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Ягідний серпень в Україні
Згідно з інформацією від операторів ринку,
протягом серпня на українському ринку ягід
основну долю пропозиції складала лохина. При
чому вони відмічали, що вже на початку
аналізованого місяця поставки цієї ягоди з
господарств почали поступово скорочувались.
Тим не менш, попри зменшення пропозиції
фермерам в першій половині серпня майже не вдавалося переглядати ціни на лохину в
бік збільшення. Таку ситуацію самі виробники тим фактом, що паралельно зі
скороченням поставок вщухав й інтерес до лохини з боку крупних покупців. Зокрема,
оптові компанії та роздрібні мережі купували цю ягоду скоріше для підтримання
асортименту, а експортери взагалі відмовлялися від закупок, адже не мали змоги знайти
необхідні для відвантажень на зовнішні ринки обсяги.
Незначне подорожчання лохини спостерігалося вже ближче до кінця серпня, коли
більшість господарств вже заявили про повне завершення сезону реалізації.
Варто зазначити, що протягом усього сезону 2019 року ціни на лохину на українському
ринку були в середньому на третину нижчими, ніж рік тому, що пояснюється
збільшенням виробництва як за рахунок подальшого розширення площ, так і завдяки
вступу в повноцінне плодоношення вже наявних насаджень. Але попри це, більшість
виробників залишились задоволеними сезоном, адже, за їх словами, попит на ягоди був
доволі активним протягом усього періоду реалізації. При цьому вони констатували
доволі помітне збільшення споживання лохини в середині країни.

Анонси подій Асоціації «Ягідництво України»

ВСТИГНІТЬ ПРИЄДНАТИСЯ ДО ПРОФЕСІОНАЛІВ ГАЛУЗІ
НА КОНГРЕСІ «ЯГІДНИЦТВО ТА КООПЕРАЦІЯ»!

До завершення реєстрації на участь в Третьому національному
конгресі «Ягідництво та кооперація» залишилось лише кілька днів! Про це
наголошують організатори події – Асоціація «Ягідництво та кооперація-2019».
Заявки на участь в заході прийматимуться тільки до 18 вересня включно.
Тож не втрачайте шанс приєднатися до професіоналів галузі! Для цього
необхідно подати заявку, заповнивши форму реєстрації.
Читати далі>>

УРОКИ МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВОК ВІД ІРИНИ КУХТІНОЇ

Програма Другої міжнародної конференції «Berry Drive – 2019» активно формується, і
ми починаємо знайомити Вас зі спектрами події.

Ірина Кухтіна, президент Асоціації «Ягідництво та кооперація», під час свого виступу
зробить акцент на уроках міжнародних виставок 2018/2019: Anuga, SIAL, Fruit
Logistica, BioFach.
Звертаємо Вашу увагу, що до 1 жовтня діють пільгові умови участі. Щоб подати заявку,
необхідно заповнити реєстраційну форму. Більш докладно про подію за посиланням >>

АСОЦІАЦІЯ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ЗАПРОШУЄ
ВІДВІДАТИ КОЛЕКТИВНИЙ СТЕНД УКРАЇНСЬКИХ
КОМПАНІЙ НА ВИСТАВЦІ ANUGA

Читати далі>>

Новини членів АЯУ

Солодкий і корисний: як «равлик БОБ» змінює
уявлення про цукерки
Член Асоціації «Ягідництво України», компанія
«Еко-Скен» розповідає bit.ua про інновації ТМ
«Равлик Боб», підходи до маркетингу та про
український еко-ринок в цілому.
Нехай вас не насторожує незвична для
екотоварів упаковка: до складу цукерок “Равлик
Боб” входять виключно натуральні компоненти.
Яблука, які лежать в основі, вирощені на фермах
у Вінницькій області, в процесі приготування до
них додають інші інгредієнти – ягоди, фрукти і м’яту в залежності від смаку.
Смакова палітра постійно розширюється. На даний момент можна спробувати 9
смаків: яблуко, яблуко з натуральної м’ятою, яблуко-груша, яблуко-гарбуз, яблуковишня, яблуко-полуниця, яблуко-малина, яблуко-слива і яблуко-айва. Кожен з них
представлений в упаковках в 3 вагових категоріях – 30, 60 і 120 грам.
Читати далі>>

СОРТИ ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ СЕЛЕКЦІЇ FALL CREEK УЖЕ В
РЕЄСТРІ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ!!!
Команда ТОВ «Розетта Агро» рада
повідомити, що сорти лохини
високорослої селекції Fall Creek, а
саме: Last Call, Cargo, Overtime,
Clockwork, Valor (ЗФ08070), Blue
Ribbon та Top Shelf – вже у
державному Реєстрі сортів рослин,
придатних для поширення в Україні!!!
На демонстраційному полі «Розетта Сад» в Київській обл. цієї весни були
висаджені нові інноваційні сорти чорниці високорослої від Fall Creek, такі
як Cargo, Valor, Last Call, Top Shelf та Blue Ribbon. На полі також
встановлена автоматична система поливу та фертигації компанії VGB
Watertechniek, яку Розетта Агро представляє в Україні, та метеостанція
Wolky Tolky.
Читати далі>>

Новини Асоціації «Ягідництво Асоціації»

