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Шановні Колеги!

взаємодії з іншими, яка спроможна задовільняти

М

продовольчі потреби населення країни в достатній

разі захищає її на передовій. Зневіра у вірності на-

Виникнення декількох центрів, як комерційного

прямку розвитку країни, який ми обрали та наша

спрямування, так і координованих та фінансованих

розрізненість через політичні маніпулювання та

міжнародними програмами з розвитку та урядами

нашу економічну слабкість – не менший ворог, аніж

інших країн, а також нещодавно відмічені позитив-

той, хто зазіхає на нашу землю та нашу незалежність.

ні намагання самої держави, сприяють консолідації

и живемо і трудимося з вами в непро-

кількості та належної якості, конкурувати на одно-

стий для нас та нашої країни час, коли

му рівні із світовими аналогами та бути присутньою

витримка, віра та наполегливість у нашій

на полицях закордонних магазинів.

роботі визначають її долю не менше, аніж ті, хто на-

зусиль як окремих напрямків, так і усієї галузі в ціТому, лише разом, об’єднавши свої стремління та

лому з метою налагодження виробництва високо-

зусилля, день за днем, цеглина за цеглиною, пазл

якісної та безпечної для здоров’я людини продукції

за пазлом, ми мусимо будувати та складати кар-

і каналів її розповсюдження по світових ринках.

тину благополуччя нашого теперішнього буття та
забезпечити добробут майбутніх поколінь.

Сильні та добре сформовані компанії мають можливість торувати свій шлях на експортні ринки

Незважаючи на зовнішні та внутрішні чинники, які

першими, самотужки чи із сторонньою допомо-

заважають нашому сталому економічному роз-

гою, налагоджуючи партнерські торгівельні від-

витку, ми мусимо співпрацювати між собою усіма

носини із закордонними контрагентами, беручи

способами, залучаючи до цього усі наші інформа-

участь у різних профільних заходах (виставки, тор-

ційні, технологічні та соціально-економічні можли-

гівельні місії, форуми, конференції…) та пропону-

вості. Наразі у нашому галузевому просторі скла-

ючи свої послуги – їхні дії наслідують новачки та

лися особливі умови, які дозволяють вирощувати

ті, хто в міру фінансових та інших причин не зумів

та виробляти продукцію, як індивідуально, так і у

досягнути такого рівня.
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Економічний розвиток країни нерозривно пов’язаний із індивідуальним добробутом кожного громадянина. Виробництво плодоовочевої продукції
дуже трудомістке та вимагає задіяння значних людських ресурсів, особливо
для догляду за культурами та на збір врожаю. Напевно не знайдеться такого роботодавця у нашій галузі, який би не підтвердив, що за останні роки,
а особливо від моменту введення в дію безвізового режиму з ЄС, відбувся
значний відтік наших співгромадян робочого віку за кордон, що значно погіршило ситуацію із їх доступністю в країні. Проте, відомо, що за можливості
отримання заробітної плати до 30% меншої, аніж людина отримує за свою
працю за кордоном, але за можливості жити і працювати на Батьківщині, переважна більшість віддасть перевагу господарюванню у своїй країні – місці,

Видавництво

де вони народилися, бачити як ростуть їхні діти та із пошаною слугувати

«ProfiHort»

своїм старіючим батькам, аніж поневірятиметься на чужині.

Журнал
Тому, бажають того роботодавці, чи ні, але ситуація диктує їм умови – якщо

розповсюджується в

вони хочуть продовжувати свою господарсько-економічну діяльність в

електронній формі

обраному ними напрямку, вони повинні хоча б наблизити виплату працю-

без обмежень.

ючим, тотожну їхньому рівню забезпечення у найближчому закордонні. До
того ж, теперішня можливість обширного експорту, стимулює ріст цін на

Адреса:

продукцію і на внутрішньому ринку, а на деякі позиції вони навіть переви-

вул. Сім’ї Сосніних, 9,

щують ціни найближчої до нас європейської країни, такої як Польща.

