Інститут водних проблем і меліорації НААН України, Інститут зрошуваного землеробства НААН України, Асканійська дослідна станція та
дослідне господарство «Асканійське» ІЗЗ НААН України, Університет штату Огайо, США

Міжнародний День Поля
“XXI століття – час кліматично-адаптованого
сільського господарства”
11-12 вересня 2018 року

Місце проведення:
11 вересня – Інститут зрошуваного землеробства НААН,
село Наддніпрянське, місто Херсон.
12 вересня – ДП “ДГ “Асканійське”, село Тавричанка,
Каховський район.

ПАРТНЕРИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ

Мета заходу - представлення комплексного підходу до управління
землеробством в умовах змін клімату на основі впровадження
обробітку ґрунту (no-till), вирощування проміжних культур, обробки
посівів з ціллю адаптації рослин до посухи (саліцилова кислота), що
забезпечує збереження родючості ґрунтів, ефективне використання
поживних речовин, зменшення викидів парникових газів та
підвищення продуктивності сільськогосподарських культур.

Прес-реліз та заявка на участь у Міжнародному Дні Поля
“XXI століття – час кліматично-адаптованого сільського господарства”
11-12 вересня 2018 року

11 вересня 2018 рік
0900-0930 – Реєстрація учасників (Інститут зрошуваного землеробства НААН
с.Наддніпрянське, м. Херсон).
30
00
09 -10 – Вітальне слово від організаторів та партнерів заходу.
1000-1100 – Представлення результатів українсько-американського проекту
«Вплив сталого управління сільським господарством на якість
ґрунту та продуктивність сільськогосподарських культур».
1100-1400 – Виступи провідних науковців та фермерів з питань ведення
сільського господарства в умовах змін клімату в Україні.
00
00
14 -16 – Дружнє спілкування. Обід.

12 вересня 2018 рік
0700-0900 – Виїзд з міста Херсон до села Тавричанка Каховського району.
0900-0910 – Вітальне слово від організаторів та партнерів заходу.
0910-1100 – Виступи провідних науковців з Університету штату Огайо з питань
ведення сільського господарства в Україні, опираючись на власний
багаторічний досвід і практику, які напрацьовані в США.
1100-1400 – Виїзд на демонстраційний полігон та представлення результатів
роботи.
00
00
14 -16 – Підведення підсумків. Обід. Дружнє спілкування.

Просимо надати заявку до
01 вересня 2018 року.
Прізвище ___________________________________
Ім’я _________________________________________
По батькові ___________________________________
Місце роботи _________________________________
Посада ______________________________________
Адреса ______________________________________
Телефон ______________________________________
E-mail _______________________________________
Планую виступити з доповіддю □ АБО взяти участь □

Контактні особи:
Діденко Наталія Олександрівна тел. +38050 9449308, е-mail 9449308nd@gmail.com
Малярчук Анастасія Сергіївна тел. +38095 3101320, е-mail baktroban@ukr.net

Учасники за свій рахунок покривають витрати
на проїзд до села Наддніпрянське (Інститут
зрошуваного землеробства НААН) та
проживання у місті Херсон.
Контакти готелів в місті Херсон:
Готель “Оптима” тел. +380552 493 333
http://optima-kherson-hotel.hotelmix.com.ua/
Готель “Фрегат” тел. +380552 412 352
http://hotelfregat.com/