Необхідно навчитися не тільки вести переговори, але й досконало до них
готуватись!
Підсумки тренінгу «Ефективні переговори»
22-23 серпня 2019 року в Києві
Міжнародний торговий центр (ITC) Ready to
Trade у партнерстві з Асоціацією
«Ягідництво України» організували
дводенний тренінг щодо навичок ведення
переговорів B2B.
Захід мав на меті не тільки вдосконалити
знання учасників теоретичними аспектами
щодо
ведення
переговорів,
але
й
відпрацювати основні моменти ділових
зустрічей в ході практичних завдань.
Тренером курсу виступив Володимир Малічевській, експерт з підвищення ефективності
організацій, впровадження процесного управління і побудови системного навчання.
Читати далі>>

СЕМІНАР «ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ДОРОБКА ЯГІД»
9 вересня в Києві пройшов Семінар з
післязбиральної доробки врожаю від Харма
Ферпаалена (Harm Verpaalen) - міжнародного
експерта МТЦ з питань управління холодовими
ланцюгами.
Цей семінар є продовженням тижневого візиту
міжнародних експертів МТЦ до українських
виробників ягід, який проходив з 22 по 26 липня
та проходив в рамках Проекту «Східне
партнерство: Готовність до Торгівлі – Ініціатива EU4Business», що фінансується
Європейським Союзом, як частина ініціативи EU4Business, Міжнародний Торговельний
Центр (МТЦ) спільно з Асоціацією «Ягідництво України».
Читати далі>>

Новини ринку України

ДЕРЖПІДТРИМКА-2019: ВЖЕ 114 МЛН ГРН КОМПЕНСАЦІЇ СПЛАЧЕНО
СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ ЗА ПРИДБАНИЙ САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ
Станом на 3 вересня сільгоспвиробниками
освоєно вже 114 163, 800 грн із 119,8 млн
грн, які було перераховано на рахунки
обласних департаментів агропромислового
розвитку для виплати сільгоспвиробникам
компенсації за придбання садивного
матеріалу плодово-ягідних культур та
виноград.

Читати далі>>

АГРАРІЯМ ЛЬВІВЩИНИ КОМПЕНСУЮТЬ ОРГАНІЧНУ СЕРТИФІКАЦІЮ
Аграрії Львівської області можуть отримати
часткове відшкодування вартості сертифікації
суб’єктів
органічного виробництва та
заготівлі органічних об’єктів рослинного
світу, пише AgroPortal.
Як інформує департамент агропромислового
розвитку Львівської ОДА, фінансування
передбачено
комплексною
програмою
підтримки та розвитку агропромислового
виробництва Львівської області в 2019 р.
«Право на фінансову підтримку мають суб’єкти господарювання, які здійснюють
органічне виробництво в галузі сільського господарства, зареєстровані на території
області та здійснюють органічну діяльність, підтверджену відповідними
сертифікатами», – йдеться в повідомленні.
Читати далі>>

ТАРАСА ВИСОЦЬКОГО ПРИЗНАЧЕНО ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
7 вересня екс-заступника голови Черкаської
ОДА Тараса Висоцького, який написав заяву
на звільнення ще 30 серпня, призначено на
посаду
заступника Міністра
розвитку
економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства України, пише «Вичерпно».

– На посаді заступника міністра по аграрному
напрямку планую реалізувати наступні кроки: завершити більш ніж десятирічну
земельну реформу, запровадивши ринок земель сільськогосподарського призначення;
очистити аграрний сектор від збиткових, неефективних підприємств, передавши їх на
приватизацію; побороти корупцію в сфері держаного регулювання та контролю
ліквідувавши та/чи діджіталізувавши відповідні процедури; підвищити доходи зайнятих
в АПК шляхом лібералізації ринку праці та підвищення кваліфікації працівників;
підтримати децентралізацію, розвиток сільських територій та підвищення добробуту
сільських жителів шляхом детінізації діяльності в аграрному секторі та підтримці малих
виробників, — написав Тарас Висоцький на своїй сторінці у «Фейсбуці».
Читати далі>>

УКРАЇНА ОТРИМАЛА ДОЗВІЛ ЄВРОКОМІСІЇ НА ЕКСПОРТ ПЛОДООВОЧЕВОЇ
ПРОДУКЦІЇ – ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА
Європейська Комісія (ЄК) включила
Україну до списку країн, які можуть
експортувати овочі та фрукти до
Європейського Союзу, пише «ІнтерфаксУкраїни».
Згідно з повідомленням на сайті Державної
служби з питань безпечності харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
(Держпродспоживслужба)
в
четвер,
відомство звернулося до Єврокомісії із запитом про визнання всієї території України
вільною від карантинних організмів згідно з директивою Ради ЄС 2019/523, яка набула
чинності 1 вересня 2019 року. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби, ЄК
включила Україну до переліку країн, яким дозволено експорт овочів і фруктів без
додаткових нетарифних бар’єрів.
Читати далі>>

Новини світового ринку

ЕКСПОРТЕРИ ПЕРУ ВПЕВНЕНІ, ЩО НЕЗАБАРОМ ЗМОЖУТЬ ВИБОРОТИ
СВІТОВУ ПЕРШІСТЬ З ПОСТАВОК ЛОХИНИ
У цьому сезоні перуанські експортери
збільшать обсяг поставок лохини на
35% до 100 тис. тонн, заявили в
Асоціації виробників лохини Перу
(Prorandan). Про це пише FruitNews з
посиланням на сайт agronegocios.co.
У вартісному вираженні експорт
варіюється від $ 650 млн до $ 700 млн.
Багато в чому на обсяг поставок
вплинуло розширення виробничих
площ на 18%: з 6,8 тис. га в минулому році до 8 тис. га в поточному.
Читати далі>>