м. Київ, 03148
Україна

Агрокліматичні умови України та можливість застосовувати сучасні технології
вирощування плодоовочевих та ягідних культур, дозволяють отримувати ви-

Телефон:

сокі врожаї якісної продукції, сповна забезпечувати нею себе та інших. Адже

+380 44 466-66-71

іще десятиріччя назад було майже цілковите засилля полиць українських ри-

+38 096 907-12-07

тейлерських мереж імпортними овочами та фруктами, тими, які ми вважаємо
традиційними для нас та які входять до нашого щоденного раціону. Сьогодні
таку імпортну продукцію можна побачити лише у позасезоння, або у роки
неврожаю, коли місцеве виробництво постраждало від несприятливих по-

profihort@gmail.com

годних умов. Це говорить про те, що ми спроможні робити кардинальні зміни
у бік розвитку, і сподіваємося, що така тенденція у недалекому майбутньому
вийде за межі аграрного сектору і її унаслідують й інші галузі нашої економіки.

www.profihort.com
Тому, будьмо чесними та відповідальними, кооперуймося та допомагаймо один-одному, адже наша слабкість у розрізненості – берімо хороший
приклад у народів країн, політика яких передбачає консолідацію та співпрацю між собою задля домінування на стратегічних ринках, адже разом

/profihortmedia

ми – сила, і нічого не повинні боятися!
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«FRUIT LOGISTICA –
ЦЕ ЧУДОВА МОЖЛИВІСТЬ
БІЗНЕС-РОЗВІДКИ, – ЮЛІЯ
ФІШМАН. – ГОЛОВНЕ – НЕ
БОЯТИСЯ!»
FRUIT LOGISTICA — відмінна платформа для пошуку ідей
«... військові дії ведуться не на всій
території країни — це важливо
підкреслити, що підприємства та
компанії працюють, експортують,
і експорт, до речі, зростає!»
— Юлія Фішман,
офіційний представник
Messe Berlin в Україні

ProfiHort Magazine

З

ацікавленість українського виробника у пізнаваності
на світових ринках призвела до підвищення відвідуваності професійних заходів відповідного рівня. Як пово-

дитися під час найбільшої галузевої виставки в Європі та чого
очікувати за результатами таких відвідин, нашому проектові
розповіли в офіційному представництві організатора події —
Messe Berlin в Україні.
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– Як українцям потрапити на виставку? Які у вас
вимоги до експонентів?
– Виставка FRUIT LOGISTICA — найбільша в світі
в галузі свіжих овочів, фруктів і ягід. Компанії, які
хочуть взяти участь у цій виставці, мають володіти
певним експортним потенціалом. Тобто або мати
досвід, або представляти, як експорт відбувається, які для цього потрібні сертифікати і яких обсягів вимагає міжнародний ринок і кінцевий споживач, який живе в Європі або в конкретній країні, на
експорт в яку наш експонент налаштувався. Якщо

– Саме цю виставку ми з колегами любимо за

компанія ніколи не була на міжнародній виставці

те, що вона винятково ефективна. Всі, хто туди

та відразу хоче стати експонентом саме цієї ви-

їде, зазвичай, розуміють, куди й навіщо, і що вони

ставки, це трохи небезпечно і завжди хвилююче.

там знайдуть: усі відвідувачі — фахівці галузі. Там

Ось чому для початку ми пропонуємо поїхати та

немає, як це іноді трапляється на інших вистав-

подивитися, що це таке. Часто буває так, що піс-

ках (і не тільки в Україні, але й у Німеччині також)

ля поїздки таким відвідувачам відкриваються нові

туристів, які прийшли подивитися і зібрати ручки з

перспективи та горизонти, й компанія багато чого

кожного столу. Усі, хто приїжджає на цю виставку,

розуміє про свої переваги, які, дуже, можливо, не-

працюють у галузі та шукають партнерів або клієн-

дооцінювала раніше.

тів. Цю виставку дуже просто та приємно продавати, оскільки це чудовий продукт. Як правило, всі

– В Україні відбувається маса заходів, поклика-

наші експоненти бували на виставці та потенцій-

них сприяти розвитку сільського господарства,

но готові до серйозних переговорів. Конкуренція

але більшість з них викликає у наших вироб-

на ринку дуже висока, тому всі шукають свої силь-

ників лише скептичну посмішку. Чи стикалися

ні сторони та готуються переконувати в тому, що

ви з подібними упередженнями щодо FRUIT

працювати потрібно саме з їхньою компанією.

