ТОВ «Фруктовий Проект» запрошує виробників ягідних культур взяти участь
у навчально-практичному тренінгу
ВИРОЩУВАННЯ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР: ЧОРНИЦЯ ВИСОКОРОСЛА
16 лютого 2017 року
Готель Оптіма, м. Вінниця, вул. Київська 51/1
Навчально-практичний тренінг проведе міжнародний консультант з вирощування ягідних
культур Джеремі Дарбі
Про тренера: Джеремі Дарбі має ступінь магістра із фізіології рослин (Reading University,
Великобританія). Досвід роботи в ягідному бізнесі—26 років. 2010-2014 рр. - працював старшим консультантом по ягідних культурах в компанії DLVPlant UK. На даний момент є незалежним консультантом, веде ягідні проекти в таких країнах, як Україна, Вірменія, Грузія,
Росія, Великобританія, Греція, Єгипет, Польща, Турція, Іорданія, ПАР.
Попередня програма навчально-практичного тренінгу:
ВИРОЩУВАННЯ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР: ЧОРНИЦЯ ВИСОКОРОСЛА
8:30
Реєстрація
9:00-10:00
Фізіологія рослин:
Коротка характеристика культур родини Vaccinium (Північна чорниця високоросла, Південна чорниця високоросла, чорниця прутовидна Rabbiteye, журавлина, брусниця, тощо)
Особливості вирощування чорниці (вимоги до ґрунтів, води та температурного режиму, запилення)
10:00-11:00
Вибір посадкового матеріалу
Селекційні програми по виведенню сортів чорниці
Наші партнери:
Огляд сортів
Якість посадкового матеріалу
www.meiosis.co.uk
Огляд розсадників, що вирощують посадковий матеріал чорниці
11:00-11:30
Перерва на каву
11.30 – 13.00
Вибір ділянки та підготовка до садіння, догляд за насадженнями чорниці
www.fruitech.com.ua
Оптимальне розташування плантації чорниці
Підготовка ділянки та ґрунту перед садінням
Використання різних типів субстрату для вирощування чорниці
Обрізка кущів чорниці
Практичні завдання
www.rwwalpole.co.uk
13:00-14:00
Обід
14:00-15:00
Удобрення чорниці
Система удобрення при вирощуванні чорниці у ґрунті
Система удобрення при вирощуванні чорниці у контейнерах у субстраті
www.techdrinks.info
Практичне завдання по розробці систем удобрення насаджень чорниці
15:00-16:00
Система захисту насаджень від шкідників та хвороб
Характеристика основних шкідників чорниці та способи боротьби з ними
Характеристика основних хвороб чорниці та способи боротьби з ними
Практичне завдання
16:00-16:30
Післязбиральна доробка
Збирання, сортування, пакування
Охолодження, зберігання, транспортування
16:30-17:30
Огляд техніки, що застосовується при вирощуванні ягідних культур
17:30-18:00
Підведення підсумків
18:00-19:00
Вечеря

Вартість участі у тренінгу складає 2500 грн./особу. При оплаті до 25-го січня 2200 грн./особу.
За умови участі 2-х і більше осіб (незалежно від часу оплати) - 2000 грн.
Тел.: +38/0432/65-55-22, Моб.: +38/050/413-54-42, 413-54-49, Fruit.project.ua@gmail.com

