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Анонси подій Асоціації «Ягідництво України» 

Місцем проведення конгресу «Ягідництво та кооперація» 

залишається Український дім «Перемога» 

 

Пленарна частина Третього національного конгресу «Ягідництво та кооперація» 19 вересня все ж таки 

проходитиме в Українському домі «Перемога», як і планувалося раніше. Звертаємо Вашу увагу, що до 

1 серпня 2019 діють пільгові умови реєстрації, а для членів Асоціації «Ягідництво України» 

передбачені постійні знижки на участь. Читати далі>> 

 

Berry Drive -2019: реєстрацію розпочато! 

 

Асоціація «Ягідництво України» оголошує про старт реєстрації на участь в унікальній для сектору 

події – Другої міжнародної конференції «Berry Drive -2019»! 

На сьогодні «Berry Drive -2019» це, без перебільшення, єдиний захід в Україні та інших європейських 

країнах, метою якого є удосконалення ефективності ведення ягідного бізнесу.  

 Конкурентоспроможність на зовнішніх ринках 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf470Ny-oRreON-lI1BFYXNW34MuHHRojVXCd6rfdFd-xi7jA/viewform
http://berrycoop.com.ua/pro-podiju/
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 Організаційна структура підприємства та кадрова політика 

 Управління ефективністю виробництва 

Більш докладно про подію за посиланням >> 

 

Асоціація «Ягідництво України» запрошує відвідати 

колективний стенд українських ягідних компаній на 

виставці ANUGA AGA 

 

Читати далі>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://berrydrive.com.ua/prohrama-menu/
http://uaberries.com.ua/asotsiatsiya-yagidny-tstvo-ukrayiny-zaproshuye-vidvidaty-kolekty-vny-j-stend-ukrayins-ky-h-yagidny-h-kompanij-na-vy-stavtsi-anuga/
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Новини Асоціації «Ягідництво Асоціації» 

Павєл Вавріщук: «Україна має ідеальні умови для 

вирощування лохини. Питання за кооперацією» 

Підсумки тренінгу «Збільшення прибутковості підприємства з вирощування лохини» 

 2 серпня компанії, що спеціалізуються на вирощуванні 

ягідних культур, зокрема лохини, а також ті фермери, 

що тільки приглядаються до цієї ягоди,  мали унікальну 

можливість взяти участь в професійному тренінгу 

«Збільшення прибутковості підприємства з 

вирощування лохини». 

Організатором заходу виступила Асоціація «Ягідництво 

України». Проведення Тренінгу стало можливою завдяки 

підтримці американського народу, наданій через 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в 

рамках проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку». 

Читати далі>> 

Тижневий візит міжнародних експертів МТЦ до 

українських виробників ягід 

 З 22 по 26 липня 2019 проходив Тижневий візит 

міжнародних експертів МТЦ до українських виробників 

ягід. Захід організований МТЦ (Міжнарожний 

Торгівельний Центр) та Асоціацією «Ягідництво 

України» в рамках проекту «Eastern Partnership: 

EU4Business initiative”, що фінансується ЕС. 

В рамках заходу міжнародні експерти Харм Варпаален 

(Harm Verpaalen) та Леонардо Лебра Аизпуриа (Leonardo 

Lebra Aizpurúa), які спеціалізуються на післязбиральній 

доробці врожаю та розвитку бізнесу, відвідали 9 

експортно-орієнтованих компаній з Житомирської, 

Рівненської та Київської областей, серед яких 7 виробників свіжих ягід та 2 переробні підприємства. 

Метою візиту був аналіз реального стану українських ягідних підприємств. Під час заходу спеціалісти 

провели перевірку післязбиральної діяльності та готовності до експорту компаній задля подальшої 

розробки індивідуальних планів розвитку українських підприємств. Читати далі>> 

 

 

http://uaberries.com.ua/pavyel-vavrishhuk-ukrayina-maye-ideal-ni-umovy-dlya-vy-roshhuvannya-lohy-ny-py-tannya-za-kooperatsiyeyu/
http://uaberries.com.ua/ty-zhdnevy-j-vizy-t-mizhnarodny-h-ekspertiv-mtts-do-ukrayins-ky-h-vy-robny-kiv-yagid/


5 

 

 

Новини членів асоціації 

EFT Group є офіційним представником Verbeek 

Boomkwekerijen та Boomkwekerij DEPA FRUIT 

 Член Асоціації «Ягідництво України» Компанія EFT Group – є 

офіційним представником голландського розсадника Verbeek 

Boomkwekerijen, а також офіційним представником 

бельгійського розсадника Boomkwekerij DEPA FRUIT. 