LOGISTICA?
– І як же можна в цьому переконати? Дасте пораду?
– Часто потенційні клієнти та партнери запитують: «Як ви взагалі? У вас же війна!». До цього потрібно бути морально готовими. Не варто також
розраховувати, що вам відразу ж запропонують
контракт на десять років — починати потрібно з
малого. При цьому дуже серйозно та дуже уважно
до цього поставитися. На ринку відомі випадки,
коли українські компанії мали постачати органіч-
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Я була присутня на одній з наших виставок, не в Берліні, правда, як байер. Пам’ятаю це відчуття, коли тебе
переривають на півслові, ляскають по плечу та починають задавати питання щодо військових дій. Я говорила, що військові дії ведуться не на всій території
країни — це важливо підкреслити, що підприємства
та компанії працюють, експортують, і експорт, до
речі, зростає. Добре, кажучи це, оперувати статистичними даними, які не зайве заздалегідь підготувати.
– Чи правда, що український виробник сільськогосподарської продукції досі є якоюсь дивиною для зарубіжних колег?
– У цьому році в нас був 21 експонент і понад
300 відвідувачів. На сьогодні це рекорд. Кожного разу
кількість українців — і експонентів, і відвідувачів зростає, так що Україна – це вже не дивина. Я не чула,
щоб хтось дуже дивувався, побачивши наші компанії
на виставці. Для Європи, я б сказала, ми становимо
швидше потенційний інтерес. Ми вигідні логістично,
оскільки перебуваємо близько до деяких європейний продукт, а привезли зовсім навіть не його або

ських країн.

поставили партію невчасно, не того калібрування, про яке йшла мова. Це може стати реальною

– Яким експонентам на виставку їхати не вар-

проблемою, навіть якщо переговори пройшли

то? Чи є тренди, які можуть зорієнтувати в цьо-

успішно, й клієнт зацікавився в продукті. Нехай це

му питанні, крім загального розуміння, що фор-

незначна поставка, але вона ж перша, тож якщо

мується професійною спільнотою? Органічне

з нею щось іде не так, це дуже шкодить не тіль-

землеробство? Вимоги до обсягів?

ки іміджу постачальника, але й країни загалом.
Я думаю, кожна компанія знає свої сильні сторони

– Органічне землеробство дуже затребуване в Єв-

й знає, чим вона зможе здивувати та переконати

ропі. Потрібно бути впевненими, що ви впораєтеся

потенційного партнера, так що єдиного рецеп-

та зможете запропонувати необхідну якість та обсяг,

та тут немає. Безумовно, треба бути готовими до

щоб це була, так би мовити, не тільки українська, а й

того, що вас питатимуть про стан справ у країні,

європейська органіка в тому сенсі слова, який вкла-

як я сказала. Щоб вийти з ситуації красиво, а від

дає в нього регіон споживання. Що ж стосується

ваших відповідей багато чого залежатиме, краще

обсягу, у нас дуже мало господарств, що можуть за-

заготувати інформацію заздалегідь, щоб не ляка-

крити потреби західного клієнта. Ось чому об’єднан-

тися й не бентежитися.

ня компаній виглядає привабливо. Для українських
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реалій це щось нове. Відсоток потрапляння в закор-

му покупцеві, у свою чергу, це виявилося вигідно та

донний стандарт якості за таких витоків незначний.

цікаво. Таким чином, логістика підлаштовується під

Нам дуже складно об’єднуватися, при тому, що са-

конкретного покупця, в якого можуть бути вимоги

мотужки компанія теж з таким викликом упоратися

щодо термінів, що по-своєму впливає на маршрут,

не може. На мій погляд, було б чудово, якби виходом

вибір транспорту тощо. Залежно від вимог покупця

зі ситуації, що склалася, зайнялася якась профільна

компанія, що надає логістичну підтримку такої по-

асоціація, або ж міністерство. Я сподіваюся, що ми

ставки, може займатися винятково перевезеннями,

прийдемо до такої моделі та зможемо зацікавити

наприклад, або, навпаки, надавати додаткові послуги.

