
МІЖНАРОДНА  КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ГОРІХІВНИЦТВО В ЗОНІ ПОЛІССЯ, ПІВНІЧНИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ, БІЛОРУСІ ТА ПОЛЬЩІ:  СЕЛЕКЦІЯ, ПЕРЕРОБКА, ІННОВАЦІЇ»  

 

Місце проведення: Україна, м. Рівне  конференц – зал  готель Мир вул. Міцкевича, 32 

Дата проведення: 29 листопада  2019 року  з 9.00 до 17.00.  

Співорганізатори конференції:  Рівненська обласна державна адміністрація, ВГО «Українська 

горіхова асоціація», ГО «Зелені ініціативи Рівного», Інформаційний партнер, проект «Технології 

та Інновації». 

Основні теми: 

● Теорія і практика вирощування волоського горіха та фундука:  

  - посадковий матеріал, отриманий ін вітро, щепленням на ведмежий горіх, класичний кущовий; 

  - саджанці фундука української, польської, італійської, грузинської, білоруської селекції;   

   - новітні технології посадки, включаючи шпалерну і турецьку систему; 

    - органічне горіхівництво: досвід та супровід;  

    - виробництво та експорт кондитерських виробів та горіхової олії: досвід у Рівненській області; 

● Економічне обґрунтування створення  та розвитку горіхового бізнесу;  

● Питання переробки, реалізації горіха та продуктів переробки;  

● Горіхова різноманітність: горіх волоський (грецький), мигдаль, пекан, фісташки та багато інших 

практичних відповідей для широкого кола інтересів й бізнесів.  

Розклад роботи. 

29 листопада    9.00 - 10.00  –  реєстрація учасників семінару. 

                          13.00 – 14.00 перерва 

                          10.00 – 17.00 проведення конференції . 

29 листопада 2019 р. 

10.00-10.10 Вітальне учасникам конференції від  організаторів.  

 - Пахно Володимир– модератор конференції,  керівник «Української горіхової 

Асоціації» 

- Спікер конференції – Скрипчук Петро, д.е.н., проф.  НУВГП  Громадська 

організація «Зелені ініціативи Рівного», керівник Рівненської філії «Української 

горіхової Асоціації»  
10.10-10.25 

 

10.25-10.35 

«Органічне горіхівництво: селекція, кооперація, низькорослі та швидкоплідні форми, 

сорт «Сойка» для півночі України та Республіки Білорусь»,  

-Скрипчук Петро, професор, керівник Рівненської  філії «Української горіхової 

Асоціації»,  

-співдоповідач Пакуш Михайло, ФГ «Біо-Тріо», ГО «Зелені ініціативи Рівного» 
10.35- 10.50  «Акліматизовані сорто-форми фундука в умовах зони північного Лісостепу та 

Полісся України: досвід та пропозиції»,  

-Рейнський Юрій, Рівненська область. 
10.50- 11.00 «Вирощування молдавських сортів волоського горіха в умовах зони Лісостепу 

Рівненської області»,  

-Маркулич Петро 
11.00- 11.20 «Оrzech włoski w Polsce oczyma Adama», 

- Adam Kuźniar, Wysoka, Łańcut, Польша  
11.20-11.40 Польський досвід вирощування горіхоплідних культур: селекція, технологія, 

практика,  



-Пукля Богдан  - керівник філії «Української горіхової Асоціації»  
11.40–11.55 «Розвиток горіхового бізнесу на Волині та кооперація з європейськими країнами з 

вирощування фундука»,  

-Новосад Сергій,  керівник Волинської філії «Української горіхової Асоціації» 
11.55–12.15 Досвід вирощування фундука італійських сортів у Волиньсадпродукт»,  

-Мартинюк Степан, агроном ТзОВ «Волиньсадпродукт»   
12.15–12.30  «Практичні поради як і з чого почати створення і посадку саду фундука в зоні 

Полісся України»,  

-Волошенко Олександр  - керівник ТОВ «Горіх Полісся» 
12.30–12.45 «Вирощування саджанців пекана, фісташки та фундука на ведмежому горіхові»,  

-Польова Валентина Кропивницький   голова  ФГ  «Синтез-результат»  
12.45–13.00 Що можна очікувати від державних структур в питаннях розвитку горіхового 

бізнесу? Що потрібно знати фермеру, який бажає посадити насадження 

горіхоплідних культур,  

-Швайка  Ігор  - Інститут аграрної політики, екс- Міністр АПК України 
13.00 -14.00 Перерва. Час спілкування. 

14.00 -14.15 «Вирощування фундука білоруської селекції в Рівненській області»,  

-Користятинець Анатолій, заслужений працівник сільського господарства Рівненська 

область  

14.15-14.30 Економічні розрахунки та компенсації держави на створення садів. Кооперативний 

рух в горіховому бізнесі,  

-Юдин Геннадій – віце  - президент Асоціації 
14.30–14.40 «Виробництво біогумусу, грунтосумішей та гуматів: використання для закладки саду 

у Рівненській області», - 

Черемісін Володимир, виробник добрив та ГО «Зелені ініціативи Рівного»   
14.40–14.55 «Проектування насаджень горіхоплідних культур»,  

-Бурлака Анатолій  - керівник ПП «Проектно консультатівній центр «Суцвіття»» 
14.55–15.10 Новітні українські тенденції та практика створення якісного посадкового матеріалу, 

інтродукція нових перспективних сортів горіха фундука,  

-Цибенко Ігор– директор ФГ «Батьків сад», Хмельницька обл. 
15.10-15. 25  «Сучасні підходи вирощування саджанців в передових розплідниках США та їх 

адаптація до умов України»,  

-Маліновський Сергій– власник ПП «ІМПАК» (сад та розплідник), Житомирська обл. 

приватне підприємство «ІМПАК» 
15.25-15.40  «Гуртова торгівля горіхом в Україні. Вимоги до оптових партій продукції. Експорт 

та імпорт горіха - організація і умови, реалізація горіха на внутрішньому ринку»,  

-Балашов Юрій – керівник департаменту переробників і експортерів Української 

горіхової асоціації 
15.40-15.55 Технологія клонального розмноження фундука (in vitro), контроль якості за 

новітніми технологіями – ключові етапи створення горіхового промислового саду. 

Перевірка генетичної чистоти сортів фундука, діагностика карантинних і 

небезпечних фітопатогенів горіхоплідних,  

-Удовиченко Катерина – Інститут садівництва  
15.55-16.10 Нові тенденції в земельних питаннях. Як увійти в земельний ринок України? 

-  Кошиль Андрій     президент Асоціації   Земельна спілка України 
16.10-16. 25 «Методи поливу і фертигації при вирощуванні інтенсивних садів фундука і 

волоського горіха»,  

-Бойко Вадим, директор, «Профполив» 

16.25-16. 40 «Виробництво олії, борошна із волоського горіха: досвід і пропозиції для ринку»,  

 Васинюк Сергій , ТОВ «Альфа ГХ», Рівне 
16.40-17.00 «Технологія розмноження рослин (in vitro)»,  

- Бортник Тетяна ,  ТзОВ "Патріот агро", м.  Луцьк 
17.00 Підведення підсумків конференції. Обмін контактами. 

   Програма доповнюється. 

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

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

