International Conference
"Potential of Ukrainian soybeans 2015-2020: Production and Processing"
in the frame of AGRO 2015

Міжнародна конференція
«Потенціал української сої 2015-2020: виробництво та переробка»
в рамках АГРО 2015
5 червня 2015 року
м. Київ, пр-т Глушкова 1, Експоцентр України, павільйон 1
Організатори:
Національна академія
аграрних Наук України,
Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААНУ,
ТОВ «Науково-дослідний інститут сої»
Асоціація «Українська асоціація виробників і
переробників сої»

Спонсори:
ЗАТ «Протеїн Продакшн»
ТОВ «Адама України»
ТОВ «Заатбау Україна»
ТОВ «Каховка Протеїн Агро»
ТОВ «»Тайтен Машинері
Україна»
ТОВ «Аскоп-Україна»

за підтримки
Міністерства аграрної політики та продовольства України
та асоціації «Укроліяпром»

ПРОГРАМА
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників
10:00 – 10:05 Відкриття конференції - Привітання учасників
Міністр аграрної політики та продовольства України або Перший заступник Міністра
10:05 – 10:20 Спонсори
10:20 – 10:30 Соєвиробництво як основа продовольчої безпеки України
Володимир Топчій, директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК
10:30 - 10:40 Аналіз виконання Програми соєсіння в Україні за 2003-2014 рр. і огляд перспектив
на 2015-2020 рр.
Віктор Тимченко, президент асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої»
Андрій Пилипченко, віце-президент асоціації «Українська асоціація виробників і переробників
сої»
10:40 – 10:50 Світовий ринок сої і переробки: цінові тенденції та прогноз на 2015-2016 роки
Ярослав Гадзало, президент Національної академії аграрних наук України
Валерій Жук, член-кореспондент НААН

10:50 – 11:15 Стратегія соєвиробництва в Україні: аналіз та перспективи
Василь Петриченко, академік НААН
11:15 – 11:30 Сортові ресурси України, їх оцінка та використання
Сергій Іванюк, завідуючий лабораторії селекції сої і зернобобових культур Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН
11:30 – 11:45 Кава-брейк
11:45 – 12:00 ТЕП технологія переробки сої на білково-енергетичні кормові добавки та
обґрунтування їх ефективності в інтенсивному тваринництві
Леонід Подобєд, доктор с.г. наук, професор, головний науковий консультант з питань
тваринництва ТОВ «Науково-дослідний інститут сої»
12:00 – 12:15 Економіка ефективного свинарства з використанням соєвих продуктів
Артур Лоза, президент Асоціації свинарів України
12:15 – 12:25 Вплив світового балансу сої на формування цін на олійні культури в світі та Україні
Юрій Рубан, старший консультант Agritel International (Франція)
12:30 – 12:45 Основні тренди американського та світового ринків олійних культур та
тваринницької продукції
Олександр Тарасевич, спеціаліст з питань сільського господарства закордонної сільгоспслужби
Мінсільгоспу США
12:45 – 12:55 Система сертифікації та безпечності сої та продуктів її переробки
Валерій Хаджиматов, директор ТОВ «Науково-дослідний інститут сої»
12:55 – 13:05 Особливості переробки української сої на прикладі окремо взятого підприємства
Євген Щербак, директор ЗАТ «Протеїн-Продакшн»
13:05 – 13:30 Протеїнова безпека Європи. Діяльність асоціації «Дунайська соя»
пан Маттіас Крьон, президент Асоціації «Дунайська соя»
13:30 – 13:50 Кава-брейк
13:50 – 14:05 Нові сорти сої, нова технологія її вирощування
ТОВ «Заатбау Україна»
14:05 – 14:20 Оцінка сортових ресурсів та сучасна технологія їх вирощування
Олександр Карпенко, керівник служби маркетингу та технічної підтримки ТОВ «Адама України»
14:20 – 14:35 Потенціал виробництва не ГМ сої в Україні та нові можливості на ринках ЄС
Інна Мєтєлєва, заступник голови правління «Сварог Вест Груп»
14:35 – 15:00 Сесія-дискусія з актуальних питань
Володимир Топчій, директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК
Міністерства аграрної політики та продовольства України;
Віктор Тимченко, президент асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої»;
Степан Капшук, генеральний директор асоціації «Укроліяпром»;
Валерій Хаджиматов, директор ТОВ «Науково-дослідний інститут сої»;
Інна Мєтєльова, заступник голови правління «Сварог Вест Груп»;
Євген Щербак, директор ЗАТ «Протеїн-Продакшн».