великих клієнтів за кордоном, тому що сьогодні великих українських виробників, здатних задовольнити

– Для чого ще FRUIT LOGISTICA потрібна укра-

подібний попит, не багато. Водночас, на ринку кожен

їнським компаніям, крім пізнаваності на ринку?

грає сам за себе. Є аналогічна виставка з фокусом на
азіатський і тихоокеанський ринки. Другий рік поспіль

– Крім абсолютно зрозумілих і очевидних речей, на

там з’являються українські експоненти, кількість яких

кшталт озвученого мною пошуку партнерів і клієн-

теж зростає, але обсяги на цих ринках більше, а вимо-

тів та знаходження якихось нових компаній, з якими

ги вище, й для того, щоб закрити потреби відповідної

ви потенційно можете в майбутньому співпрацю-

клієнтури, так чи інакше, а об’єднатися доведеться.

вати, це чудова можливість бізнес-розвідки. Ви ди-

– З тією частиною виставки, яка «FRUIT», все
більш-менш зрозуміло. А як щодо тієї, яка
«LOGISTICA»? Чи знайшов хоч один український
експонент своїх партнерів у цьому сегменті?
– Що стосується логістики, то, зазвичай, це великі
гравці на ринку, які працюють по всьому світу, займаються різними перевезеннями, включаючи, звичайно
ж, авіа, залізницю та судноплавство. Йдеться про великі логістичні компанії, але, на жаль, поки не українські. Українські компанії в цьому сегменті в нашій виставці досі участі не брали. З нашого боку у виставці,
зазвичай, беруть участь виробники та їх партнери
з переробки. У першу чергу, такі компанії шукають
покупця, а вже потім під цього покупця вибудовують маршрут. Для мене було дивно, коли така наша
компанія домовилася про постачання до Австралії,
наприклад. Це були сублімовані ягоди та фрукти. За
вагою вони дуже легкі, незважаючи на об’ємний вигляд, тож доставка літаком обійшлася не так дорого,
як можна було подумати спочатку. А австралійсько-
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витеся, що роблять ваші конкуренти в усьому світі,
і розумієте, про що вони думають, що вони робитимуть далі, чи потрібно вам рухатися в цьому напрямку або шукати щось інше. Для всіх компаній, які
працюють з експортом у сільському господарстві,
FRUIT LOGISTICA — відмінна платформа для пошуку ідей. Ви бачите, хто що робить і хто чим дихає,
в який бік рухається, й у який бік рухається, власне,
галузь. Якщо ви замислюєтеся про глобальне планування, а не просто знаєте, що ось у вас буде два
гектари суниці садової, ви її виростите, продасте, а
завтра віддасте цю землю й забудете про все, що з

у галузі. В останні роки ми бачимо, як аграрна сфера

нею пов’язано; якщо для вас це серйозний бізнес,

цифралізується, виходячи з того, що раніше йшлося

якщо ви збираєтеся розвивати його та зростати

про новий сорт перцю, томата та інші зрозумілі для

разом з ним, то стратегія розвитку на десять років

сільського господарства речі, а зараз мова радше

уперед після відвідування FRUIT LOGISTICA вам за-

піде про програму, яка розповість вам, як виростили

безпечена. Навіть одноразове відвідування покаже,

той чи інший продукт . Уявіть: відсканували ви код,

хто над чим працює й ким себе бачить через кілька

і вам покажуть карту або ролик, з яких ви дізнаєте-

років, а вже якщо на регулярній основі відвідувати

ся, як рослину поливали, збирали та доставляли в

цей захід, то більшим буде зиск. Завжди приємно ба-

магазин, з якого ви її заберете. Дуже багато іннова-

чити, як компанія щоразу бере участь у виставці, як

цій зі сфери маркетингу бере участь у конкурсі, так

збільшується її стенд, та й сама компанія теж: знахо-

що всякі лайфхаки з серії «як 28 раз продати кокос»