Знання та навички компанії Verbeek ґрунтуються на досвіді 

поколінь. Голландський розсадник був заснований в 1960 році 

Янусом Фербеком, потім сімейний бізнес перейшов у володіння 

двох синів-Адрі і Тона. Наразі активну участь в житті компанії 

приймає вже й третє покоління: Han Verbeek Boomkwekerijen і Adje Verbeek Steffi Verbeek.  

Читати далі>> 

 

Перший український BRC сертифікований виробник 

заморожених ягід 

Член Асоціації «Ягідництво України» компанія ATLAS стала 

першим в Україні виробником заморожених ягід, 

сертифікованим BRC. В компанії ATLAS  є сувора внутрішня 

програма безпеки харчових продуктів та HACCP. 

Компанія ATLAS отримує високоякісну продукцію завдяки 

суворому контролю за всіма етапами виробництва: від закупівлі 

сировини через власну мережу фермерів, до придбання упаковки 

та кінцевої доставки продукції IQF. Вся  продукція обов’язково 

перевірена на важкі метали, мікробіологію, залишки пестицидів. 

Вага та температура ретельно перевіряються на кожному етапі 

виробничого процесу. 

Читати далі>> 

 

 

 

 

http://uaberries.com.ua/eft-group-ye-ofitsijny-m-predstavny-kom-verbeek-boomkwekerijen-ta-boomkwekerij-depa-fruit/
http://uaberries.com.ua/pershy-j-ukrayins-ky-j-brc-serty-fikovany-j-vy-robny-k-zamorozheny-h-yagid/
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BigBlue: історія бренду, який в перший рік продажу 

потрапив на полиці LIDL 

 

 Член Асоціації «Ягідництво України» BigBlue Organic 

Blueberry Farm (СВК «Ягідки»), що на Київщині, цього 

року зібрали перший промисловий врожай органічної 

лохини – близько 35 тонн. Понад 80% ягоди підприємство 

продало на експорт – одним із покупців була відома 

європейська мережа LIDL. 

В 2019 році компанія отримала перший промисловий 

врожай і експортувала близько 26 тонн продукції, а 9 тонн 

– продали на внутрішньому ринку, через мережу «Сільпо» 

та роздрібні канали реалізації. Якщо говорити про LIDL, то там були зацікавлені у ягоді з України. 

Від початку перемовин до поставки в LIDL минуло  близько 8 місяців. Основна проблема – це 

підготувати документи та саму партію таким чином, аби вона відповідала стандартам LIDL. 

Супровідні документи, логістика, пакування – важлива кожна деталь.   

Читати далі>> 

 

EFT Group відкрила новий напрямок діяльності – 

Chemical EFT 

Член Асоціації «Ягідництво України» Компанія EFT Group відкрила 

новий напрямок діяльності – Chemical EFT і одним з перших продуктів 

зареєструвала Huwa-San © 

Huwa-San © це 49,0-49,9% розчин перекису водню із стабілізуючим 

елементом сріблом, без хлору, без побічних шкідливих продуктів і не має 

запаху та кольору. Після його застосування відсутні сліди залишку в 

урожаї. Huwa-San © активний при екстремальних значеннях рН і високих 

температурах. 

Huwa-San © є ефективним проти захворювань деревини та бактеріального опіку при обприскуванні 

0,5-1% розчином. 

Читати далі>> 

 

 

http://uaberries.com.ua/bigblue-istoriya-brendu-yaky-j-v-pershy-j-rik-prodazhu-potrapy-v-na-poly-tsi-lidl/
http://uaberries.com.ua/eft-group-vidkry-la-novy-j-napryamok-diyal-nosti-chemical-eft/
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AGRID – лідер з постачання високоякісних 

європейських матеріалів для виробництва ягід у 

закритому та відкритому ґрунті 

Член Асоціації «Ягідництво України» компанія AGRID є 

лідером з постачання високоякісних європейських 

матеріалів для виробництва ягід у закритому та 

відкритому ґрунті, для плодових садів та виноградників, 

для розсадників тощо. 

