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Ґрунт – головний інструмент 
агровиробника. А родючий ґрунт – 
основний важіль успіху в рослинництві. 
Агроексперти світового рівня знають 
і готові підказати, які «налаштування» 
в ґрунті важливі, аби цей інструмент 
безперебійно працював і продукував 
максимальну врожайність.

Міжнародна науково-практична 
конференція «Точне ґрунтознавство та 
управління зональністю полів» охопить 
найважливіші аспекти успішного 
управління ґрунтами: 

�	способи впливу на родючість; 
� збалансування мікро- та 

макроелементів;
� біологічну складову; 
� здоров’я ґрунту;
� зонування полів і моніторинг зміни 

їх потенціалу.

До того ж буде розкрито найактуальніші 
агротехнічні проблеми, сучасні 
умови господарювання в цілому, 
а також можливості та доцільність 
впровадження новітніх технологій 
в агросекторі.

Потенціал ґрунту неможливо 
переоцінити. І ви дізнаєтесь чому!

ТЕМАТИКА 
КОНФЕРЕНЦІЇ

Керування родючістю ґрунтів, 
взаємозв’язок усіх елементів 
і складових у ньому

Біологізація ґрунту в  
традиційному землеробстві

Ґрунтові біопрепарати  
та користь від них

Тестування ґрунту  
та зонування полів

Цифрове сільське  
господарство в дії

Сучасне земельне законо дав ство 
та інші нововведення
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СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ніл Кінсі
� Власник та керівник виробництва Kinsey 

Agricultural Services, Inc., компанії, яка 
спеціалізується на управлінні родючістю 
ґрунтів з 1973 року.

� Автор книги «Практикум з агрономії».
� Володар нагороди 2003 Acres U.S.A. 

Eco-Agriculture Achievement Award за 
досягнення в напрямку екологічного 
сільського господарства.

Ніл Кінсі – спеціаліст з родючості ґрунтів. Консультує з 1973, після 
завершення навчальної програми, яку розробив та викладав доктор 
Вільям A. Альбрехт. Ніл співпрацює з різними агровиробниками – від 
дрібних садівників до великих зернових фермерів. Він працює як за 
традиційними методами ґрунтообробітку, так і за технологією Ноу-Тіл.

Леонід Центило
� Директор ТОВ Агрофірма «Колос». 
� Заслужений працівник сільського 

господарства України.
� Доцент кафедри землеробства 

Національного університету біоресурсів і 
природокористування України.

� Кандидат сільськогосподарських наук.

Основними напрямками ТОВ Агрофірма «Колос» є рослинництво, тва-
ринництво, садівництво, переробка продукції власного виробництва 
та наукова діяльність. ТОВ Агрофірма «Колос» запровадила та вико-
ристовує збалансовану сільсько господарську систему та біологічне 
землеробство. Симбіоз науки та виробництва з використанням пере-
дових технологій – основні принципи роботи підприємства.
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СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вадим Плотніков
� Консультант з агрономії компанії PLANT 

DESIGNS (США). 

Займається питаннями сівозмін, обробітку 
ґрунту, удобрення та захисту сільськогоспо-
дарських культур, а також напрямками ефек-
тивності сучасних водорозчинних макро- і 
мікродобрив, мікробіологічних препаратів та 
стимуляторів росту рослин вітчизняного та іно-
земного виробництва.

За період з 2008 по 2019 рік на основі тривалих наукових та вироб-
ничих досліджень, в умовах всіх кліматичних зон України, Вадимом 
Плотніковим та колегами були адаптовані та розроблені рекомендації 
щодо технології застосування біостимулятора Вітазим на посівах сіль-
ськогосподарських культур.

Джеймі Денбоу
� Віце-президент з розвитку бізнесу компанії 

«Farmers Edge».
� Спеціаліст з розвитку цифрових 

агротехнологій.