дить партнерів, клієнтів, відкриває нові ринки. Адже

можуть заявити про вас у несподіваному ключі. Два

насправді наша виставка — це не тільки про те, щоб

роки тому приз за кращу інновацію отримав коко-

продати те, що виростив, а й про масу нових ідей. Є

совий горіх, до якого прикріпили металеву відкри-

нагороди, які вручають за кращу інновацію: FLIA (Fruit

вачку, як від банки коли. Тобто, купуючи такий кокос,

Logistica Innovation Awards — прим. ред). У ній беруть

ви відразу ж можете його й випити. Це рішення ста-

участь десять найцікавіших, на погляд журі, інновацій

ло кращим інноваційним продуктом року.
– Як пройти відбір на кращу інновацію?
– У FLIA беруть участь тільки експоненти — ті компанії, які зі своїм стендом беруть участь у виставці.
Є журі, яке розглядає відповідну заявку і вирішує,
наскільки ця інновація відповідає критеріям участі
в конкурсі. Таким чином, головне в цьому випадку
— підтвердити участь у виставці заявленим стендом. Тоді ви зможете скористатися всіма перевагами експонента, зокрема, й взяти участь у FLIA.
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– Чи стикалися ви зі стереотипною поведінкою

– Як можна замовити квитки для відвідування, і

українських експонентів?

до кого в Україні звертатися, щоб стати експонентом?

– У моїй роботі найболючіше для мене питання
стосується не тільки і не стільки експонентів, а,

– З обох питань звертайтеся до мене. Квитки у нас

перш за все, відвідувачів. У нас була низка групо-

дешевше, ніж на офіційному сайті, якщо ви хочете

вих поїздок на виставки, й якісь з них ми, зокре-

побувати на виставці як відвідувач. Крім того, їх мож-

ма, я, не тільки організовували, а й супроводжу-

на придбати в гривнях за безготівковим розрахунком,

вали. Я завжди пропоную підійти, якщо бачу, що

що, зазвичай, зручно українським компаніям. Якщо

відвідувачів цікавить будь-який стенд. Я розумію, є

компанія бере участь у виставці як експонент вже не

мовні бар’єри, й тому пропоную свої послуги як

перший рік і знає, як заповнювати заявки, звичайно,

перекладача, адже нам цікаво, щоб відвідувач от-

можна робити це безпосередньо. У цьому випадку

римав максимум користі від своєї присутності на

заявку заповнюють на сайті в режимі онлайн і від-

виставці та захотів повернутися до нас як експо-

правляють організаторам, але, якщо у вас є питання,

нент. Уявіть собі ситуацію, коли, з одного боку, у

а, як правило, в українських компаній питання є, не

нас аграрій, який декларує бажання розвиватися,

соромтеся телефонувати мені та питати.

а з іншого — промисловець-експонент, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської

За більшою інформацією звертайтеся:

техніки, й у відповідь на свою пропозицію я часто

Юлія Фішман (представництво Mеsse Berlin в Україні)

чую відмову, тому що така техніка нашому виробникові не по кишені. Сьогодні — можливо, але варто

Тел.: +380 44 206 22 22; Факс: +380 44 206 30 60;

подумати й про перспективи, чи не так? І вже зов-

Моб.: +380 50 234 57 58;

сім убивчо звучать фрази на кшталт: «Ми як з відром
збирали, ось так далі і плануємо», тому що FRUIT

e-mail: info@messe-berlin.com.ua

LOGISTICA демонструє, перш за все, те, наскільки

www.messe-berlin.com.ua

сфера виробництва сільськогосподарської про-

www.messe-berlin.de

дукції сьогодні конкурентна. Велике прохання не
лякатися й не боятися, а підходити та питати, адже

Адреса: 01133, Київ, бульвар Лесі Українки 34,

інакше ваше відвідування виставки втрачає сенс.

оф.600
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МАЙБУТНЄ ЇЖІ:
АГРОТЕХНОЛОГІЧНА СИЛІКОНОВА
ДОЛИНА ЗСЕРЕДИНИ
Інвестори гуртуються навколо Університету Вагенінген, який перебуває в центрі харчової
революції, — стверджує Financial Times.