Компанія AGRID з 2010 року працює на ринку матеріалів 

для сільського господарства та вже завоювала титул Лідера в цьому сегменті. Компанія AGRID 

представляє в Україні лише якісні, перевірені матеріали від провідних світових постачальників. 

Читати далі>> 

 

Драйвер ринку «Розетта Агро» анонсуюэ демонстраційне 

поле лохини сучасних сортів від  відомого розсадника 

Fall Creek 

Голландський Проект в Україні Демо-поле «Розетта Сад» створений в 

2015 році за підтримки Міністерства  економічних справ Нідерландів та 

Посольства Королівства Нідерландів, став дійсно місцем для 

демонстрації інтенсивних технологій в садівництві та ягідництві. 

Рік тому ТОВ «Розетта Агро» стала офіційним представником 

розсадника лохини Fall Creek/Driesvenplant в Україні.  

На демонстраційному полі «Розетта Сад» в Київський обл. цієї весни 

висаджені  нові інноваційні сорти лохини від Fall Creek:  Cargo, Calypso, 

Valor, Last Call, Top Shelf та Blue Ribbon.  

Читати далі>> 

 

 

 

 

http://uaberries.com.ua/agrid-lider-z-postachannya-vy-sokoyakisny-h-yevropejs-ky-h-materialiv-dlya-vy-robny-tstva-yagid-u-zakry-tomu-ta-vidkry-tomu-grunti/
http://uaberries.com.ua/drajver-ry-nku-rozetta-agro-anonsuyue-demonstratsijne-pole-lohy-ny-suchasny-h-sortiv-vid-vidomogo-rozsadny-ka-fall-creek/
http://uaberries.com.ua/drajver-ry-nku-rozetta-agro-anonsuyue-demonstratsijne-pole-lohy-ny-suchasny-h-sortiv-vid-vidomogo-rozsadny-ka-fall-creek/
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Ринок ягід України 

Україна суттєво збільшила імпорт свіжої суниці на фоні 

падіння експорту 

 

Поточного сезону ринок свіжої суниці України 

відзначився не тільки суттєвим падінням 

експорту, а й зростанням імпорту цієї ягоди. 

Про це повідомляють аналітики Асоціації 

«Ягідництво України» з посиланням на дані 

Укрстату. 

Так, згідно з офіційними звітами, з січня по 

травень 2019 року Україна закупила на 

зовнішніх ринках 237 тонн свіжої суниці, що 

майже вдвічі більше, ніж за перші п’ять місяців 

минулого року та у 1,5 рази перевищує 

показники в цілому за весь 2018 рік. При цьому 

найбільше зростання закупівель було 

зафіксовано саме у квітні, коли стало зрозуміло, 

що сезон реалізації ягоди з місцевих 

господарств дещо затримується.  

Читати далі>> 

 

Експорт української черешні в травні впав майже втричі

 

Попри те, що загальний сезон реалізації 

черешні в господарствах України в 2019 році 

стартував пізніше, ніж очікувалось, вийти на 

експорт українськи виробники все ж таки 

змогли, як й минулого року, в травні. Про це 

повідомляють аналітики Асоціації «Ягідництво 

України» з посиланням на звіти Укрстату. Але 

при цьому вони підкреслюють, що обсяги 

відвантажень української черешні в травні 

впалив рази. 

Так, якщо за травень 2018 року за межами 

України було реалізовано 208 тонн черешні, то 

у поточному році цей показник становить лише 

71 тонну. Таким чином, обсяги експорту 

української черешні у порівнянні з даними за 

травень минулого року скоротилися в 2,8 рази. 

Читати далі>> 

 

http://uaberries.com.ua/ukrayina-suttyevo-zbil-shy-la-import-svizhoyi-suny-tsi-na-foni-padinnya-eksportu/
http://uaberries.com.ua/eksport-ukrayins-koyi-chereshni-v-travni-vpav-majzhe-vtry-chi/
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Світовий ринок  

  

Світове виробництво ягід зростатиме протягом 

наступних десяти років 

 

У 2018 році світове виробництво ягід склало 18 

млн тонн в натуральному вираженні і 46 млн 

доларів у вартісному. Про це повідомляє прес-

служба компанії Інтерагро. 

