
 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ТУР ДО НІДЕРЛАНДІВ  
для розсадників, виробників та експортерів  ягід 

4 - 8 вересня 2018 року   
  

 Програма професійного туру передбачає візити у господарства, що спеціалізуються на інтенсивному вирощу-
ванні  ягідних культур як у відкритому ґрунті, так і у пластикових тунелях/теплицях у субстраті, розсадники, що пропо-
нують високоякісний посадковий матеріал ягідних культур. Учасники матимуть змогу відвідати день поля «Суниця 

садова 2018», організований компанією Delphy та ознайомитись із новітніми технологіями вирощування суниці садо-
вої та спеціалізованою с/г технікою та обладнанням для післязбиральної доробки ягідної продукції. 

            ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА 
День 1:  Переліт Київ — Амстердам  
День 2:   
1/Gweert de Weert – розсадник та виробничі насадження малини, суниці садової та червоної смородини. Gweert de 
Weert—один із селекціонерів сортів малини Кванза, Квелі та Імара.  
2/GENSON -  розсадник та виробничі насадження малини, суниці, ожини та аґрусу.  
3/Van den Elzen – розсадник, що понад 60 років є провідним постачальником посадкового матеріалу суниці садової 
ранніх, пізніх та ремонтантних сортів (Elsanta, Sonata, Polka, Elegance, Jive, ін.), а також малини літніх та ремонтантних 
сортів (Tulameen, Glen Ample, Kwanza, Glen Dee, Malling Juno та ін.).   
День 3:   
1/Inti-Tray  – розсадник, який спеціалізується на вирощуванні елітної касетної розсади суниці садової сорту Elsanta, 
виробничі насадження суниці. 
2/Fall Creek (колишній Driesvenplant) – всесвітньо відомий розсадник, який спеціалізується на виробництві високоякіс-
ного посадкового матеріалу лохини.  
3/Schrijnwerkers – одна з найбільших та найсучасніших компаній в Нідерландах, яка виробляє посадковий матеріал 
лохини та має виробничі насадження цієї ягоди.  
4/ASF (All Seasons Fruit) Holland B.V. – експортно-імпортна компанія, що спеціалізується торгівлі ягодами по всьому 
світу 
День 4:   
Elsic van Vissen – вирощування органічної плодово-ягідної продукції 
12.00 - 17.00 – день поля «Суниця садова 2018» на базі господарства  Lemmen Strawberries, організований компанією 
Delphy: експериментальні насадження у закритому та відкритому ґрунті, спеціалізована техніка, інноваційні технології 
День 5: Переліт Амстердам - Київ 

Участь у турі для представників українських компаній складає 1400 євро/
особу*, що включає: 
  Організацію зустрічей та візитів у Нідерландах; 
  Супровід  міжнародного експерта з вирощування ягідних культур; 
  Супровід та послуги перекладу протягом професійного туру; 
  Страхування; 
  Інші організаційні послуги. 

Для членів Асоціації УКРСАДПРОМ - знижка 15%. 
 
*Учасники додатково покривають вартість авіаквитків та витрати по перебуванню у 
Нідерландах (проживання, харчування, транспортування по країні). 
 
Тел/факс: +38/0432/65-52-22 
Моб.: +38/097/663-98-10(viber, whatsapp), +38/050/413-54-42 (viber)  
friut.project.ua@gmail.com 
www.fruitproject.com.ua 

http://www.inti-tray.com/eng/naam.htm
http://www.inti-tray.com/eng/elsanta.htm