К

оли Україна вирветься з обійм хаосу та

танням інтересу до цієї галузі. Країна зробила

нестабільності і стане високотехнолоніч-

харчову науку одним з її стратегічних пріори-

ною продовольчою долиною, та й влас-

тетів і має одну з найефективніших агросистем

не країною, яку поважатимуть? — запитує ProfiHort.

у світі, а Вагенінгенський університет є одним
з провідних дослідницьких центрів у світі з пи-

У всьому світі нині гроші рухаються в нові

тань харчових технологій.

форми аграрного господарства та дистрибуції продовольства, фінансуються проекти від

Змінюючи відтінок світла у своїй лабораторії, Лео

вертикальних ферм та роботів до альтернатив

Марселіс (Leo Marcelis) може впливати на запах,

м’ясу. Згідно з дослідженням впливового ви-

смак і навіть уміст вітамінів у своїх томатах.

дання Файненшнл Таймз (Future of food: inside
agritech’s Silicon Valley), Нідерланди — це одне

Для інтенсивнішого росту потрібно увімкнути

з найкращих місць, щоб скористатися зрос-

червоне світло; якщо використовувати більше си-

ProfiHort Magazine

issue 06 - December 2018 |

15

ТЕХНОЛОГІЇ

Незважаючи на те що Вагенінген оточений рівнинами, що простягаються через цей куточок
Північної Європи, його називають «Харчовою
Долиною» («Food Valley») — це натяк на інновації та стартап-шаленство в стилі Силіконової
долини (Silicon Valley), які починають формуватися в секторі.
Деякі інвестори вважають, що харчовий бізнес
зіткнеться з тими технологіями, які вже випробуЛео Марселіс

вали інші галузі промисловості.
Тоні Фаделл (Tony Fadell), який працював на пер-

нього відтінку, то утворюються коротші рослини з

ших поколіннях iPod до запуску Нест (Nest), розум-

вищим вмістом антиоксидантів; а для отримання

ного термостата, купленого компанією Google у

високорослих рослин із незначною кількістю ки-

2014 році, порівнює «велику їжу», яка охоплює як

тиць потрібне темно-червоне світло.

транснаціональні харчові корпорації, так і великі
агротрейдингові групи, з технологічними компа-

«Це стосується балансу між різними кольорами», —

ніями 1970-х років. За його словами, агровироб-

каже професор рослинництва університету Ваге-

ництво досягає тих видів інновацій, які змінили

нінген у Нідерландах, під час проведення дослі-

фінансування у 1980-х, особисті та ділові комуні-

дження з рослинами томатів, які ростуть на полицях

кації в 2000-х і суспільне життя цього десятиліття.

у кімнаті з контрольованими параметрами клімату.

«Усі великі аграрні компанії схожі на мейнфрейм
ІТ-компанії 70-х років, вони очікують на зміни», —

«Якщо ця скибочка томата матиме подвійний

говорить американський інженер, який зараз є ін-

вміст вітаміну С, то це може допомогти значній

вестором стартапів у Парижі.

частині населення світу, яка його недоотримує».
Вагегінген, можливо, не є загальновідомим брендом, але він перебуває в серці нової революції, яка
починає впливати як на харчову промисловість,
так і на аграрне виробництво.
Поряд з Каліфорнійським Університетом у Дейвісі (University of California, Davis) та Корнельським Університетом (Cornell University) в США,
Вагенінгенський університет є одним з провідних
дослідницьких центрів у світі з питань харчових
технологій.
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Шквал інтересу до аграрних і харчових технологій

Після немодного застою аграрні технології по-

є результатом декількох потужних тенденцій. Зро-

чали захоплювати уяву інвесторів. У всьому світі

стаючий попит на білок, особливо у країнах, що

гроші рухаються в нові форми аграрного госпо-

розвиваються, впливає на постачання їжі. Водно-

дарства та дистрибуції продовольства, фінансу-

час споживчі смаки у західному світі змінюються

ються проекти від вертикальних ферм та роботів

від поширених брендів до більш здорових та уні-

до альтернатив м’ясу. За інформацією он-лайн

кальних продуктів.

