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Анонси подій Асоціації «Ягідництво України»
«S-Fruit Transformation - 2020» - синергія ягідного сектору
України та світу!

Асоціація «Ягідництво України» має честь запросити всіх гравців ягідного ринку на подію
світового масштабу – Другий міжнародний Форум «S-Fruit Transformation - 2020»!
Два дні, три сцени, дискусійний хаб та найбільша в України Органічна конференція!
Все про сегмент ягід та кісточкових фруктів: останні тенденції глобального ринку, уроки
минулого сезону, інновації та досягнення, нові гравці на світовій арені і гонка лідерів, зміни
векторів на ринку переробки та посадкового матеріалу… Про все це та ще набагато більше!
Два максимально насичені дні, три локації одночасно, понад 40 професійних спікерів з усього
світу, близько 10 майстер-класів від провідних знавців більше 300 представників різних секторів
галузі з 10-15 країн світу! Справжня синергія ягідного бізнесу на одному унікальному заході!
Детальніше про форум – на офіційному сайті заходу!

Асоціація «Ягідництво України» виступить партнером
конференції «Ягідництво і переробка: технології та інновації»

Для тих, хто прагне створити власний унікальний високоприбутковий бізнес, журнал «Ягідник»
(Україна) організовує III дводенну конференцію «Ягідництво і переробка: технології та
інновації: – 2019», адресовану представникам ягідної та переробної галузей.
Це ефективний майданчик для поширення нових технологій, передового досвіду та
інноваційних методик, які є в світі, – з вирощування різних ягідних культур, як популярних, так і
нішевих. Друга ключова тема – технології заморозки і переробки, створення доданої вартості і
підвищення конкурентоспроможності продукції української продукції на світовому ринку. Ще
одна важлива тема – системи продажів ягід у свіжому вигляді і ягідної продукції, на
внутрішньому та іноземних ринках.
Більш детально про програму заходу та умови участі можна дізнатися тут.

Конференція "Органічний ягідний бізнес: помилки`2019–
перспективи'2020» в рамках форуму S-FRUIT

Наступна конференція "Органічний ягідний бізнес: помилки`2019–перспективи'2020 31 січня
2020 в Києві - стане справді масштабною і відбудеться в рамках Міжнародного Форуму S-FRUIT
TRANSFORMATION.
Для проведення конференції об'єдналися 3 компанії, які є головними експертами ягідного
органічного ринку в Україні.
Organic Business School та Органік Стандарт об'єдналися з Ukrainian Berries Association, щоб
створити впливову must visit подію для ягідного органічного ринку.
Програму буде опубліковано до кінця жовтня.

АСОЦІАЦІЯ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ЗАПРОШУЄ НА
ОБГОВОРЕННЯ ПІДСУМКІВ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ У
ВИСТАВЦІ ANUGA 2019

П’ять українських компаній, виробників та
переробників органічних і конвекційних
ягідних продуктів днями взяли участь у
спільному стенді ITC (Міжнародний
Торгівельний Центр) та Асоціації
«Ягідництво України» на ювілейній виставці
ANUGA 2019, що проходила з 5 по 9 жовтня
в м. Кельн (Німеччина).
Підведення підсумків участі та обговорення отриманого досвіду з учасниками відбудеться
23 жовтня з 10.00-13.00 за адресою Вул. Антоновича, 24 кафе The Best Place. Щоб подати
заявку на участь у заході – необхідно заповнити реєстраційну форму.

Читати далі>>

Новини членів АЯУ
ВІТАЄМО НОВОГО ЧЛЕНА АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ»
ТОВ «ТРІАДА МК»!
Вітаємо нового члена Асоціації «Ягідництво України» ТОВ
«Тріада МК» — сільськогосподарське підприємство, що
займається вирощуванням фруктів та ягід для виробництва
соків прямого віджиму під ТМ Miriada Fruits.
«Тріада МК» є одним з найбільших виробників та експортерів
заморожених ягід на українському ринку. Крім того,
основними видами діяльності компанії є заготівля дикорослих
плодів, вирощування садових ягід, очистка та заморожування
ягід екстра-класу.

Читати далі>>

ФГ «ГРАСС АВЕНЮ» ЗАВЕРШИЛО БУДІВНИЦТВО ХОЛОДИЛЬНОСОРТУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЛОХИНИ

ФГ «Грасс Авеню», ягоди якої відомі споживачам
під ТМ StarBerries, заявили про завершення
будівництва холодильно-сортувального комплексу
для лохини.
«Основні етапи будівництва холодильносортувального комплексу для лохини загальною
площею 700 м кв. закінчені. Вже залили
промислову підлогу. В цьому році ще завершимо
освітлення і холодильну установку. Навесні –
благоустрій та під’їзні шляхи (нехай земля просяде
в місцях прокладки комунікацій). І до сезону 2020 будемо готові!», – пише на своїй сторінці
у Facebook Олег Воробйов, власник господарства.

