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Шановний (на)_________________________________! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному круглому столі, присвяченому 

Всесвітньому Дню Ґрунту 2021 (World Soil Day 2021) та з нагоди 65-річчя з дня 

заснування Інституту, у режимі онлайн. 

Організаторами Міжнародного круглого столу виступають: 

Глобальне ґрунтове партнерство ФАО; 

Національна академія аграрних наук України;  

Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України і 

Міністерства освіти і науки України; 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»; 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; 

Громадська організація «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків». 

Всесвітній День ґрунту (WSD), який щорічно святкується 5 грудня ‒ це традиційний 

захід Організації Об’єднаних Націй для привертання уваги суспільства до ґрунтів і сприяння 

сталому використанню ґрунтових ресурсів. Цьогорічна кампанія проходить під гаслом: 

«Зупинити засолення ґрунту, підвищити його продуктивність!». Його актуальність 

зумовлено широкою розповсюдженістю у всьому світі засолених ґрунтів, які сьогодні 

займають близько 10 % площі суші планети і на яких розміщено 20 % площі посівних угідь. 

До того ж неоптимальне управління сільськогосподарськими землями дуже часто 

призводить до вторинного накопичення солей у поверхневому шарі ґрунту і є перепоною для 

сільськогосподарського виробництва, ризиком для продовольчої безпеки та сталого розвитку 

людства. Засолення та осолонцювання є одними з найбільших загрозливих глобальних явищ 

у ґрунтах посушливих і напівпосушливих регіонів світу. 

Захід зареєстровано на Інтерактивній глобальній карті подій ФАО, присвячених 

Всесвітньому Дню Ґрунту 2021. 

 

Дата та час проведення: 03 грудня 2021 року, о 10.00 годині. 

Захід проводитиметься на онлайн платформі ZOOM. 

Підключитися до конференції можна за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/86574520757?pwd=aUMyUVY0bTBmWW4rT0lRRUM3SkZ1QT09 

Ідентифікатор конференції: 865 7452 0757 

Код доступу: 334776 

Проєкт програми заходу розміщено на сайті ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н.Соколовського»: http://issar.com.ua/uk, в розділі «Анонси». 

 

 

В.о. директора                                               Святослав БАЛЮК  
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