венчурної платформи Агфандер (Agfunder), за
п’ять років до 2017, щорічні глобальні інвести-

До цього міксу додається і вибух наукових інно-

ції в харчові технології від систем управління

вацій, починаючи від редагування генів, штучного

господарством до робототехніки та механізації

інтелекту та цифрових технологій, що зараз засто-

збільшилися більш ніж утричі до 10 млрд дол.

совують для виробництва продуктів харчування та
вирощування с.-г. культур.

Нові технології призвели до зеленої революції в
1960-х роках, коли концентрація на вищій вро-

Як один із хабів аграрних досліджень, Вагенінген

жайності та нових видах добрив спричинила різ-

зараз намагається пристосуватися до іншого сві-

кий ріст виробництва у країнах, що розвивають-

ту, де стартапи та венчурний капітал прагнуть за-

ся. Зараз деякі фахівці сподіваються, що технології

воювати свої позиції.

допоможуть знайти шляхи забезпечення їжею
населення планети Земля, яке за прогнозами, до-

«Майже 10 років тому сільське господарство

сягне майже 10 млрд людей до 2050 року, коли

було недостатньо привабливим, щоб обгово-

кліматичні зміни та забруднення навколишнього

рювати його», — каже Ернст ван ден Енде (Ernst

середовища спричинять деградацію земель та об-

van den Ende), один з колег професора Марселіса.

межать доступ до води.

«Коли я почав навчатися у Вагенінгені, мої однокласники запитували: «Чому ти їдеш туди? Це

Придбання за майже $ 1 млрд насіннєвою та

тільки для фермерів. Але все змінилося».

агрохімічною компанією Монсанто (Monsanto),
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американської Клаймет Корпорейшен (Climate
Corporation) у 2013 році підкреслило потребу в
нових способах виробництва продуктів харчування та стало каталізатором інтересу до сектору.
«Приїхали підприємці, з’явилися великі інвестори та відбулися деякі великі виходи», — говорить Адам Андерс (Adam Anders), засновник
інвестиційного

фонду

«Антерра

Кепітел»

(Anterra Capital), який було створено в Нідерландах в 2009 році.
Луїза Фреско

Нідерланди — це одне з найкращих місць, щоб
скористатися зростанням інтересу до цієї галузі. Країна зробила харчову науку одним з її
стратегічних пріоритетів і має одну з найефективніших агросистем у світі. Це найбільший
експортер насіння овочів, а його фермери використовують частину води своїх партнерів в
інших місцях.
Ці знання агросектору у поєднанні з провідним
торговим портом в Роттердамі і той факт, що Рабобанк (Rabobank) є одним з найбільших кредиторів індустрії харчів, привернуло агротрейдерів,

Ян ван дер Гот

дослідників і харчові компанії у маленьку європейську країну.

ки населення країн, що розвиваються, стає заможнішим. За прогнозом ФАО ООН, до 2050 року загальна

«Масивні зміни відбудуться завдяки поєднанню

кількість спожитого м’яса в світі зросте на 76%.

технологій та нових технологічних платформ,
таких як комбінація генетики, сенсорів та штуч-

Ключовою є зміна смаків без акценту на м’ясо та

ного інтелекту для моніторингу живлення рос-

молочні продукти, говорить вона, додаючи: «Ми,

лин, тварин та людей», — говорить Луїза Фреско

очевидно, потребуємо суміші [різних форм білків]».

(Louise Fresco), президент Університету та Нау-

Це охоплюватиме рослини, рибу та продукти на

ково-дослідного центру Вагенінген (Wageningen

основі комах. «Я не кажу, що всі мають бути вегета-

University and Research Centre).

ріанцями, але нам потрібен баланс», — додає вона.

З її слів, однією з головних проблем є зростаюча по-

В одній з лабораторій Ян ван дер Гот (Atze Jan van

треба в білкових продуктах, особливо м’ясних, оскіль-

der Goot), професор університету, який досліджує
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стійкі протеїнові технології, тримає те, що виглядає як велика плита соленої яловичини. Його команда досліджувала, як отримувати довгі нитки
білків з молочних продуктів, коли він натрапив на
процес, який може перетворювати соєвий білок
на м’ясоподібні волокна.
«Ми вважаємо, що ця технологія дозволяє формувати більші шматочки м’яса», — говорить професор, додаючи, що ніжний, але запашний продукт із запахом м’яса буде готовим до появи на
ринку «через декілька років».