Читати далі>>

КУСІБАБ-ВІКА ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
«ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ»
Новим Членом Асоціації «Ягідництво України» стала
польська компанія господарство Олександра Кусібаб-Вука і
Марчін Вука (GOSPODARSTWO OGRODNICZE KUSIBABWYKA).

Господарство Кусібаб-Віка було засноване в 2007 році. З того часу багато що змінилося.
Розширювалася площа господарства і масштаб виробництва, здобувалися нові ринки збуту і
змінювався склад пропонованих видів і сортів відповідно до вимог і потреб клієнтів. У
Господарстві Кусібаб-викати застосовується метод мікро-клонального розмноження рослин,
а вихідної матеріал закуповується в лабораторії культур тканин садівничих господарства
Тадеуша Кусібаб. Це дає впевненість, що розмножуються рослини вільні від вірусів і
перевірені щодо видової ідентифікації.

Читати далі>>

ТОВ «НІКДАРІЯ» ОТРИМАЛА ОДРАЗУ ТРИ СЕРТИФІКАТИ –
GLOBAL GAP, GRASP ТА ORGANIC STANDARD

Компанія «Нікдарія», продукція якої відома споживачам під
ТМ IBerry Ukraine отримала одразу три сертифікати
– GLOBAL GAP, GRASP та Organic Standard! Про це
повідомляє прес-служба Асоціації «Ягідництво України».
Таким чином наразі ТОВ «Нікдарія” ТМ iBerrryUkraine – це
єдина компанія з вирощування лохини та спаржі, яка має в
своєму арсеналі три вищезгадані сертифікати, єдині в
Україні, хто сертифікував спаржу (asparagus) в Organic
Standard та другі в країні, хто отримав GRASP!!!

Читати далі>>

Новини Асоціації «Ягідництво Асоціації»
ПІДСУМКИ 3-ДЕННОГО ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ «ВИРОЩУВАННЯ
СУНИЦІ В ЗАРИТОМУ ҐРУНТІ»
З 11 по 13 вересня в Києві проходив 3денний тренінговий курс «Вирощування
суниці в закритому ґрунті». Організаторами
заходу виступали Асоціація «Ягідництво
України» і Європейський Банк Реконструкції
та Розвитку (ЄБРР) за підтримки
Європейського Союзу у рамках
ініціативи EU4Business.
Курс проводили два провідних тренера-практика з багаторічним досвідом – Кшиштов Сак
(Польща) та Олександр Павловський (Україна).

Читати далі>>

УКРАЇНСЬКІ КОМПАНІЇ ПРЕДСТАВИЛИ СВІТУ СВОЮ
ПРОДУКЦІЮ НА ЮВІЛЕЙНІЙ ВИСТАВЦІ ANUGA 2019
З 5 по 9 жовтня в м. Кельн (Німеччина)
проходила сота найкрупніша продовольча
виставка в світі – ANUGA 2019.
Один з колективних стендів в рамках цієї
грандіозної події було присвячено й ягідній
індустрії України. 5 українських компаній, що
спеціалізуються на вирощуванні та
переробці ягід, отримали можливість
познайомитися на виставці ANUGA з
новітніми технологіями та розробками
харчової індустрії, презентувати свій бренд і
створити передумови для його виведення на міжнародний ринок, налагодити ділові
контакти з виробниками та впливовими ритейлерами.
Участь у виставці ANUGA 2019 стала можлива завдяки Проекту «Східне партнерство:
Готовність до Торгівлі – Ініціатива EU4Business», що реалізується МТЦ ( ITC ) та фінансується
Європейським Союзом, як частина ініціативи EU4Business за підтримки Асоціації
“Ягідництво України”.

Читати далі>>

АСОЦІАЦІЯ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ПРЕЗЕНТУВАЛА КАТАЛОГ
УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНИХ КОМПАНІЙ НА
ВИСТАВЦІ ANUGA-2019
Оновлений каталог українських експортноорієнованих
ягідних компаній від Асоціації «Ягідництво України»
вже вийшов другом, повідомляють у прес-службі АЯУ.
Каталог структуровано за трьома загальними
розділами: виробники свіжих ягід, постачальники
заморожених ягід та компанії, що спеціалізуються на
виробництві продуктів ягідництва, на кшталт джемів,
сублімованих ягід тощо.

