
 

В с е у к р а ї н с ь к а   г р о м а д с ь к а   о р г а н і з а ц і я 

« Українська   горіхова   Асоціація » 
49089, Україна, м. Дніпро,  вул.. Старокозацька, будинок 52, офіс 267. 

тел. моб +38 050 5686462,  096 2924506   E-mail ukr-nuts@ukr.net 

р/р.2600696761, АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Київ, МФО* 380805,  ЕДРПОУ* 35987029 

 

Шановне панство! 
Запрошуємо Вас взяти участь у науково - практичному семінарі: 

«Все про фундук. Ринок фундука. Розвиток, виробництво, переробка» 

 

Місце проведення: Україна , м. Луцьк конференц – зал готелю Україна 

Дата проведення: 30  листопаду  2018 року. 

Організатори семінару: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національний 

дендрологічний  парк "Софіївка" НАН України, , ВГО «Українська горіхова Асоціація, ТОВ "Горіх 

Полісся". 

Основні теми: 

● Теорія і практика вирощування фундука;  

На конференції розглянемо посадковий матеріал, отриманий ін вітро, щепленням на ведмежий горіх, 

класичний кущовий. Будуть запропоновані Саджанці фундука української, польської, італійської, 

грузинської селекції.  Новітні технології посадки, включаючи шпалерну і турецьку систему.  

Обладнання та техніка для прибирання та переробки фундука. 

Запропоновано систему кооперації для невеликих садів з переробки і збуту горіха.  

Багато інших практичних відповідей, адже конференція "Все про фундук" 

● Економічне обґрунтування створення  та розвитку горіхового бізнесу;  

● Питання переробки, реалізації горіха та продуктів переробки;  

● Горіхова різноманітність. 

Розклад роботи. 

30 листопаду    9.00 - 10.00  –  реєстрація учасників семінару. 

                         10.00 – 17.00 проведення семінару (теоретична частина). 

                         13.00 – 14.00 перерва 

                         18.00 - Вечір знайомств – фуршет 

30 листопаду 2018 р. 

10.00-10.20 Вітальне слово заступника міністра Міністерства аграрної політики та продовольства 

України 

- 

- В.Г.Пахно, керівник «Української горіхової Асоціації" 

10.20-10.40 Фундук і ліщина в Україні. Стан і перспективи розвитку. Діяльність вчених Національного 

дендрологічного парку "Софіївка" НАНУ по культивації та розмноженню фундука та 

ліщини. 

- Іван Семенович Косенко, Директор Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН 

України, член кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, Заслужений 

діяч культури України 

10.40- 11.00 Технологія клонального розмноження фундука  (in vitro) та ДНК- паспортизацыя (контроль 

якості за новітніми технологіями) – ключові етапи створення горіхового промислового саду. 

Перевірка генетичної чистоти сортів горіха фундука при проведенні ДНК-паспортизації   

ДНК і ІФА діагностика карантинних і небезпечних фітопатогенів горіхоплідних. 

Кореня Тетяна Михайлівна – к.б.н. , директор ТОВ НВЦ «Ін витро Плант», м. Одеса. 



Кореня Татьяна 

11.00–11.20 Саджанці фундука, щеплені на ведмежий горіх. 

Польова Валентина Володимирівна, м Долинська 

11.20–12.10 Перспективи використання фундука традиційної кущовий форми: 

  Української селекції - Балобак Олександр Анатолійович 

Польської селекції Міхаць Остап Романович 

Італійської селекції - Ловнічій Руслан Петрович. 

Грузинські сорти - Прісикайло Наталія Михайлівна 

12.10 -12.40 Проектування насаджень фундука. 

Бурлака Анатолій Іванович 

12.40-13.00 Ефективне вирощування горіхів за рахунок  відновлення мікрофлори всіх частин рослини. 

Значення мікоризного симбіозу для рослини Значення ендофітних грибів для росту рослин 

Значення бактерій для росту рослин   Підбір препаратів для ефективного росту рослин 

Вплив препарату «МІКОВІТАЛ» на ріст кореневої  системи саджанців фундука, на 

показники продуктивності фундука 

Оліферчук Вікторія Петрівна – к.б.наук, доцент                                                                                            

Львівського Національного Лісотехнічного   Університету України, автор розробки та 

патенту  на «Міковітал»                     

13.00 -14.00 Перерва. Час спілкування. 

14.00 – 

14.20 

Рейнський Юрій Вікторович "Досвід акліматизації фундука в умовах зони Лісостепу 

Рівненської області 

14.20 – 

14.40 

Самий великий промисловий сад фундука в Одеської області. Огляд 3-х річного практичного  

досвіду з закладки, технологій живлення  та обробки саду   італійськими сортами Tonda di 

Giffoni c обпилювачем Mortarella 

Шейко Максим Александрович – генеральний    директор ТОВ НВО «Филберт»,  

14.40 – 

15.10 

 Деятельность International Nut and Dried Fruit Council Foundation 

-  Pino Calcagni ,  Vice President  INC 

15.10 – 

15.40 

Технологічне обладнання для збору і переробки фундука. 

- Олександре Миколайовичу Неговский, к.т.н., заст. директора ДП «СКТБ ІПП НАНУ", 

м.Київ 

- Руслан Ловчий, директор ТОВ «Система фіксації». 

