
програма agroport 
south kherson 2019  

В рамках оголошенного
Десятиліття сімейних 

фермерських господарств
2019 – 2028  

3Реєстрація учасників форуму: www.agroport.ua

Перший день
Термінал «А», Міжнародний аеропорт «Херсон»18 липня / чт

Другий день
Термінал «А», Міжнародний аеропорт «Херсон»19 липня / пт

Третій день
Термінал «А» та привокзальна площа, Міжнародний аеропорт «Херсон»20 липня / сб

10:00 – 12:00

Впровадження Цілей сталого 
розвитку на регіональному 
рівні, Стратегічна сесія

Департамент Агропромислового розвитку 
Херсонської ОДА / 0552 42-27-38 

12:00 – 12:30

Офіційне відкриття
XI Міжнародного форуму 
AGROPORT South Kherson 2019

13:00 – 15:00

Органіка: 
15 днів до дії Закону, 
Комунікаційна платформа

Закон «Про основні принципи та 
вимоги органічного виробництва 
обігу та маркування органічної 
продукції»

ГО «Органічна Україна», Agroportex.Bio  
Довідки: 098 171-75-77

18:00 – 21:00

AGROPORT Awards Kherson 2019 – 
Відзнака лідерів аграрної галузі Херсонщини / Вхід за запрошеннями

 10:00–16:00   Продовження роботи статичної виставки, демонстраційних показів техніки та тест-драйвів

10:00–12:00

WasteECO-2019, Херсон: 
переробка  сільськогоспо-
дарських відходів, інвестиції 
для аграрного бізнесу, Семінар

Waste.ua (Світ Відходів) / 067 910-67-96

13:00–14:30

Вівчарство, Семінар

Інститут тваринництва степових районів 
ім.М.Іванова «Асканія Нова» / 067 403-24-96

14:30–16:00

Аквакультура, Семінар

Департамент Агропромислового розвитку 
Херсонської ОДА / 095 935-35-54

16:00–17:30

Бджільництво, Семінар

Департамент Агропромислового розвитку 
Херсонської ОДА / 095 156-16-25

10:00–16:00

Напрямки адаптації сільского 
господарства до змін клімату, 
Конференція

•	 Секція	1:	Напрями та перспективи 
розвитку зрошення

•	 Секція	2:	Технології органічного 
виробництва – SMART спеціалізація 
на органічному помідорові

•	 Секція	3: Нішеві культури 

17:00–20:00

Study	Tour	в	Інститут	Зрошуваного	
Землеробства:	Технології оптимізації 
сталого сільського господарства до 
змін клімату – зрошування, органічне 
виробництво, нішеві культури. 
Организатори: Інститут Зрошуваного 
землеробства НААН, ГО «Органічна Україна» 
Довідки: 095 876-85-99, 098 171-75-77

10:00 – 18:00

Трамплін для стрибка в 
Горіховий бізнес. Основні 
драйвери розвитку та 
перспективи горіхового 
бізнесу в Україні й у світі 
Міжнародна конференція

• Горіховий сад, та горіховий бізнес – 
як об’єднати ці складові процесу

• «трамплін для власного стрибка» 
– рекомендації від видатних 
професіоналів-практиків

• професійний аналіз «Український 
горіх - очима міжнародного фахівця» 

• новітні технології створення 
та обслуговування горіхових, 
фундукових садів для збільшення їх 
рентабельності

ВГО «Українська горіхова асоціація»
Довідки: 067 523-09-85, 050 568-64-62

AGROPORT
AWARDS
KHERSON

Кращі 
в агробізнесі

2019

Церемонія нагородження 
відбудеться в рамках Ділової 
вечері з нагоди відкриття  
XI Міжнародного форуму 
AGROPORT South Kherson 2019

ЗАЛ №1 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3

10:00–12:00

Місцеві корми 
європейської якості, 
Тренінг

Організатор: Агропродукт-Херсон  
Довідки: 066 271-44-22

13:00–15:00

Праймінг як інстумент 
максимізації генетичного 
потенціалу культур, Семінар
Організатор: Stoller Ukraine / 067 826-34-54

15:00–17:00

Єврофинс Агро Тестінг 
Україна, Семінар

• Визначення вмісту ГМО в зразках 
продуктів харчування та кормів. 
Можливі джерела контамінації;

• Родючість ґрунту – основа 
стабільного органічного 
землеробства

Організатор: Єврофинс Агро Тестінг Україна 
Довідки: 096 288-10-46 (Viber)

 9:00 – 15:00

Як інтегруватися у 
ланцюжки доданої вартості? 
Виробництво горіхів, Семінар

• післязбиральна підготовка
• сертифікація 
• канали продажів 
• тенденції розвитку світового ринку

Організатор: International Trade Centre
Довідки: 067 290-96-61

15:00 – 18:00

Кролівництво – бізнес 
вихІдного дня, Тренінг

Тренінг та презентація посібника із 
запуску сімейної кролеферми
 
Організатор: EasyRabbits / 095 313-50-81

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

@AgriEventBot Telegram

Знайти конференцію?

