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ПРОГРАМА 

проведення науково-практичного семінару: 

 «Сучасна ґрунтово-рослинна діагностика – ефективний засіб 

підвищення рентабельності агровиробництва»  

(чорноземи – діагностика – агротехнології – продуктивність – якість) 
 

 

 

 

Дата проведення семінару: 18 серпня 2017 року 

 

Початок проведення: 9 
30

 

 

Місце проведення: критий демонстраційний майданчик та 

демополігон ДП «ДГ «Граківське» ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Зелена, буд. 4,           

сел. Дослідне, Чугуївський район, Харківська область 

 

Учасники: 
- Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

- Національна академія аграрних наук України; 

- Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України;   

- Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації; 

- Чугуївська районна державна адміністрація; 

- сільськогосподарські підприємства та агроформування всих форм власності; 

- вчені наукових установ мережі НААН, НАН, ВНЗ; 

- представники вітчизняних та іноземних комерційних структур; 

- провідні науковці ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії                               

імені О.Н. Соколовського». 
 

 

 

Мета:  ознайомлення з науковими розробками і сучасними досягненнями аграрної 

науки та їх практичне застосування у агровиробництві.  



Порядок проведення науково-практичного семінару  

«Сучасна ґрунтово-рослинна діагностика – ефективний засіб 

підвищення рентабельності агровиробництва» 
(чорноземи – діагностика – агротехнології – продуктивність – якість) 

 

 з 9
00

 до 9
30  

реєстрація учасників, ранкова кава, професійне спілкування –      

(місце проведення – критий демонстраційний майданчик, обладнаний 

мультимедіа та місцями для слухачів в ДП «ДГ «Граківське» ННЦ «ІГА 

імені О.Н. Соколовського», за адресою: вул. Зелена, буд. 4, сел. Дослідне, 

Чугуївський район, Харківська область) 

 
 

 з 9
30 

до 10
00 

 привітання учасників та відкриття семінару: 
 

Гадзало Ярослав Михайлович – президент Національної академії аграрних 

наук України, академік НААН; 

Нездюр Олександр Володимирович – директор Департаменту 

агропромислового  розвитку Харківської обласної державної адміністрації; 

Шошин Микола Миколайович – голова Чугуївської районної державної 

адміністрації; 

Балюк Святослав Антонович – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік НААН; 

 Фалько Тарас Викторович – генеральний директор ПАТ «Агрокомбінат 

«Слобожанський»; 

Соловйов Віктор Дмитрович – голова Чкаловської селищної об’єднаної 

територіальної громади 
 

Пленарна частина з 10
00

 до 12
00 

 

Тема доповіді 
Прізвище, ім’я, 

по батькові доповідача 
Час 

Ґрунтово-агрохімічне обстеження як 

наукова база ефективного 

землекористування 

Соловей Вадим Борисович 

Завідувач відділу 

ґрунтових ресурсів ННЦ ІҐА, кан. с.-г. наук 

 

10
00

 до 10
10 

(10 хвилин) 

Ґрунтово-рослинна діагностика – 

ефективний засіб підвищення 

рентабельності агровиробництва 

Доценко Олександр Васильович 

Завідувач лабораторії  

польових досліджень з добривами та управління 

якістю продукції ННЦ ІҐА, кан. с.-г. наук 

 

10
10

 до 10
25 

(15 хвилин) 

Нові спектрометричні методи 

аналізу грунтів. Презентація 

аналітичної лінії SoilCares 

(Нідерланди) 

Солоха Максим Олександрович 

Завідувач лабораторії інструментальних 

методів дослідженнь ґрунтів ННЦ ІҐА, кан. 

геогр. наук 

 

10
25

 до 10
35 

(10 хвилин) 

Порівняння традиційного хімічного 

аналізу ґрунту та безконтактної 

спектрометрії. Результати 

спільного проекту SoilCares 

(Нідерланди) та ННЦ ІҐА  

Мірошниченко Микола Миколайович  

Заступник директора з наукової роботи  

ННЦ ІҐА,  

доктор біолог. наук 

 

10
35

 до 10
45 

(10 хвилин) 

Супутниковий моніторинг стану 

посівів від SoilCares 

Mila Luleva Науково-дослідницька компанія 

SoilCares Research B.V. (Нідерланди), Вяткін 

Костянтин Володимирович науковий 

співробітник лабораторії дистанційного 

зондування грунтового покриву ННЦ ІГА 

 

10
45

 до 11
00 

(15 хвилин) 



Презентація Дніпровського заводу 

мінеральних добрив 
Мартіянов Павло Федорович  

Генеральний директор  

ПАТ «Дніпровський завод мінеральних 

добрив» 

 

11
00

 до 11
10 

(10 хвилин) 

Біологічні та хімічні методи 

захисту посівів кукурудзи компанії 

«Інтерагростандарт» 

Степаненко Микола Павлович 

Консультант з агрономічних питань ТОВ ТД 

«Інтерагростандарт» 

11
10

 до 11
20 

(10 хвилин) 

Виступи інших компаній-партнерів - 11
20

 до 12
00 

(40 хвилин) 

 

 кава-брейк з 12
00

 до 12
30

 (професійне спілкування, ознайомлення з 

новими науковими розробками ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського») 

 

 

Польова частина з 12
30

 до 14
00 

Перехід учасників семінару на демополігон ДП «ДГ «Граківське»                    

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

 

 з  12
30

 до 12
40 

огляд ґрунтового профілю чорнозему типового –          

Соловей В.Б., завідувач відділу грунтових ресурсів ННЦ ІГА, кан. с.-г. наук; 
 

 з 12
40

 до 12
50 

 демонстрація роботи хлорофіл-метру під час діагностики на 

різних агрофонах за азотним живленням – Доценко О.В., завідувач лабораторії 

польових досліджень з добривами та управління якістю продукції ННЦ ІГА, кан. с.-

г. наук; 
 

 з 12
50

 до 13
00 

демонстраційний політ дистанційно-пілотованого літального 

апарату – Солоха М.О., завідувач лабораторії інструментальних методів 

дослідження грунтів ННЦ ІГА, кан. геогр. наук; 
 

 з 13
00

 до 13
15 

обхід ділянок із застосуванням різних видів добрив ПАТ 

«Дніпровський завод мінеральних добрив», представлення асортименту добрив; 

 

 з 13
15

 до 13
35 

 обхід ділянок із застосуванням різних регуляторів росту та 

засобів захисту рослин ТОВ ТД «Інтерагростандарт»;  
 

 з 13
35

 до 14
00 

демонстрація роботи обладнання SoilCares для експрес-

діагностики ґрунтів в польових умовах (новий портативний сканер та відбирання 

проб для точного землеробства) - Вяткін К.В., науковий співробітник лабораторії 

дистанційного зондування ґрунтового покриву ННЦ ІГА, а також лабораторії 

функціональної діагностики «Агровектор» - Панасенко Є.В., старший науковий 

співробітник відділу агрохімії ННЦ ІГА, кан. с.-г. наук;  

 

З 14
00

 підведення підсумків науково-практичного семінару,  

професійне спілкування, дружній обід 

 
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

 імені О.Н. Соколовського” 
Україна, м. Харків, вул. Чайковська, 4  

тел. факс (+38 057) 704-16-69 

е-mail: pochva@meta.ua 

Деталізована інформація та можливі зміни – на сайті Інституту www.issar.com.ua   

mailto:pochva@meta.ua
http://www.issar.com.ua/

