
 

 

  

 

 

 

 

   

Спеціальні партнери Галузеві партнери 

Конференція розглядає два питання, які 

зазвичай розміщуються аналітиками в 

різних блоках досліджень – тенденції в 

попиті та ефективні технології 

виробництва. Ми ж вирішили дані питання 

поєднати, адже забезпечення як людей, так 

і тварин рослинним протеїном, зокрема, 

соєвим, набуває актуальності не залежно 

від технологій вирощування. Тому важливо 

детально та комплексно дати відповіді на 

питання, які дозволять прийняти 

аграрному бізнесу важливе рішення: чому, 

яку саме сою та як найбільш ефективно 

я буду вирощувати? 

 

Під час конференції ми торкнемося 

наступних питань: 

 Актуальний стан ринку сої в Україні та 

перспективні ринки для її реалізації: ринок 

збуту, покупці, вимоги до якості, бізнес-

кейси.  

 Інструменти збільшення доданої вартості: 

системи контролю якості сої – від поля до 

столу, сертифікація за стандартами Асоціації 

«Дунайська соя»» та Органік, основні точки 

контролю. 

 Ефективні технології вирощування сої – від 

сортовивчення до збирання. 

 Вартість участі у конференції - 200 грн. 

Реєстрація обов’язкова на сайті  

http://conference.organicukraine.org.ua/ 

або в пав №1 (8.11.2016 з 9:00 до 

12:00).  

 Для учасників конференції участь у 

виставці безкоштовна! 

 Набір тест-смужок для перевірки сої на 

ГМО - в подарунок кожному учаснику! 

Контакти для організаційних питань: 

Інна Ільєнко, +38 (073) 481-20-08 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

Соя: Новітні тенденції в попиті на рослинний протеїн 
для людей та тварин. Ефективні технологічні рішення 
та кращі практики виробництва. 
 

В рамках виставки ІнтерАГРО 2016, Павільйон 1, конференц-зал №3 

08.11.2016   //   Початок о 12:00 

http://conference.organicukraine.org.ua/


 
 

ПРОГРАМА 

12:00  

Вітальне слово: 

Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України 

Віктор Тимченко, Українська Асоціація виробників та переробників сої 

Інна Ільєнко, Представник Асоціації "Дунайська соя" в Україні 

Олена Березовська, Президент Громадської спілки "Органічна Україна" 

12:20  

Актуальний стан ринку сої в Україні та перспективні ринки для її реалізації - 

органічна та традиційна (не ГМО соя). 

Олександр Одосій, Комерційний директор, Український Аграрний Холдинг;  

Дмитро Вітюк, директор, Glencore (Україна/Угорщина); 

Олег Максак, Директор групи компаній "Арніка" 

Антоніна Скляренко, Спілка виробників та споживачів бобових України 

Соя в харчових цілях (доповідач підтверджується) 

Ольга Гатманн, менеджер із закупівлі органічної рослинної сировини в країнах 

Східної Європи, Bioland Markt GmbH & Co. KG  

13:20 

Якісна товарна не-ГМ та органічна соя: основні точки контролю та принципи 

сертифікації від поля до столу. 

Ксенія Гладченко, QueS; 

Микола Биков, "Сварог"; 

Футерник Павло, ТОВ "Ромер Лабс Україна" 

14:10 

Ефективні технології вирощування сої – від сортовивчення до збирання.  

Людмила Гроцька, Human Transparency Innovation/"Genetic Plant Cells" 

Представник компанії. Органічні технології 

 

14:40  
Перерва на каву. Демонстрація експрес-методу оцінки сої на вміст ГМО. 

15:10  

Панельна дискусія "Як реалізувати потенціал насіння сої?": 

Юлія Ташева, Probsdorfer Saatzucht / ТОВ "Дунай Агро" 

Юрій Снісаренко, "Прогрейн Укр" 

Леонід Фадєєв, «Спецелеватормельмаш» 

Володимир Мокрієнко, "Євраліс Семенс" 

Олександр Ушаков, ТОВ "Соєвий Вік" 

Модератор: Гудзь Геннадій, Human Transparency Innovation/"Genetic Plant Cells" 

16:10  
Панельна дискусія "Від посіву до збирання - кращі практики агротехнології": 

Павло Волинець, агроном-практик 

Представник с-г. підприємства 

Представник компанії BASF 

Представник компанії ADAMA 

Дон Олексій, органічне ФР "Дон" 

Модератор: Гудзь Геннадій, Human Transparency Innovation/"Genetic Plant Cells" 

17:10  

Інокуляція сої: практичні рекомендації до ефективного застосування. 

Євген Качура, BASF  

17:40 

Порівняння бізнесів вирощування традиційної та органічної сої. Як знайти 

свою унікальну нішу в переробці. Досвід практиків. 

Олег Максак, Директор групи компаній по вирощуванні органічної сої "Арніка" 


