
ПОГОДЖЕНО:                                               ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Директор  Департаменту                          В.о. директора Волинської державної 

агропромислового розвитку                     сільськогосподарської дослідної 

Волинської ОДА                                        станції 

_____________ Ю.М. Горбенко               _____________ А.Ф. Борівський 

ПРОГРАМА 

Дня поля «Запровадження регіональних систем вирощування адаптованих 

сортів сільськогосподарських культур в польових сівозмінах Західного 

Лісостепу і Полісся»  

Дата проведення: 4 липня 2018 року 

Початок: 10. 00 год 

Місце проведення: Волинська державна 

сільськогосподарська дослідна станція, 

смт Рокині Луцького району 

 

Запрошені до участі: керівники та спеціалісти обласних 

сільськогосподарських служб, представники фірм, наукових установ, 

керівники та спеціалісти (агрономи) структурних підрозділів 

агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівники та агрономи 

сільськогосподарських підприємств, керівники дослідних та фермерських 

господарств (всього 80 осіб) 

10.00 – 10.15 - реєстрація учасників (площа перед адміністративним  

приміщенням Волинської ДСГДС) 

1. Відкриття Дня поля. Вітальне слово 

ГОРБЕНКО                             - директор Департаменту агропромислового 

ЮРІЙ МЕФОДІЙОВИЧ            розвитку Волинської ОДА  

 

ЯРМОЛЬСЬКИЙ                   - голова Луцької районної державної 

ІГОР ПЕТРОВИЧ                       адміністрації, 

 

РОЇК МИКОЛА                       - віце-президент НААН, академік, професор, 

ВОЛОДИМИРОВИЧ                  доктор с.-г. наук                                       

 

БОРІВСЬКИЙ                        - в.о.директора Волинської ДСГДС, к. с.-г. наук                                      

АНАТОЛІЙ ФРАНЦОВИЧ 

10.15 – 10.30 

         2. Огляд демонстраційних палаток партнерів (перелік додається)             

10.30 - 11.00 

Перехід на демонстраційний полігон Волинської ДСГДС, смт Рокині             

11.00 – 11.05 

 

 



3. Науково-технологічний полігон інноваційних розробок в селекції та 

технології вирощування сільськогосподарських культур  

Волинської ДСГДС 

БОРІВСЬКИЙ                        - в.о.директора Волинської ДСГДС, к. с.-г. наук                                      

АНАТОЛІЙ ФРАНЦОВИЧ                                                                            

11.05 – 11.15 

4. Огляд колекції озимих та ярих зернових культур 

НИЧИПОРУК                          - завідувач лабораторії селекції та насінництва  

ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА      відділу рослинництва Волинської ДСГДС  

11.15 – 11.25 

5. Перспективи розвитку льонарства в Україні 

ДУЦЬ                                         - вчений секретар Волинської ДСГДС                     

ІРИНА ЗАХАРІВНА               

11.25 – 11.35 

6. Вплив біопрепаратів на розвиток озимої пшениці 

ПУЗНЯК                                         - к.б. наук, заступник директора з наукової 

ОКСАНА МИХАЙЛІВНА               роботи Волинської ДСГДС 

11.35 – 11.45 

7. Новітні системи удобрення бобових культур 

ПУЗНЯК                                           - к.б. наук, заступник директора з наукової 

ОКСАНА МИХАЙЛІВНА                 роботи Волинської ДСГДС                                          

11.45 – 11.55 

8. Агроекологічне випробування сортів кукурудзи для вирощування на 

зелену масу та зерно в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Полісся 

ДУДЧЕНКО                              - к. с.-г. наук, завідувач відділу                

ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ       землеробства та агрохімії Волинської ДСГДС             

11.55 – 12.05 

9. Сортові особливості колекції картоплі 

ПАХОЛЬЧУК                          - завідувач сектору технічних культур      

ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ             та картоплі Волинської ДСГДС                                          

12.05 – 12.15 

10. Технологія вирощування соняшнику на дерново-підзолистих ґрунтах 

Полісся 

ГОЛІЙ                                                  - к. т. наук., ст.н.сп.,  завідувач відділу 

ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ       економічного аналізу, науково-                                                                                         

12.15 – 12.25                                           консультаційного та інформаційного   

                                                                 забезпечення трансферу інновацій   

                                                                 Волинської ДСГДС                                                                                            

ПІДСУМКИ 

12.25 – 13.00 


