
Програма
6-ї міжнародної науково-практичної конференції

“Інновації у коноплярстві 2020”
26-28 серпня 2020 р., м.Глухів Сумської області.

Перший день.26.08.2020 р.
Практичний досвід використання конопель - “Конопляний

ярмарок”
Місце проведення: сквер Терещенків, Інститут луб’яних культур

НААН.
Учасники ярмарку: провідні вітчизняні компанії - виробники

конопляної продукції, товаровиробники від місцевих громад.
Відкриття ярмарку, вітальне слово ІЛК НААН; НААН; СОДА; міська

рада; Асоціації.
Заходи “Конопляного ярмарку”:
1. Виставка-продаж “Народні промисли Сіверщини”

(експозиції громад).
2. Конкурс-дегустація продуктів харчування з промислових

конопель “Конопляна супер їжа”. (Переможець визначається
конкурсною комісією та народним голосуванням під час дегустації).

Під час конкурсу буде надаватись інформація як про світові
тенденції харчового використання насіння промислових конопель, так і
про виробника конкурсної продукції.

3. Конопляне дефіле. Демонстрація-продаж конопляного одягу
від українських модельєрів та глухівських дизайнерів.

4. Технічні засоби для конопляного бізнесу від вітчизняних і
закордонних виробників.

5. Промислові коноплі для виробництва будівельних і
композиційних матеріалів, целюлози, біопалива.

6. Майстер-класи. “Народні іграшки з волокна та інших
природних матеріалів” (за участі фахівців станції юних техніків та
народних майстрів)

7. Виступи народних колективів від громад Глухівщини.
8. День відкритих дверей Інституту луб’яних культур НААН.

Виставка “Науковці інституту в історії коноплярства”.
9. Презентація бібліографічного покажчика ”Професор

Вировець Вячеслав Гаврилович. Мій шлях в науці”, присвяченому
видатному вченому у галузі селекції та насінництва конопель, автору
нових високопродуктивних однодомних сортів.



10. Екскурсія “Глухів історичний” (цікаві факти про історію
Глухівщини від науковців Національного заповідника “Глухів”)

Другий день. 27.08.2020 р.
Наукова конференція “Інновації у коноплярстві 2020”
Місце проведення: Інститут луб’яних культур НААН .
1. Вітальне слово: ІЛК НААН; НААН; СОДА; міська рада; Асоціації.
2. Пленарна частина

 “Луб’яні культури у світі” (регіональні доповіді): Україна,
Білорусь, КНР, Європа, США

 Селекційні розробки
 Збирання й переробка
 Продукти харчування з промислових конопель
 Промислові коноплі у текстильній промисловості (асоціація

легкої промисловості)
 Медичне використання промислових конопель

3. Ділова платформа для В2В зустрічей учасників конференції.
4. Підведення підсумків.
5. Конопляна вечірка.

Третій день. 28.08.2020 р.
День конопляного поля
Проходитиме на трьох локаціях.
1. Техніка для збирання й перероблення луб’яних культур. Місце

проведення: Науково-виробнича база Інституту луб’яних культур НААН.
2. Європейська технологія вирощування промислових конопель.

Місце проведення: Спільний науковий проект Інституту луб’яних культур та ТОВ
“Камбексгруп”.

3. Виробничі посіви промислових конопель. Місце проведення:
насінницькі посіви Інституту луб’яних культур НААН.


