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Конференція
09:00 Реєстрація учасників конференції. Ранкова кава

09:00 Робота експозиції технологій та устаткування для нішевого
аграрного бізнесу. Нетворкінг
- Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат – гофротара для аграрного
бізнесу;
- Алфаінтерпласт – пластикова упаковка;
- Русбана Інжиніринг Україна – технології переробки плодоовочевої
продукції;
- Агрітема – агрохімія;
- Евкаліпт-Р – системи зрошення;
- Український Проект Бізнес-Розвитку Плодоовочівництва – підтримка
середніх і малих фермерів;
- Автотрейдінг Одеса – автомобілі;
- Глобал Інжинірінг – системи поливу.

09:00 Робота експозиції виноробів і виробників крафтової продукції.
Дегустації
- V.Petrov – органічне вино;
- Правильний мед – мед та продукти із меду;
- Family Snail Farm – равлики;
- Зелений шеф – мікрогрін-культури;
- Чистий продукт – часник, гарбузи;
- Устриці Скифії – устриці, кімчі;
- Коровай Компані – плодово-ягідна переробка.

09:50 Відкриття конференції, привітальні слова від організаторів та
партнерів

Олександр Хорев, керівник проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти»

11:00 Технічна перерва. Перехід до двох паралельних сесій
13:55 Обід. Огляд експозиції технологічних новинок та крафтової
продукції
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Бізнес-тур
09:00 Реєстрація учасників туру
10:00 Відвідування ФГ «Пан Білан» - виробництво зелені, пряних трав та
квітів, Віталій Білан

12:00 Обід
13:50 Відвідування равликової ферми Family Snail Farm, Артем Байрамов
16:00 Повернення до Одеси
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Чи буде мільйон із гектара часнику?
11:10 Часниковий потенціал України: виклики та можливості
Ганна Морозова, керівник часникової компанії ТОВ СП «УкрАП»

11:20 Починаємо сезон правильно: всі юридичні питання
Олександр Рябець, Олександр Брильов, адвокати, керуючі партнери ЮК «Legal Partner»

11:40 Сертифікація GLOBALG.A.P. для часникових проектів
Олексій Кузьменко, представник FV Consult

12:00 Побудова системи харчування і захисту на основі агрохімічного
аналізу ґрунту і рослин

Валентин Ємець, консультант з впровадження програм підвищення родючості ґрунтів
ТОВ «БонАгро»

12:30 Технології подальшої переробки вирощеної продукції на порошок,
слайси тощо

Олександр Бубновський, директор ТОВ «Русбана Інжиніринг Україна»

13:00 Промисловий сортимент часнику озимого в Україні

Зеновій Сич, доктор с/г наук, професор, Національний університет біоресурсів і
природокористування

13:55 Обід. Огляд експозиції технологічних новинок та крафтової
продукції

15:00 Технологія вирощування під ключ та як не наробити помилок у
часниковому бізнесі

Сергій Паращенко, директор ТОВ «Чистий продукт»

15:40 Часниківництво як бізнес

Вадим Мереженюк, директор ТОВ «Артіль Агро»

16:10 Розширення асортименту часникової продукції

Людмила Попова, канд. с/г наук, доцент, Одеський державний аграрний університет

16:40 Мікробіологічні препарати для контролю фузаріозу, підвищення
урожайності, якості та товарності часнику
Павло Волинець, головний агроном ТОВ «Агрітема»

17:10 Практичні можливості пошуку контрагента для експорту.
Участь у виставках

Олена Коломойцева, національний менеджер проекту «Сприяння виходу
МСП плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх до ланцюга доданої
вартості» (ITC)

18:00 Фуршет
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Фінансово-інвестиційна сесія
10:00 Ринок землі та круті зміни в глобальному споживанні продуктів –
як це вплине на дрібного фермера та агробізнес України в цілому
Андрій Ярмак, економіст інвестиційного центру ФАО (ООН), Італія

10:35 Залучення фінансових ресурсів для виробництва нішевих
плодоовочевих культур через використання Аграрних Розписок.
Приклади для виробників столового винограду, зелених культур та ягід
шипшини в Одеській області
Сергій Потапов, спеціаліст із ланцюжків доданої вартості у плодоовочевому бізнесі, IFC

Сесія нішевих плодоовочевих культур
11:10 Переваги малих площ. Високотехнологічні рішення для дрібних
виробників з використанням інструментів, недоступних великим
компаніям
Вадим Дудка, директор, ТОВ «Агроаналіз»

11:30 Нішеві ягідні культури: жимолость, обліпиха, альпійська суниця,
ожина, актинідія

Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААНУ

11:50 Столовий виноград та мільйон із гектара. Напрацьована бізнессистема на прикладі села Костешть, Молдова

Іон Сула, керівник Асоціації виробників та експортерів столового винограду Молдови,
Міністр сільського господарства Республіки Молдова (2015-2016)

12:15 Українські реалії ринку столового винограду. Оптимальна модель
для ефективного сімейного господарства

Тетяна Шмаглюченко, співзасновник та директор ТОВ «ВІНС»

12:30 Економічна доцільність вирощування шипшини, ліщини та
волоського горіху

Павло Тулба, директор, СОК «Горіх Причорномор'я»

12:50 Новий вектор горіхового бізнесу в Україні. Інвестиційна
привабливість розплідника горіхоплодних культур
Руслан Сула, Ландшафтна Агенція

13:10 Український досвід urban farming. Вертикальна ферма для
мікрогрін-культур

Іван Воробйов, засновник сіті-ферми «Зелений шеф»

13:30 Фактори успішного виробництва салатів та зелені у відкритому та
захищеному ґрунті

Віталій Білан, директор, ФГ «Пан Білан»

13:40 Філософія органічного плодово-ягідного консервування
Олександр Куліш, засновник сімейної ферми «Коровай Компані»
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Форум «Wine-Tourism-Craft.
Стиль життя»
15:00 Розвиток агротуризму у поєднанні з успішним бізнесом із

виробництва крафтових продуктів та вирощування нішевих овочів
Валерій Федоренко, голова СОК «Широке»

15:20 Сімейне органічне виноробство – складові максимальної
ефективності

Валерій Петров, засновник ТМ «V.Petrov»

15:40 Медовий бізнес. Економіка продуктів з доданою вартістю
Володимир Петрушев, власник компанії «Правильний мед»

16:00 Максимальна ефективність при вирощуванні равликів.
Технологічні особливості проекту

Артем Байрамов, власник равликової ферми, Family Snail Farm

16:15 Устрична ферма в Україні. Топ проблем та перспектив ринку.
Чи можливий експорт?

Андрій Пігулевський, засновник компанії "Устриці Скифії"

16:30 Гуртовий ринок для нішевих виробників. Успішні приклади
співпраці з овочівниками, виноробами та сироварами
Олександр Воропаєв, директор гуртового ринку «Початок»

Форум плодоовочевої заморозки
16:50 Шокова заморозка vs статика; сушка овочів і ягід. Економіка
процесів

Олег Якімець, експерт з технологій переробки

17:10 Пакувальні рішення як складова надійного збереження та
транспортування

Дмитро Чмихал, СЕО ПРАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат»

17:30 Взаємовигідне співробітництво між переробником і фермером
Юрій Біліченко, директор, ТОВ «Роздольне»

17:45 Ефективність суміщення нішевих овочів та статичної заморозки.
Перець, брюсельська капуста. Співробітництво з великими
заморозчиками – питання без відповідей
Олександр Редькін, ФГ «Хуторок»

18:00 Фуршет