Читати далі>>

АСОЦІАЦІЯ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ДОЛУЧИЛАСЬ ДО
СПІЛЬНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ВИМОГОЮ НЕ
ЛІКВІДОВУВАТИ ПІДТРИМКУ ГАЛУЗІ
На першій офіційній зустрічі Заступник міністра розвитку економіки,
торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький з галузевими
асоціаціями АПК озвучив позицію Міністерства щодо необхідності
ліквідації державної підтримки з розвитку садівництва (бюджетна
програма 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та ягідників»).
Садівники звернулися до уряду з вимогою не ліквідовувати їхню
підтримку.

Читати далі>>

Новини ринку України
ДЕРЖПІДТРИМКА-2019: ПОНАД 95 МЛН ГРН ВЖЕ
ПЕРЕРАХОВАНО УКРАЇНСЬКИМ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ НА
КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ
Станом на 11 жовтня до структурних підрозділів
ОДА фактично спрямовано 95,75 млн грн на
компенсацію відсотків за залученими кредитами.
Зокрема, 94,33 млн грн вже перераховано
позичальникам.

Так, найбільші суми компенсації нараховано сільгоспвиробникам Київської (8,22 млн грн),
Вінницької (8,21 млн грн), Черкаської (7,48 млн грн), Хмельницької (7,07 млн грн),
Полтавської (5,96 млн грн), Харківської (5,59 млн грн) областей.

Читати далі>>

НА ЗЕМЕЛЬНОМУ РИНКУ ГРОМАДИ НЕ ЗМОЖУТЬ ВИСТАВЛЯТИ
ЛОТИ, ЯКІ ПЕРЕВИЩУЮТЬ 20 ГА
Голова Комітету з питань аграрної та земельної
політики Микола Сольський під час брифінгу
поінформував слухачів про обговорення
питань, пов’язаних із земельною реформою, яке
відбувається зараз у суспільстві, про початок
законодавчих процедур щодо земельних
відносин, відміну мораторію на запровадження
обігу земель в Україні та про відмінності
альтернативного законопроекту, авторами
якого є народні депутати-члени Комітету, від урядового проекту.
Наприклад, він розповів, що уряд планує ведення додаткових обмежень, пов’язаних з
концентрацією землі в одні руки. На рівні області відсоток концентрації зменшено з 15% до
8%, введено додаткові обмеження по концентрації на рівні ОТГ — 35%.

Читати далі>>

Новини світового ринку

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО ЧЕРЕШНІ ЗНИЗИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОСУХУ В
ЄВРОПІ – USDA

Обсяг світового виробництва черешні в сезоні
2019/20 знизиться до 3,6 млн тонн, підрахували в
Міністерстві сільського господарства США (USDA).
У відомстві зазначили, що урожай скоротиться
через посуху, яка поширилася в країнах Європи.
Незважаючи на рекордний експорт чилійської
черешні глобальний обсяг поставок впаде до 454
тис. тонн через зниження експорту в Узбекистані
та Сполучених Штатах.

Читати далі>>

В ЧИЛІ ПРОГНОЗУЮТЬ РЕКОРДНИЙ ЕКСПОРТ ЛОХИНИ
Чилі вже четвертий рік поспіль активно нарощує
свою присутність на світовому ринку лохини і
вже поточного сезону планує відвантажити на
зовнішні ринки рекордні обсяги цієї ягоди,
пише FreshFruitPortal.

За даними Чілійського комітету з лохини, країна
збільшує поставки цієї ягоди на 4% щороку протягом вказаного терміну. В результаті, за
попередніми прогнозами, в сезоні-2019/20 Чилі експортує близько 115 тис. тон свіжої
лохини.

Читати далі>>

ПЕРУ ПЛАНУЄ НАРОЩУВАТИ СВОЮ ПРИСУТНІСТЬ НА
СВІТОВОМУ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНОЇ СУНИЦІ

Перу має на меті нарощувати експорт
замороженої суниці і вже в поточному році
розраховує відвантажити на зовнішні ринки від
10 до 12 тис. тон цієї продукції. Про це
повідомляє FreshPlaza з посиланням на
сайт agraria.pe.

Зокрема, за словами Жозе Кордеро з компанії
SAC Agro Agro Park, задля досягнення цих цілей виробники Перу розширюють площі під
суницею садовою. Вже в сезоні 2019 році під цією культурою в країні зайнято 2,8 тис. га
Основні виробничі регіони – це Ліма, Каньете, Барранка, Хуаура, Хуарал, Ла-Лібертад,
Апурімак, Андауайлас, Абанкай, Куско, Паско, Шимботе, Трухільо, Хуараз, Арекіпа і Такна.

Читати далі>>

