Запрошуємо Вас на семінар «Кукурудза: від технологічних викликів 2014
року до планування успішного 2015-го»
13 січ 2015

Дата та місце проведення: 11 лютого 2015 року, місто Київ, Виставковий центр
України «КиївЕкспоПлаза», вулиця Салютна, 2-Б, павільйон №1, конференц-зал №4.
Програма семінару:
9:30 – 10:00 Збори учасників
10:00 – 10:15
«Нові рішення для виробників сільськогосподарської продукціївід Стратегічного Альянсу «Монсанто –
БіоАг» для розробки та виробництва інноваційних мікробіологічних продуктів з метою покращення
продуктивності с/г культур». Тетяна Захарова – менеджер по роботі з ключовими клієнтами Монсанто БіоАг,
ТОВ “Монсанто Україна»
10:15 – 10:55
«Нові рішення для підвищення врожайності кукурудзи: біологічний інокулянт Торк СТ, результати
польових досліджень».Олексій Стеценко – директор зі стратегічного розвитку та маркетингу ТОВ «Монсанто
Україна».Віктор Любар – представник відділу з розвитку технологій ТОВ «Монсанто Україна»
10:55 – 11:15
«Значення біопрепаратів для рослинництва. Переваги застосування мікробіологічних продуктів та стан
ринку біопрепаратів в Україні».Чабанюк Ярослав – керівник відділу екології ґрунтових мікроорганізмів, Інститут
агроекології природокористування НААН
11:15 – 11:30 Кава-брейк
11:30 – 11:45
«Інноваційні біотехнологічні рішення в технології вирощуваннясої. Результати польових досліджень
біологічних інокулянтів сої «Оптімайз» в умовах України». Дмитро Зоргач – менеджер з технології захисту
насіння ТОВ «Байєр»
11:45 – 12:00
«Ратчет» – новий інокулянт для листового підживлення для сої та кукурузи».Тетяна Захарова – менеджер
по роботі з ключовими клієнтами Монсанто БіоАг, ТОВ «Монсанто Україна»
12:00 – 14:00
«Чи реально досягнути 10-15% скорочення затрат і при цьомудосягнути приросту рентабельності
вирощування кукурудзи на16-27%?».
«Оптимізація технологічних рішень для підвищення прибутковості вирощування кукурудзи.
Обговорення успішних практик». Наталія Скоробогата – представник відділу з розвитку технологій
ТОВ «Монсанто Україна» Юрій Джура – керівник відділу з розвитку технологій ТОВ «Монсанто Україна»
14:00 Кава, чай, канапки.
Для участі в семінарі необхідно зареєструватися використовуючи форму, що додається,

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна
сприйматися в якості гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших
факторів. Монсанто не принимає зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено
письмово.
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яку можна заповнити та передати одним із зручних для Вас способів:
1. Через Вашого регіонального представника Монсанто;
2.Надіславши
відскановану
копію
реєстраційної
пошти: viacheslav.panasyuk@monsanto.com
3. Заповнити та передати безпосередньо перед семінаром.

анкети

на

адресу

електронної

Увага АКЦІЯ!
Всі учасники семінару матимуть змогу зареєструватися в програмі Monsanto Ground Breakers 2015, згідно
якої отримують TORQUE ST за $ 5 / посівну одиницю (знижка $ 5 від прайсової ціни) в обмін на дані про
продуктивність.

Бажаємо Вам високих врожаїв та гарних прибутків!
З глибокою повагою та найкращими побажаннями,
колектив ТОВ «Монсанто Україна»
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