Сільське господарство – основа всієї його кар’єри, яку він розпочав в 
«Dow AgroScience Canada».  Денбоу продовжував працювати з компа-
нією протягом 16 років в різних сферах продажів, операцій та розвит-
ку ринку. В компанії «Farmers Edge» він працює з 2015 року, де розпо-
чав роботу в якості регіонального агронома і перейняв на себе роль 
керівника агрономічного напрямку з охопленням всієї Північної Аме-
рики. На сьогодні Джеймі Денбоу є директором з розвитку напрямку 
цифрових агротехнологій для «Farmers Edge». Він контролює розробку 
нових цифрових агрономічних інструментів, щоб допомагати вироб-
никам та спеціалістам у сфері сільського господарства працювати ви-
гідніше та ефективніше.
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СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Роман Гринишин
� Директор/засновник компанії Тревелайт 

MICE&Travel, яка спеціалізується на бізнес 
та нетворкінг подорожах за кордон.

Агротури складають левову частку в портфоліо компанії. Роман за фа-
хом – філолог, але займається організацією міжнародного агроконсал-
тингу з 2007 року. Має досвід роботи з програмами USAID, організації 
співпраці американських агроекспертів в Україні, а також навчання 
українських фермерів за кордоном. Географічні напрямки спеціалізації 
компанії Тревелайт включають Північну та Південну Америки, Австра-
лію, Нову Зеландію та Азію.

Гарольд Уоттерс
� Доцент державного університету Огайо.
� Доктор агрономічних наук. 
� Практикуючий агроном консультант (штат 

Огайо, США). 
� Член ради сертифікованих консультантів з 

питань вирощування культур (CCA).

Гарольд Уоттерс – польовий фахівець, який працює над вдосконален-
ням виробництва сільгоспкультур в Огайо. Він проводить досліджен-
ня в Cільськогосподарській дослідницькій станції, сільськогосподар-
ському центрі Молі Карен при Університеті Огайо та по всьому штату. 
Його досвід та знання агрономічних культур покращують розуміння 
та роботу в таких напрямках, як боротьба зі шкідниками і генетика 
рослин.  Його міжнародний досвід роботи включає шість місій в Укра-
їну з метою консультування виробників кукурудзи та сої.Вітазим на 
посівах сільськогосподарських культур.
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СПІКЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Олександр Поліводський 
� Партнер правничої фірми «Софія», яка вже більше 15 років 

надає юридичні послуги для вітчизняних та іноземних 
сільгоспвиробників.

� Адвокат (2000), який спеціалізується на аграрному і 
земельному праві, праві нерухомості та судових спорах.

� Кандидат юридичних наук (1999).
� Викладач курсів «Земельне право» та «Використання 

земель у підприємницькій діяльності» НаУКМА.
� Науковий експерт Ради науково-правових експертиз 

при Інституті держави і права НАН України.
� Юридичний радник Української Аграрної Конфедерації 

та ряду громадських організацій та асоціацій сфери АПК.

У 2019 році Олександра Поліводського названо одним із лідерів практики аграрного та земельного 
права за підсумками щорічного дослідження «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України 2019».
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

9:00 Реєстрація учасників 
конференції.

9:50 Вступ та привітальне слово  
від організаторів.

10:00 Початок триденного 
навчального тренінгу  
від Ніла Кінсі:
«Метод Альбрехта-Кінсі. Управ-
ління родючістю ґрунтів ІІ».
Частина I - Основні концепції 
побудови високої родючості 
та якості ґрунтів.

13:30-14:15 Перерва на обід.

14:15 Продовження тренінгу  
від Ніла Кінсі. 
Частина II - Вивчення 
потреб та особливостей 
застосування основних 
мікроелементів.

18:30 Вечеря.

17 ГРУДНЯ

9:00 Продовження тренінгу  
від Ніла Кінсі.
Частина II – Завершення  
теми мікроелементів 
(Mo, Co, B, Fe, Mn, Cu, Zn тощо).

13:30-14:15 Перерва на обід.

14:15 Продовження тренінгу  
від Ніла Кінсі. 
Частина III – Оптимальне 
застосування K, N, P, S  
(калію, азоту, фосфору та 
сірки).

18:30 Вечеря.

18 ГРУДНЯ

9:00 Продовження тренінгу  
від Ніла Кінсі.
Частина III – Завершення 
розгляду основних поживних 
речовин, а також потреб 
в натрію (дефіцит і надлишок).

13:30-14:15 Перерва на обід.

14:15 Завершення тренінгу  
від Ніла Кінсі. 
Частина IV - Важливість 
магнію, кальцію та рівня рН.

