Прес-реліз

Масштабный день поля пройде на Харківщині
7-го жовтня на демонстраційних полях Харківського національного аграрного університету
імені В.В. Докучаєва в рамках АГРОПОРТ 2017 відбудеться ДЕНЬ ПОЛЯ.
Цього року демонстраційні покази будуть присвячені обробці ґрунту під соняшник, відбудеться показ
майстер-класу з мульчування ґрунту, посіву і прибиранню цієї важливої для регіону культури.
Одночасно з демонстраційними показами техніки в рамках комплексного заходу пройде науковопрактична конференція ,яка буде присвячена адаптаційним заходам з використання техніки,в якій
візьмуть участь фахівці цієї галузі та фермери що практикують.
«Як свідчить наш досвід, розрізнені« дні поля », котрі проводять самі виробники спрямовані більш на
рекламу та прямий продаж. Наше завдання - показати об'єктивну картину усіх переваг тих зразків
техніки, яку ви зможете побачити й в стаціонарному показі, і в роботі. Дуже важливо почути не
тільки виробників, але і безпосередньо тих, хто вже працює з цією технікою. Професійне
спілкування та обмін таким корисним досвідом, безумовно, збагатить наш форум », зазначив
генеральний менеджер АГРОПОРТ Дмитро Титаренко.
Проведення Дня поля - це не тільки показ і демонстрація техніки. Це прекрасна можливість для
молодих фахівців і студентів профільних ВНЗ на практиці розширити діапазон своїх знань і умінь не
тільки завдяки контакту з вітчизняними виробниками, а й із закордонними компаніями, які будуть
представлені на виставці.
«День поля для Університету - прекрасна можливість демонстрації наших досягнень, як одного з
лідерів аграрної освіти, а також для встановлення ефективних партнерських взаємовідносин з
компаніями - виробниками обладнання для обробки сільськогосподарських угідь. Ми плануємо
створити спеціальні умови для компаній ,які мають бажання демонструвати результати
використання сучасних посівних матеріалів і сучасних технічних засобів для отримання високої
врожайності », підкреслив Олександр Ульянченко, ректор ХНАУ ім.В.В. Докучаєва.
Довідкова інформація:
АГРОПОРТ - щорічний масштабний захід з підтримки фермерства та сільгоспвиробників України і Східної
Європи. Проходить з 2015 року за підтримки FAO і входить в календар ООН. Традиційно тематика заходу
корелюється з генеральною лінією FAO і підтримує тематику Міжнародних років, які приймає Генеральна
асамблея ООН. З 2016 АГРОПОРТ об'єднав фермерів всієї України і проводиться в форматі Захід-Схід. Форум
є комплексним і складається з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної конференції та
серії семінарів, круглих столів та зустрічей бізнесу. З моменту заснування проходить на
майданчиках Міжнародних аеропортів Харкова і Львова. Організатор форуму: консалтингова компанія ТОВ
«Авіабренд».
Продовольча і сільськогосподарська Організація ООН (ФАО) є міжурядовою і спеціалізованою установою
ООН, до складу якої входять 194 держави-члена, два асоційованих члена і одна організація-член - Європейський
союз. Штаб-квартира ФАО знаходиться в Римі (Італія), а представництва організації розташовані в більш ніж у
130 країнах. Організація сприяє встановленню партнерських відносин між урядами, бізнес-об'єднаннями,
громадянським суспільством і приватним сектором в сфері продовольчої безпеки і розвитку сільського
господарства.
Всесвітній день продовольства (World Food Day) щорічно відзначається у всьому світі 16 жовтня, на
честь заснування Всесвітньої продовольчої організації (FAO). У 2016 році святкування було присвячено темі
зміни клімату у всьому світі, і, відповідно, змін у сільському господарстві та виробництві продуктів. На всіх
континентах і у всіх країнах-членах ООН WDP відзначається тематичними конференціями, семінарами та
спеціальними акціями із залученням профільних фахівців і широкої громадськості.
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