15.40-16.00  Застосування інноваційних технологій в області горіхівництва. Технологічні 

особливості вирощування фундука в районах з недостатньою вологістю .  

- Тамара Анатоліївна Ярощук, кому дир ПП НПЦсІТ "Максимарин". 

16.00-16.15 Гуртова торгівля горіхом в Україні. Вимоги до оптових партій продукції. Експорт та імпорт 

горіха - організація і умови, реалізація горіха на внутрішньому ринку. 

  Подорожній Володимир Іванович Донецьк 

16.15-16.30 Вимоги кондитерської фабрики до якості фундука. 

Менеджер кондитерської фабрики «Світоч» Львів 

16.30-16.50 Результати відбору форм волоського горіха в зоні Полісся та Лісостепу з реєстрацією сорту 

"Сойка" Скрипчук Петро Михайлович, професор, Рівненська філілія  



16.50-17.00 Інноваційні технологи глибокої переробки горіха і його компонентів: 

          

Програма доповнюється. 

Чекаємо на Ваші пропозиції    www.ukr-nuts@ukr.net   

Резервні виступи: 

• Трюфель на фундук 

• Досвід створення плантацій фундука в Італі. - Giuseppe Mario Calcagni- 

• Діяльність ВГО «Українська горіхова Асоціація» з регіонального розвитку горіхового бізнесу в 

Україні. 

 

Запрошуються: 

 Вчені, фермери-практики, садівники та інші фахівці в галузі горіхівництва з України, Грузії, 

Польщі, Туреччини,  Італії. 

 Керівники розплідників, сад проекту, підприємств з переробки та експорту горіхової продукції. 

 Керівники обласних та місцевих  організацій. 

 Представники ЗМІ. 

Вперше розглядатимуться в комплексі практичні питання щодо бізнес-плану створення горіхових 

садів з фундука, проектування садів, закладка та догляду за садом, а також системний підхід до 

переробки, реалізації  горіхової продукції, отримання грошових компенсацій за саджаньці та інші 

питання, запропоновані учасниками семінару. 

Практичні  поради що до створення садів фундука, отримання саджанців in-vitro,  щеплення на 

медвежій горіх, аналіз сортів українських, польських, грузинських, італійських. 

Під час роботи форуму  ви знайдете партнерів, продавців і покупців, ознайомитесь з новітніми 

технологіями, обладнанням, отримаєте інформацію з усіх питань, пов’язаних з горіхоплідними 

культурами. Ви також зможете запропонувати (продати) свої товари і послуги, придбати потрібну 

літературу, підручники, інформаційні збірки, замовити саджанці, роботи і послуги.  

Під час конференції  відбудеться прийом та реєстрація нових членів ВГО «Українська  горіхова 

Асоціація». 

   Участь у семінарі  платна . 

 

Учасником семінару може бути фізична особа, або підприємство, установа в особі керівника,  які 

надіслали заяву та сплатили реєстраційний внесок 

        
   Реєстраційний внесок  для одного учасника : 

• Для учасников  900.00 грн. 

• Для членів Асоціації, учасників АТО  – 450 грн. 

 

У вартість участі входить:  

1. Реєстраційний внесок.  

2. Участь у конференції.  

3. Пакет з інформаційними матеріалами.  

4. Доповіді учасників семінару, після її закінчення (за замовленням) в електронному вигляді. 

 

Заочна участь (500 гривень):  

1. Вкладення рекламних проспектів у Пакет з інформаційними матеріалами.  

2. Надання презентаційніх  матеріалів учасників семінару після його  закінчення. 

 

Рекламні послуги (для учасників семінару).  

1. Вкладення рекламних листівок в Пакет з інформаційними матеріалами - 300.00 гривень.  

2. Розміщення рекламного стенду або плаката в місці проведення  семінару - 600.00 гривень. 

 3. Рекламний виступ з презентацією своїх послуг або товару (10 хвилин + 5 хвилин відповіді на 

питання) - 2000.00 гривень.  

4.  Право запрошення необмеженої кількості учасників зі знижкою 10%. 

 

http://www.ukr-nuts@ukr.net


 

Для представників ЗМІ, науковців - участь безкоштовна, за наявності направлення від керивництва та  

надання Асоціації своїх матеріалів за результатами семінару. 

 

Заявка 
на участь у науково - практичному семінарі 

«Все про фундук. Ринок фундука. Розвиток, виробництво, переробка»   

                                                                         

                                      Заповнити та надіслати  на  ukr-nuts@ukr.net      (Обов’язково)          

Повне найменування підприємства  

Прізвище,  Ім’я  керівника    

Тел/факс  

E-mail:*  

Учасники:  
1. Прізвище,  Ім’я  учасника, посада 

2. Прізвище, Ім’я  учасника, посада 

3. Прізвище, Ім’я  учасника, посада 
 

 

 
   Оплату можливо  провести через банк, або на картку Приват банку за рахунком після отримання 

заявки.                 
 

Від імені організаційного комітету 

Президент  Асоціації 

Володимир Пахно 
Довідки за телефонами:  

050 5686462   096 2924506 

Заявки на E-mail:  ukr-nuts@ukr.net  
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