ТОВ Фруктовий Проект організовує професійний тур до Великобританії
для розсадників, виробників та експортерів ягід
26-29 серпня 2019 року
Програма професійної поїздки передбачає візити у господарства, що спеціалізуються на інтенсивному
вирощуванні суниці, малини, ожини та чорниці високорослої як у відкритому ґрунті, так і у пластикових
тунелях та теплицях у субстраті. Виробники також відвідають розсадники, що пропонують високоякісний
посадковий матеріал ягідних культур. Крім того, заплановано візити на дослідні ділянки, де виробники
зможуть ознайомитись із результатами останніх досліджень та тестувань у сфері ягідництва.
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ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
Переліт Київ-Лондон. Поселення у готель. Вільний час.
Візити на господарства, що вирощують ягідні культури (графство Кент, Фейвешем)
Edward Vinson Ltd – розсадник, що спеціалізується на селекції ягідних культур (в т.ч. суниці сорту
Evie 2) та виробництві ягід
Chambers - виробник ягідних культур, імпортер малини, суниці, лохини, черешні. Крупний
комплекс по післязбиральній доробці та зберіганню (сортування, упаковка, маркування). Огляд
насаджень лохини, малини та суниці у закритому ґрунті
Круглий стіл “Експорт плодово-ягідної продукції до Великобританії”
Відвідання NIAB EMR (дослідної станції East Malling Research) та in-vitro лабораторії, де виводять
нові високопродуктивні сорти суниці.
Winterwood Farms Ltd - виробник широкого асортименту ягідних культур. Насадження розміщені
у Великобританії, Франції, Польщі та Південній Африці (понад 2000 га). Один з найбільших
виробників лохини в Європі та Африці. Компанія має надсучасний комплекс по післязбиральній
доробці.
Вільний час у м. Кембридж.
R W Walpole Ltd (графство Норфолк, Кінгс-Лінн)
Відвідання розсадників компанії R W Walpole Ltd, що спеціалізується на вирощуванні посадкового матеріалу ягідних культур
Відвідання виробничих господарств компанії R W Walpole Ltd, які вирощують суницю, малину,
ожину у субстраті та відкритому ґрунті
Переїзд Кінгс-Лінн – Лондон. Повернення у Київ

Участь у турі для представників українських компаній складає 1180 євро/особу*, що включає::
Організація зустрічей та візитів у Великобританії;
Участь у Круглому столі “Експорт плодово-ягідної продукції до Великобританії”;
Супровід міжнародного експерта з вирощування ягід;
Супровід та послуги перекладу протягом навчальної поїздки;
Страхування;
Інші організаційні послуги.
* Учасники додатково покривають вартість авіаквитків та витрати на отримання візи, проживання,
харчування, транспортування. Вказана вартість поїздки є дійсною, за умови участі у професійному турі
6-ти і більше осіб. Дати поїздки можуть зміститись на 1-2 дні залежно від наявності квитків.
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