
НАРДДА-НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ 
ГОТОВНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ

У лютому цього року в конференц-залі Таврійського дер
жавного агротехнологічного університету відбулася на- 
рада-навчання з питань готовності сільськогосподарських 
підприємств Мелітопольського району до проведення весня
но-польових робіт у 2014 році.

«А грарний  сою з М елітопольського  
району» В.М. М асалабов, керівники 
та спеціал істи сільськогосподарських 
п ідприєм ств (всього 85 осіб).

На пленарній  частині присутн і заслуха 
ли допов ідь  начальника управл іння  агро 
пром ислового  розви ту  Д анченка М.В. про  
стан п ідготовки  сільськогосподарських 
п ідприєм ств до проведення весняно п о 
л ьових  робіт та пр о  стан посіву озим их 
культур.

Також виступили  представники  банків 
(«Креді Агр іколь банк». «Банк «Надра», 
«Всеукраїнський банк розвитку», «ВТБ») 
з пропозиц іям и  щ одо до  кредитування 
товаровиробник ів .

Характеристику  ф ітосан ітарного с та 
ну посіву озим их культур та особливо  
стей догляду за ним и надала представ 
ник держ авно ї ф ітосанітарноі інспекції 
О.В. Ж уравльова, яка акцентувала ува 
гу на важ ливості д отрим ання  сівозм ін 
та необхідності використання  сучасних

ву різних способів обробітку ґрунту на 
збереження запасів продуктивної воло
ги розглядалися в доповіді проректора з 
наукової роботи, д.т.м„ професора В.Т. На 
дикто. Було обґрунтовано обов'язковість 
перюдичноіоранки з передплужником та 
забезпечення мінімалізайії ущільнення 
ґрунтів, зокрема, за допомогою вико 
ристання пристрою для здвоєння коліс 
трактора, що сприяє ефективному збере 
женню родючості.

Методика визначення мінімальної ціни 
реалізації урожаю зернових культур 
була запропонована начальником НДЧ, 
к.е.н. Ю.О. Прусом. У доповіді характери 
зувалися особливості ціноутворення на 
пшеницю та приділялась особлива ува 
га необхідності врахування інфляційних 
чинників при формуванні мінімальної 
ціни пропозиції та необхідності запро 
вадження широкої збутової кооперації с. 
г. підприємств.

По завершенні наради навчання голова 
Мелітопольської райдержадміністрації 
Ê.B. Любцов подякував виступаючим за 
змістовні доповіді, інформація по яких 
допоможе сільгосптоваровиробникам в 
їх нелегкій праці.

У робот і н а р а д и н а в ч ан н я  прийня 
ли участь  голова М ел ітопольсько ї 
райдерж адм ін істрації Є.В. Лю бцов, рек 
тор  ТДАТУ, проф есор  В.М. Кюрчєв, голова 
РК проф спілок прац івник ів  АП К  В.Є. Ав 
раменко. голова гром адсько ї організац ії

препаратів для боротьби Із хворобами та 
шкідниками рослин.

Особливості підживлення зернових 
культур і ріпаку та захисних заходів на 
поточний рік розглядалися у виступах ве 
дучого спеціаліста відділу продаж €.С. Да 
шевського та начальника агрономічного 
відділу С.В. Плетеня (ТОВ «Агрхімсервіе»).

Пропозиції постачання сільгосп 
виробникам добрив, засобів захисту рос 
лин та насіння надав менеджер з продажу 
ТОВ «Украгро МПК» С.С. Дашкевич.

Важливим був виступ страхового ек 
сперта з охорони праці 1.1. Проніна щодо 
дотримання вимог охорони праці при 
виконанні весняно-польових робіт.

Друга частина наради стосувалась впро 
вадження наукових досягнень ТДАТУ у 
виробництво. Особливості посіву ярих 
культур та догляду за посівами озимої 
пшениці були висвітлені Д.С. Г.Н.. профе 
сором В.В. Калиткою. Було звернуто ува 
гу на врахування сільгоспвиробниками 
кліматичних умов І біологічних особли 
в ос гей рослин та запропоновано систему 
удобрення зернових культур і викори 
стання регуляторів їх росту.

Теоретичні та практичні аспекти впли