18:30 Вечеря.

19 ГРУДНЯ
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

9:00 Леонід Центило
Загальна біологізація землеробства – продовольча 
безпека держави, якість харчування населення та 
здоров’я нації. 
� Біологізація ґрунту та управління вторинними 

сільськогосподарськими відходами. 
� Збалансована сільськогосподарська система. 
� Інтенсифікація повернення ґрунторесурсів. 
� Безвідходне/компенсаційне сільське господарство.

12:00-12:20 Перерва на каву.

12:20 Вадим Плотніков 
Вітазим – біо нанотехнології в сільському господарстві:
� Унікальність складу продукту Вітазим у порівнянні з іншими 

продуктами. 
� Механізм дії Вітазиму на рослини та мікрофлору ґрунту. 
� Фази застосування Вітазиму в залежності від біологіі культур. 
� Агрономічний та економічний ефекти застосування Вітазиму. 

13:20 Джеймі Денбоу 
Цифрові інструменти для вирішення 4 головних завдань 
сучасного фермера. Цифрове сільське господарство в дії: 
� Управління ризиками.
� Організація процесів.
� Аналіз результативності агротехнологій.
� Планування на майбутнє.

14:30-15:15 Пізній обід.

15:15 Роман Гринишин 
Тестування ґрунтів в Україні, США та Канаді:
� Підходи до тестування ґрунтів. 
� Огляд лабораторій аналізу ґрунту (особливості, спектр послуг, 

ціни).

Гарольд Уоттерс 
Тестування ґрунту по полігонах проти зонального 
тестування: 
� Вибір методу відбору зразків ґрунту. 
� Тестування по полігонах та зональне тестування (розгляд обох 

методів).

15:45 – 16:15 Перерва.

16:15 Олександр Поліводський  
Перспективи застосування земельного законодавства 
у нових умовах напередодні відкриття ринку землі: 
� Загальний огляд земельного законодавства. 
� Реєстрація прав та функціонування  

Державного земельного кадастру. 
� Мораторій (теперішній стан, практика застосування). 
� Базові практики ЄСПЛ по земельних спорах. 
� Проекти реформи: від бажань до реальності.

18:30 Дружня вечеря.

20 ГРУДНЯ  / ВИСТУПИ СПІКЕРІВ
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ВАРТІСТЬ ТА ПАКЕТИ

Пакет Економ
� Доступ до конференції на 

усі 4 дні;
� Кава-брейки;
� Обіди.

6150 грн

Пакет Стандарт
� Доступ до конференції  

на усі 4 дні;
� Кава-брейки;
� Обіди та вечері;
� Книга «Практикум 

з агрономії Ніла Кінсі», 
перекладена українською 
мовою.

8350 грн

Пакет Преміум
� Доступ до конференції  

на усі 4 дні;
� Перші місця в залі;
� Презентації виступів спікерів;
� Кава-брейки;
� Обіди та вечері;
� Проживання у готелі (сніданки 

включено);
� Книга «Практикум з агрономії 

Ніла Кінсі», перекладена 
українською мовою.

12550 грн
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ЕКСКЛЮЗИВНО! 
Книга Ніла Кінсі українською мовою,  
перекладена на замовлення  
Travelite Mice & Travel

Під час конференції відбудеться презентація книги Ніла Кінсі «Практикум 
з агрономії Ніла Кінсі», яка вперше перекладена українською мовою. Легкий, 
але надзвичайно інформативний та деталізований практикум дасть відповіді 
на сотні запитань, які виникають у агровиробників. 

Головний меседж книги: «Слід живити ґрунт, а не рослини». Під час 
конференції Ніл Кінсі докладно пояснить, чому ґрунт – це набагато більше, 
ніж просто субстрат, який закріплює посіви на місці, чому екологічно 
збалансована система ґрунту є надзвичайно важливою для вирощування 
поживних, витривалих культур.

Тільки для власників пакетів  
«Стандарт» та «Преміум» – книга у подарунок!

РЕЄСТРАЦІЯ 
ТРИВАЄ 
ДО 10 ГРУДНЯ 
2019 РОКУ

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ
ГОТЕЛЬ
“СОФІЇВСЬКИЙ
ПОСАД”
М. КИЇВ


