
  
  
 
 
 
 
 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у семінарі 
«Осінь: починаємо підготовку до весни. 

 Особливості захисту озимої пшениці, кукурудзи,  
озимого ріпаку, соняшника в системі No-Till». 

Дати проведення:      20 – 21 листопада 2019 року 
Місце проведення:    м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Холдинг «Агро-Союз» 

Програма семінару 
        Перший день (20.11.19) 

08.30 – 09.00  Реєстрація учасників  

09.00-10.45 

Захист культур від бур’янів. Озима пшениця, соняшник.  
Микола Павлович Косолап - кандидат с/г наук, доцент кафедри землеробства та 
гербології НУБіП. 
• Весняна діагностика озимини. «Небезпеки» для пшениці. Способи їх уникнути.  
• Захист озимини навесні від бур’янів. Вибір гербіцидів. Зниження стресу культури від 

гербіцидної обробки. 
• Передпосівний гербіцидний обробіток на соняшнику. Фази розвитку культури, придатні 

для використання селективних гербіцидів.  
• Який гліфосат кращий?  

10.45-11.00  Перерва на каву 

11.00 – 12.30 

Захист культур від шкідників. Озима пшениця, соняшник.  
Віталій Петрович Федоренко – ентомолог, професор, академік Академії аграрних наук 
України. 
• Основні шкідники культур. Як ідентифікувати? Як визначити доцільність використання 

інсектицидів? 
• Запобіжні заходи, що сприятимуть зниженню чисельності шкідливих комах. 
• Інсектицид: який обрати? Чи варто переплачувати? 
• Ексклюзив! З’явилися нові шкідники: Західний кукурудзяний жук (Diabrotica). 

Поширення Україною. У чому небезпека? Як захистити рослини? 
12.30 – 13.00  Обід 

13.00 – 14.45 

Захист культур від хвороб. Озима пшениця, соняшник.  
Сергій Васильович Ретьман - фітопатолог, доктор c/г наук, Інститут захисту рослин НААН. 
• Попередження захворюваності посівів: передпосівна підготовка насіння. Вибір 

протруйника. 
• Ідентифікація збудників - запорука успіху боротьби за урожай. 
• Захист культур від захворювань: вибір діючої речовини фунгіцидів.  
• Яким чином йде розповсюдження хвороб?  Запобіжні заходи, які сприяють зменшенню 

ризиків епіфітотій.   
14.45 – 15.00  Перерва на каву 

15.00 – 16.45 Дискусія у форматі «питання-відповідь».  



 
Другий день (21.11.19) 

09.00-10.45 

Озимий ріпак.  
Наталія Скоробогата – агроном-технолог, досвід практичної роботи - 20 років. 
• Ріпак у сівозміні: переваги та недоліки. З чим можуть стикатися виробники. 
• Потреба у волозі: який потенціал культури? І чи росте ріпак у регіонах з недостатнім 

зволоженням? 
• Вибір гібридів, які параметри брати до уваги? 

10.45-11.00  Перерва на каву  

11.00 – 12.30 

Потенціал ріпаку у зонах з недостатнім зволоженням.  
Наталія Скоробогата 
• Найбільш розповсюджені хвороби ріпаку. Методи зниження ризиків захворювання. 
• Шкідники на ріпаку. Вибір препаратів. Гербіцидний контроль. Бур’яни, які знижують 

продуктивність ріпаку. 
•  Живлення культури. Фази розвитку культури, які відповідальні за приріст урожаю.  

 
12.30 – 13.00  Обід 

13.00 – 14.30 

Кукурудза.  
Наталія Скоробогата 
• Фенологія культури, її потенціал. 
• Вплив погодних умов на розвиток кукурудзи. 
• Фази культури, відповідні за приріст урожаю. 
• Управління культурою в умовах недостатнього зволоження. 

14.30 – 14.45  Перерва на каву 

14.45 – 16.15 

Кукурудза.  
Наталія Скоробогата 
• Використання гербіцидів на кукурудзі без стресу для культури.  
• Фактори зниження ризиків зараження кукурудзи патогенами та шкідниками. 
• Корисні елементи живлення для кукурудзи. Використання добрив під час вирощування 

кукурудзи. 
 

16.15 – 16.45 Підбиття підсумків,  вручення сертифікатів учасників 
 
Вартість участі: 2500 гривень (в тому числі ПДВ) за 1 учасника. 
Вартість включає:  

• відвідування усіх заходів семинара; 
• матеріали семинару; 
• кава-брейки, обіди; 
 

Після закінчення семинара усі присутні отримують сертифікати учасників заходу. 
 

Проживання в готелях міста оплачується додатково. Оргкомітет надає послуги бронювання в 
готелях міста. 
Ми з радістю відповімо на додаткові запитання! 
 
 Моб. тел.:      +38-050-481-07-05  Олександр 

+38-050-481-20-43, Олена 
 
e-mail:   sideraty@agrosoyuz.com 
www.agro-projects.com 
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