Купити квитки?

Сповістити та нагадати?

Квитки на всі заходи 
AGROPORT Південь Херсон
t.me/AgriEventBot



Гарм   нізація 
 національних та регіональних

політик з цілями сталого 
розвитку ООН

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СУШІ

БОРОТЬБА ЗІ 
ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ

ЗМЕНШЕННЯ
НЕРІВНОСТІ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ 
ЕКОСИСТЕМ

ІННОВАЦІЇ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА

ВІДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГІЯ

ЧИСТА ВОДА
ТА НАЛЕЖНІ
САНІТАРНІ УМОВИ

ГАРНЕ
ЗДОРОВ’Я

ГІДНА ПРАЦЯ 
ТА ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

ЯКІСНА
ОСВІТА

НІ
БІДНОСТІ

НІ
ГОЛОДУ

ҐЕНДЕРНА 
РІВНІСТЬ

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ІНСТИТУТ 
ЗРОШУВАНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН

Реєстрація відвідувачів: 
t.me/AgriEventBot

Південноукраїнський
вісник фермера

6 Реклама у Digest Agroport: (+38 0552) 75 55 43, (+38 050) 301 88 55

Досягнення Цілей сталого розвитку потребує трансформації 
регіональних та загальнонаціональних політик. Покращення 
продовольчої безпеки та розвиток агропромислового комплексу 
України не обмежуються питаннями виробництва та охоплюють 
значно ширше коло: від регіонального розвитку та розбудови 
сільських територій до покращення системи охорони здоров’я, 
харчування в дитячих закладах тощо. Досягти цих цілей можна 
спільними зусиллями державних органів, приватного сектору та 
міжнародних організацій, через нарощування інвестицій в аграрний 
сектор, розширення програм підтримки малого та середнього 
сільськогосподарського бізнесу, а також встановлення міцних 
зв’язків між виробниками харчових продуктів та споживачами.

15 днів до дії Закону «Про основні принципи та вимоги органічного 
виробництва обігу та маркування органічної продукції»

ПИТАННЯ-АКЦЕНТИ:

•	 Куди	 бігти? – Де знайти 
потрібну інформацію про 
регулювання українського 
органічного ринку?

•	 Хто	вирішує? – Хто відповідає 
за виконання Закону про 
органічне виробництво?

•	 В	 кого	 запитати? – Які 
обмеження та для чого 
встановлює Закон про 
органічне виробництво

•	 Хто	 знає? – Які можливості 
з’являться у виробників після 
вступу Закону в дію?

•	 Коли	дедлайн/фінал/капець?		
Скільки є часу в органів 
сертифікації та у операторів для 
приведення своєї діяльності у 
відповідність до Закону?

•	 Кому	 капець? – Кого 
захищає Закон про органічне 
виробництво і що буде 
ліквідовано?

•	 Так	 з	 чого	 почати?  - Що 
саме робити органічним 
виробникам, трейдерам, 
експортерам та імпортерам 
вже 3 серпня?

10:00 – 20:00

Напрямки адаптації сільського господарства 
до змін клімату, Міжнародна конференція

Офіційна програма

10:00	–12:00

Секція	1:	Напрями та 
перспективи розвитку зрошення

12:00	–	14:00

Секція	2:	Технології органічного 
виробництва – SMART 
спеціалізація на органічному 
помідорові

14:00	–	16:00

Секція	3:	Нішеві культури

17:00	–	20:00

Study	Tour	в	Інститут	
Зрошуваного	Землеробства:	
Технології оптимізації сталого 
сільського господарства до змін 
клімату – зрошування, органічне 
виробництво, нішеві культури

10:00 – 12:00

Впровадження Цілей сталого 
розвитку на регіональному 
рівні, Стратегічна сесія

13:00 – 15:00

Органіка: 15 днів поза Законом 
Комунікаційна платформа

до Закону

 19/07

 18/07


