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Місце проведення: ТОВ «Острійківське»
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Місце зустрічі: ресторан VinoGrad  м.Узин
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ДОБРОГО ДНЯ!
ЗАПРОШУЄМО ВАС на SILAGE WORKSHOP

На Silage Workshop ви зможете дізнатися про технології вирощування та 
заготівлі силосної кукурудзи UNIVERSEED для отримання високоякісного 
силосу.

Спікери розкажуть про правильні технології виробництва силосу, силосну 
яму і на що треба звертати увагу при її закладанні. На заході Ви зможете оці-
нити та побачити результати досвіду розумної ферми - системи, яка мінімі-
зує негативний людський фактор при різних технологічних процесах.  

У практичній частині Silage Workshop учасникам буде продемонстрована 
робота інноваційної техніки компанії Konkord. На полі також буде проде-
монстрована лінійка силосних гібридів бренду UNIVERSEED, щоб ви наочно 
оцінили переваги кожного з гібридів. 

Будемо раді бачити Вас серед учасників заходу.



Час Програма Спікери

09:00-10:00 Реєстрація, ранкова кава
(ресторан VinoGrad, вул. Незалежності, 21, м. Узин, Київська обл.)

10:00-10:10 Вітальне слово, про господарство
Ярослав Коломієць,
ТОВ Острійківське

10:10-10:30
Актуальність якісного силосу при складанні 
раціонів для отримання максимальної 
продуктивності.

Сергій Косяненко, технічний 
спеціаліст Lallemand Animal Nutrition 
(Канада)

10:30-10:50 Переваги силосних гібридів Leafy типу. Силосні 
гібриди

Леонід Чорний, менеджер із 
розвитку агротехнологій, LNZ Group

10:50-11:10 Сучасні техніко-технологічні рішення при 
заготівлі високоякісного силосу

Сергій Маринін, Product-менеджер 
по техніці КЛААС, Конкорд

11:10-11:30 Практичний досвід Розумної ферми
від «Чуб Агроконцепт»

Книш Олександр,
«Чуб Агроконцепт»

11:30-11:40 Демонстрація відео «Від вирощування до молока»

11:40-12:00 Кава брейк, розподіл на групи
12:00-12:30 Дорога на господарство та на поле

ГРУПА 1 ГРУПА 2

12:30-13:00 Презентація силосної лінійки UNIVERSEED
Особливості коректної закладки силосної 
ями, на що звертати увагу

13:00-13:30
Демонстрація в роботі інноваційного 
високопродуктивного кормозбирального комбайна 
КЛААС ЯГУАР 960 та ґрунтообробної техніки Розумна ферма, новітні технології в дії

13:30-13:45
Прийняття ставок по врожайності кожного 
з гібридів

13:45-14:00 Дорога на господарство та на поле
ГРУПА 1 ГРУПА 2

14:00-14:30
Особливості коректної закладки силосної 
ями, на що звертати увагу

Презентація силосної лінійки UNIVERSEED

14:30-15:00
Розумна ферма, новітні технології в дії

Демонстрація в роботі інноваційного 
високопродуктивного кормозбирального комбайна 
КЛААС ЯГУАР 960 та ґрунтообробної техніки

15:00-15:10
Прийняття ставок по врожайності кожного 
з гібридів

15:10-15:25 Дорога до ресторану
15:25-18:00 Святковий обід, оголошення переможців ставок

ПРОГРАМА ЗАХОДУ




