
 

 

  

ТОВ «ФРУКТОВИЙ ПРОЕКТ» за підтримки Асоціації  «УКРСАДПРОМ»     
запрошує виробників плодово-ягідної продукції  

взяти участь у конференції:  
ЧЕРЕШНЯ ТА ВИШНЯ В УКРАЇНІ: ТЕХНОЛОГІЇ, РИНОК, ПЕРСПЕКТИВИ 

29 листопада 2017 року 
Місце проведення: Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя 17, конференц-зала у ТРЦ Мегамолл 

 

Попередня програма конференції 
8:30 – 9:00 Реєстрація 
  Блок 1   
9:00 – 9:30  Посадковий матеріал черешні та вишні: види, підщепи, сорти/ Тьєрі Крозе, міжнародний  
 експерт з вирощування кісточкових культур (Франція) 
9:30 – 10:00  Огляд підщеп та сортів черешні та вишні для промислового вирощування в Україні - погляд 

експерта / Розсоха Євген Васильович, кандидат с/г наук, директор дослідного господарства 
Бахмутської (Артемівської) дослідної  станції  розсадництва ІС НААН. 

10:00 – 10:30 Вибір ділянки, підготовка ґрунту та закладання насаджень  
Догляд за насадження до початку плодоношення/ Тьєрі Крозе  

10:30 – 11:00 Підходи до формування крони. Системи обрізки: з відкритим центром, з центральним        
провідником, кутові системи / Тьєрі Крозе  

11:00 – 11:30 Кава-брейк 
11:30 – 11:50 Системи опори та протиградового укриття для черешні та вишні/ Наталя Лут, генеральний 
  директор ТОВ «Ніф Агро Постачання» 
11:50 – 13:00 Запилення та зав’язування плодів. Заходи профілактики та боротьби із розтріскуванням 

 плодів/ Тьєрі Крозе  
13:00 – 14:00 Обід 
  Блок 2   
14:00 – 14:30 Удобрення насаджень: принципи та базова система удобрення / Тьєрі Крозе  
14:30 – 15:20  Інтегровані системи захисту насаджень: контроль бур’янів, шкідників, хвороб та методи       

боротьби з ними/ Тьєрі Крозе  
15:20 – 16:00  Збір та післязбиральна доробка продукції: охолодження, упаковка, зберігання, транспорту-

вання/ Тьєрі Крозе  
16:00 – 16:20 Упаковка для внутрішнього та зовнішнього ринків: вимоги та особливості / Сергій Поліщук, 
  регіональний менджер ТОВ «Дунапак Україна» 
16:20 – 16:40 Основні тенденції ринку черешні та вишні в Україні / Олена Поперечна, директор  
  ТОВ «Фруктовий Проект» 
16:40 – 17:00 Сертифікація виробництва за стандартом GlobalG.A.P. Підтвердження безпечності продукції 

для виходу на зовнішні ринки/ Ніна Дмитраш, міжнародний експерт по сертифікації 
17:00 – 18:00 Підведення підсумків 
18:00 – 20:00 Фуршет 
 

Вартість участі у конференції - 2350 грн. При реєстрації 2-х та більше представників  
однієї компанії - 2200 грн/за кожного учасника. 

Тел/факс: +38/0432/65-55-22, моб.: +38/050/413-54-42, 38/097/663-98-10  
Fruit.project.ua@gmail.com 
www.fruitproject.com.ua 
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