Аналітики за даними консалтингового 

агентства Mordor Intelligence прогнозують 

зростання виробництва ягід на 1,1-1,3% 

щорічно в натуральному вираженні і на 5,1-

5,3% в грошовому еквіваленті протягом 

наступних десяти років. Згідно з цими 

прогнозами, до 2028 року світовий ринок 

свіжих ягід досягне 20 млн тонн і 70 млн 

доларів в вартісному вираженні. 

Читати далі>> 

 

В Польщі озвучили попередні оцінки урожаю ягід 

 

Головне управління статистики Польщі (GUS) 

оприлюднило попередні оцінки валового збору 

ягід в країні в 2019 році. Про це повідомляють 

аналітики Асоціації «Ягідництво України» з 

посиланням на сайт FreshMarket. 

Як зазначено у звіті, в поточному сезоні в 

Польщі спостерігаються суттєве зниження 

виробництва ягід, причому найбільш різке 

скорочення врожаю фіксується в сегменті 

чорної смородини та малини. Читати далі>> 

 

 

 

http://uaberries.com.ua/svitove-vy-robny-tstvo-yagid-zrostaty-me-protyagom-nastupny-h-desyaty-rokiv/
http://uaberries.com.ua/v-pol-shhi-ozvuchy-ly-poperedni-otsinky-urozhayu-yagid/
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ЮАР може вже незабаром увійти в ТОП-10 світових 

виробників лохини 

 

В ЮАР спостерігається справжній «бум» в 

секторі лохини. Тільки за останній рік 

виробництво цієї ягоди в країні зросло майже у 

1,5 рази, причому близько 70% цих обсягів 

реалізується на експорт. Про це повідомляє 

Асоціація «Ягідництво України» з посиланням 

на сайт FreshFruitPortal. 

Згідно з даними Південноафриканської 

асоціації виробників ягід (SABPA), в 

поточному сезоні валовий збір лохини в ЮАР 

може сягнути 17 тис. тонн, а це на 45% 

перевищує минулорічні показники та майже 

вдвічі більше, ніж в 2017 році. Для порівняння, 

в сезоні 2018 року врожай лохини в ЮАР склав 

11,7 тис. тонн. 

Читати далі>>

 

В Польщі звітують про суттєві втрати врожаю 

кісточкових через негоду 

 

Головне управління статистики Польщі (GUS) 

звітує про суттєве зменшення виробництва 

кісточкових в країні в поточному сезоні. Про це 

повідомляють аналітики Асоціації «Ягідництво 

України» з посиланням на сайт FreshMarket. 

Зокрема, згідно з попередніми оцінками 

спеціалістів відомства, в 2019 році валовий збір 

вишні в польських господарствах сягає 155 тис. 

тонн, а це на 22% поступається минулорічним 

показникам. Причому, як вже писали аналітики 

Асоціації «Ягідництво України», через таке 

зниження виробництва фермерам вдавалося 

утримувати значно вищі ціни на вишню, ніж 

попереднього сезону, а останні партії ягоди вони 

збували в середньому втричі дорожче, ніж рік 

тому. 

 Читати далі>> 

 

http://uaberries.com.ua/yuar-mozhe-vzhe-nezabarom-uvijty-v-top-10-svitovy-h-vy-robny-kiv-lohy-ny/
http://uaberries.com.ua/v-pol-shhi-zvituyut-pro-suttyevi-vtraty-vrozhayu-kistochkovy-h-cherez-negodu/
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03150, м. Київ,  бул. Лесі Українки 6, офіс 

35-15 

 info@uaberries.com.ua 

 

+ 380 44 561 61 62 

+ 380 67 487 37 40 

facebook.com/uaberries 

uaberries.com.ua 

При будь-якому копіюванні матеріалів 

цієї розсилки посилання на Асоціацію 

«Ягідництво України» є обов'язковим 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=%D0%BC.+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%AF%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+72&entry=gmail&source=g
http://uaberries.com.ua/
http://www.facebook.com/uaberries
http://uaberries.com.ua/

