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ІСПАНІЯ
Професійний тур для розсадників,
виробників та експортерів ягід
11-16 березня 2018 року

Програма професійного туру передбачає візити у ягідні господарства, в т.ч. органічні, та розсадники, що спеціалізуються на вирощуванні посадкового матеріалу суниці, малини та чорниці високорослої (лохини), розміщені в районі Севільї та Уельви.
Учасники також відвідають найбільший ягідний кооператив Іспанії, ознайомляться з
післязбиральною доробкою та логістикою свіжої продукції, тощо.

ПРАКТИЧНИЙ ТРЕНІНГ
Малина, ожина, суниця:
кращі практики вирощування
14 червня 2018 року

Практичний тренінг для виробників малини, ожини та суниці, складатиметься із теоретичної та практичної частин. Теоретичну частину проведе міжнародний експерт з
вирощування ягідних культур Джеремі Дарбі, який розповість про основні аспекти
вирощування ягідних культур. Практична частина передбачає відвідання ягідного
господарства ТОВ “Мален” (розсадник з вирощування посадкового матеріалу ягідних культур, виробничі насадження суниці, малини на загальній площі - 30 га
(с. Івниця, Андрушівського району, Житомирської обл).

ФРАНЦІЯ
Професійний тур для виробників
кісточкових культур до Франції
28 травня - 01 червня 2018 року

Програма професійного туру розрахована на 5 днв та передбачає відвідання розсадників, компаній-виробників кісточкових, у т.ч. органічних господарств. Учасники
ознайомляться з технологіями вирощування цих культур, їх післязбиральної доробки, маркетингом та підготовкою продукції до експорту, зможуть обговорити особливості європейського ринку кісточкових культур з французькими колегами.

СЕРБІЯ
Професійний тур для виробників
ягідної продукції до Сербії
24-28 червня 2018 року

Програма професійного туру до Сербії передбачає візити у ягідні господарства, що
спеціалізуються на вирощуванні малини. Учасники туру матимуть змогу ознайомитись з різними технологіями вирощування малини, особливостями формування
насаджень для механізованого збирання, побачити як відбувається комбайновий та
ручний збір ягід. Програма також включає відвідання підприємства KOKAN - виробника техніки для механізованого збирання ягідної продукції. Також передбачено
відвідання комплексів по заморозці ягід.
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ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Професійний тур для розсадників,
виробників та експортерів ягід
23-26 липня 2018 року

Програма професійного туру до Великобританії передбачає відвідання міжнародної
виставки “Fruit Focus 2018”, участь у круглому столі “Експорт плодово-ягідної продукції до Великобританії”, візити у розсадники, відвідання дослідних ділянок та
господарств-виробників суниці, малини, ожини та чорниці високорослої. Учасники
матимуть змогу ознайомитись із новітніми технологіями вирощування ягід, зустрітися із компаніями - постачальниками техніки та обладнання, виробниками теплиць.

ТОВ «Фруктовий Проект»
www.fruitproject.com.ua

Професійні навчальні заходи та бізнес-тури
від ТОВ Фруктовий Проект

6

Тел.: +38/0432/65-55-22
fruit.project.ua@gmail.com

НІДЕРЛАНДИ
Професійний тур для виробників
ягід, експортерів та переробників
27-30 серпня 2018 року

Програма поїздки розрахована на 4 дні і передбачає візити у господарства, що вирощують суницю, малину, ожину та чорницю високорослу як у відкритому ґрунті,
так і у субстраті у теплицях. Учасники відвідають аукціони, де здійснюється післязбиральна доробка ягід (охолодження, сортування, пакування, тощо), а також зустрінуться із компаніями - постачальниками субстрату, посадкового матеріалу, виробниками теплиць, обладнання для зрошення, техніки та ін. Крім того, заплановано
візити до спеціалізованих розсадників, дослідних та селекційних станцій.

ТРЕНІНГ
Жимолость, порічка, обліпиха, аґрус: кращі практики вирощування
27-30 вересня 2018 року

Під час тренінгу по кожній із 4-х культур розглядатимуться наступні теми:
 Характеристика та особливості культури
 Вибір посадкового матеріалу: сорти, якість, огляд розсадників
 Вибір ділянки, підготовка ґрунту, посадка та догляд за насадженнями
 Системи удобрення та захисту від шкідників та хвороб
 Організація збирання врожаю
 Післязбиральна доробка: упаковка, охолодження, зберігання, транспортування
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ІСПАНІЯ
Професійний тур для розсадників,
виробників та експортерів ягід
22-26 жовтня 2018 року
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Програма навчальної поїздки розрахована на 5 днів і передбачає відвідання виставки «Fruit Attraction 2018», візити у ягідні господарства та розсадники, що спеціалізуються на вирощуванні посадкового матеріалу суниці, малини та чорниці високорослої (лохини). Учасники також відвідають найбільший ягідний кооператив Іспанії,
ознайомляться з післязбиральною доробкою та логістикою свіжої продукції, тощо.

КОНФЕРЕНЦІЯ
Черешня та вишня в Україні:
технології, ринок, перспективи
15 листопада 2018 року

Учасники конференції отримають інформацію щодо ринку черешні та вишні в Україні, основних тенденцій, перспектив та експортних можливостей. Міжнародний експерт з вирощування кісточкових культур поділиться європейським досвідом вирощування вишні та черешні: вибір сортів та якість посадкового матеріалу, підготовка
ґрунту та закладання насаджень, обрізка та догляд за насадженнями, ефективне
запилення, система удобрення та система захисту насаджень від шкідників та хвороб, а також організація збору врожаю та післязбиральна доробка вирощеної продукції (охолодження, упаковка, зберігання, транспортування).

ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА
РЕСПУБЛІКА (ПАР)
Професійний тур для розсадників,
виробників та експортерів плодовоягідної продукції
26.11-02.12.2018 року

Програма поїздки розрахована на 7 днів і передбачає відвідання господарств, розташованих в різних регіонах ПАР (Кейптаун, Габоу, Йоханнесбург), що вирощують
суницю, малину, ожину та чорницю високорослу, а також виноград, яблука та черешні. Учасники відвідають in-vitro лабораторію та розсадники, що спеціалізуються на
вирощуванні посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, а також логістичних
центрів, де здійснюється післязбиральна доробка (охолодження, сортування, пакування, тощо). Крім того, заплановано візити до сафарі-парку, Столової гори та дегустація місцевих сортів пива.
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