Відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Органічне виробництво і продовольча безпека»
24-25 квітня 2014 року на базі Житомирського національного
агроекологічного університету під патронатом Президентського фонду
Леоніда Кучми «Україна» було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну
конференцію «Органічне виробництво і продовольча безпека». На
конференції відбулося ознайомлення з результатами наукових досліджень,
практичним досвідом та обмін думками щодо вирішення актуальних проблем
розвитку органічного виробництва в Україні.
Участь в роботі конференції прийняли більше 150 науковців, аграрних
товаровиробників, представників торговельних компаній, громадських
організацій,
які
займаються
питаннями
розвитку
виробництва,
функціонування ринку органічної продукції, здорового харчування.
На пленарному засіданні виступили голова правління Федерації
органічного руху України Милованов Є.В.; директор Асоціації «Україна Схід
Органік» Шедєй Л.О.; координатор програми «Природне землеробство
України» Лазаренко І.І.; менеджери Швейцарсько-українського проекту
«Розвиток органічного ринку в Україні» Прокопчук Наталія та Кравченко
Анатолій; менеджер IBCentre Артемчик Тетяна; директори ПП «ГалексАгро» Ющенко О.М., ТОВ «Полісся-Інвест» Білицький А.В.; завідувач
сектору економічного аналізу та оперативної інформації Волинської
державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського
господарства Західного Полісся НААНУ Соколова А.О.; завідувач відділу
обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут землеробства
НААН» Гаврилов С.О.; к. с.-г. н., доцент кафедри рослинництва і
кормовиробництва
Подільського
державного
аграрно-технічного
університету Пую В.Л. та ін.
В збірник матеріалів конференції включено 118 доповідей, авторами
яких є 189 науковців, представників аграрного сектора, громадських
організацій з України, Росії, Білорусі, Казахстану та Грузії. Зокрема,
результати своїх досліджень для участі у конференції подали 33
представники 8 навчальних закладів та наукових установ Республіки
Білорусь; 4 представники 4 навчальних закладів та наукових установ
Російської Федерації; 2 науковці з Грузії та 4 – з Казахстану.
Також для участі у конференції подано матеріали від 13 аграрних вищих
навчальних закладів, авторами яких є 74 науковці; 14 вищих навчальних
закладів різного профілю, в т.ч. 2 медичних (авторами є 24 науковців).
Результати своїх досліджень з актуальних проблем органічного виробництва
представили також науковці 8 науково-дослідних установ (36 авторів) та 8
інших державних установ, аграрних підприємств та громадських організацій.
Загальний обсяг збірника матеріалів конференції, який будо видано до
початку її проведення, склав 536 сторінок.
В рамках конференції проведено виставку органічної продукції,
біопрепаратів, наукової та довідкової літератури з проблематики органічного
виробництва. Також відбулася поїздка до ТОВ «Полісся-Інвест» (c. Дашинка
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