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5 лютого науковою спільнотою Харківщини розпочато роботу щодо підвищення кваліфікації
агрономічних служб районних державних адміністрацій Харківської області та сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності, за ініціативою Департаменту агропромислового розвитку
Харківської обласної державної адміністрації. Проведення навчання триватиме до 9 лютого 2018
року включно на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва.

Учасники навчання прослухають змістовні доповіді з підготовки весняно-посівної кампанії
2018 року, у тому числі з раціонального використання добрив, підвищення родючості
ґрунтів та інших актуальних питань від провідних науковців Національного наукового
центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».
Так, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу
охорони ґрунтів Дмитро Семенов присвятив свою доповідь ефективності застосування
мікродобрив. Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
лабораторії польових досліджень з добривами та управління якістю продукції Аліна
Ревтьє-Уварова розповість про застосування безводного аміаку для удобрення культур
польової сівозміни. Інноваційний метод аналізу ґрунту методом спектрометрії присутнім
висвітлить кандидат географічних наук, завідувач лабораторії інструментальних методів
досліджень ґрунтів Максим Солоха.
Особливу цікавість у слухачів викликає питання використання стимуляторів росту в
рослинництві та наукове забезпечення розвитку органічного землеробства в Харківській
області з особливостями яких ознайомить учасників Лариса Шедей, кандидат

сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів.
Науковці Інституту пропонують аграріям допомогу у вирішенні питань діагностики стану
ґрунту та посівів, розробки ефективних систем удобрення з урахуванням вимог сучасних
сортів і гібридів, застосування біологічних добрив та препаратів.
Крім того, учасники навчання мають змогу ознайомитись із останніми розробками
Інституту, науковими виданнями та переглянути презентацію «Польова ґрунтовомеліоративна екскурсія».
[
5
]
[
6
]
[
7
]

URL джерела (modified on 08.02.2018 - 13:30):
http://www.issar.com.ua/uk/news/pidvyshchennya-kvalifikaciyi-agronomichnyh-sluzhb
Посилання
[1] http://www.issar.com.ua/uk/news/pidvyshchennya-kvalifikaciyi-agronomichnyh-sluzhb
[2] http://www.issar.com.ua/downloads/img_2797.jpg
[3] http://www.issar.com.ua/downloads/img_2857.jpg
[4] http://www.issar.com.ua/downloads/img_2849.jpg
[5] http://www.issar.com.ua/downloads/img_2802.jpg
[6] http://www.issar.com.ua/downloads/img_2823.jpg

[7] http://www.issar.com.ua/downloads/img_2789.jpg

