академії
аграрних наук України, академік НААН;
Куц Олександр Володимирович, директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН, д.с.-г.н.;
Лакеєва Марія Юріївна, координатор проєкту ЕФКО
Кулік Олена Григорівна, регіональний координатор USAID АГРО
1030-1040 – Основні досягнення в селекції цибулевих рослин – Біленька Ольга Миколаївна, к.с.-г.н.,
старший науковий співробітник лабораторії селекції дворічних і коренеплідних рослин ІОБ НААН;
1040-1100 – Селекційні інновації пасльонових культур – Крутько Роман Васильович, к.с.-г.н.,
докторант; Марусяк Андрій Олександрович, аспірант;
1100-1110 – Майстер-клас: методи фітосанітарного моніторингу овочевих агроценозів. Онищенко
Ольга Іванівна, к.с.-г.н., провідний науковий співробітник лабораторії агрохімічних досліджень і якості
продукції ІОБ НААН;
1110-1120 – Напрями та досягнення селекції капусти білоголової пізньостиглої – Кирюхіна Наталія
Олександрівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник лабораторії селекції дворічних і коренеплідних
культур ІОБ НААН;
1120-1130 – Технологічні аспекти вирощування батата – Шевченко Світлана Володимирівна,
аспірант;
1130-1140 – Майстер-клас: візуальна діагностика мінерального живлення рослин – Куц Олександр
Володимирович, д.с.-г.н., директор ІОБ НААН;
1140-1150– Нові підходи в селекції малопоширених і коренеплідних рослин – Підлубенко Ірина
Михайлівна, к с.-г н., завідувач лабораторії селекції дворічних і коренеплідних культур ІОБ НААН;
1150-1200 – Сучасний ринок біопрепаратів в Україні – компанія «БТУ – центр»;
1200-1210 – Комплексні макро і мікроелементи для овочівництва – ТОВ «АЙДАМІН»;
1210-1240 – Селекційні новації кавуна, дині, гарбуза – Сергієнко Оксана Володимирівна, д.с.-г.н., вчений
секретар ІОБ НААН; Ліннік Захар Петрович, аспірант; Колесник Іван Іванович, к.с.-г.н., завідувач відділом
селекції і технології вирощування овочевих і баштанних рослин Дніпропетровської ДС ІОБ НААН;
1240-1330 – Дегустація овочевої і баштанної продукції, козацька каша.
1330-1400 – Майстер-клас: методи розмноження рослин в культурі in vitro (інститут) – Івченко Тетяна
Володимирівна, д.с.-г.н., завідувач лабораторії генетичних ресурсів, прикладної генетики та біотехнології;
Мозговська Ганна Валеріївна, Мірошниченко Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., старші наукові співробітники.
1400– Підведення підсумків. Від’їзд учасників Дня поля.
Адреса і контактні телефони: 62478, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Селекційне,
вул. Інститутська, 1, Інститут овочівництва і баштанництва НААН
E-mail: ovoch.iob@gmail.com, http://ovoch.com.ua
Організаційні питання: 0500573412; 0676641685 – Терьохіна Людмила Анатоліївна
Реєстрація за посиланням https://forms.gle/RHW5ahxiWQTqjPC98