Рік ван де Зедде (справа)

Його команда співпрацює із групою з восьми ком-

зможемо ми визначати якість фруктів і овочів, не

паній у проекті на € 6 млн, включно з нідерланд-

деформуючи плоди», — говорить він.

ським виробником машин для переробки птиці
Мейн (Meyn), який підтримує Ворен Бафіт (Warren

Робототехніка є однією з областей технології, яка,

Buffett), Живодан (Givaudan) — швейцарський ви-

як очікується, полегшить дефіцит робочої сили на

робник харчових ароматизаторів та парфумер-

деяких ділянках аграрного сектору. Фрукти та ово-

них композицій, а також гігант на ринку продуктів

чі не мають однорідної форми та стиглості, тому

харчування та товарів побутової хімії Юнілевер

технологічні виклики є потужними. На додачу до

(Unilever).

механічної спритності та просторової орієнтації, які машини мають демонструвати, дослідники

В іншій лабораторії Рік ван де Зедде (Rick van de

сподіваються, що штучний інтелект допоможе їм

Zedde) працює над роботом, обладнаним безліч-

навчитися вибирати лише стиглі фрукти та овочі.

чю датчиків для визначення ступеня стиглості перцю і строку збору врожаю. «Хочемо побачити, чи

Інноваційна репутація університету створила кластер майже з 200 компаній у радіусі 10 км
навколо Вагенінгена. Від маленьких стартапів
до знаних генетиків харчових продуктів, таких як
Кіген (Keygene), яка спеціалізується на селекційному поліпшенні сільськогосподарських культур
на молекулярному рівні, а також провідних виробників продуктів харчування, таких як Крафт Хайнз
(Kraft Heinz).
Щоб сприяти розвитку цих зв’язків з приватним сектором у 2004 році університет створив
нетворкінг-групу під назвою Фуд Волей (Food
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Valley NL), яка пропонує допомогу стартапам та
дрібним компаніям, налагоджуючи зв’язки з великими корпораціями, потенційними консультантами або партнерами, а також допомагаючи в юридичній сфері.
Роджер ван Хосель (Roger van Hoesel), керуючий директор «Харчової Долини» (Food Valley),
говорить, що незалежна організація стала важливою міжнародною нішею: групи з усього світу
від Індії до Лівану та Японії приїхали, щоб побачити, що робить мережу кластера особливою.

(Marmite), планує створити глобальний іннова-

«Всі хочуть свою власну «Харчову Долину», —

ційний центр харчових продуктів, який об’єднає

говорить він.

її мережу дослідження продуктів харчування в
Європі. Компанія має на меті відкрити доступ для

«Для нас, дуже важливо бути частиною еко-

студентів, інших компаній та неурядових органі-

системи, — говорить Ар’єн ван Тюнен (Arjen van

зацій (NGOs) до значної частини своїх лаборато-

Tunen), виконавчий директор компанії «Кіген»

рій та обладнання.

(Keygene), заснованої у 1989 році. — Існує інформаційна підтримка та посилення конкуренто-

Роб Хамер (Rob Hamer), виконавчий директор

спроможності наших стратегічних партнерів».

Унілевер (Unilever), який до недавнього часу очолював власну Р’н’Д лабораторію (R&D laboratory)

Унілевер (Unilever), компанія, що займається

в Нідерландах, описав це як «новий спосіб ро-

споживчими товарами і представлена такими

боти». Він каже: «Якщо ми хочемо, щоб вироб-

брендами, як Бен і Джері (Ben & Jerry), Мармайт

ництво продуктів харчування було дійсно стабільним, здоровим і безпечним, ми не можемо
робити це поодинці. Нам потрібна співпраця».
Поруч з Унілевер (Unilever) є дослідницький
центр голландського молочного кооперативу
Фріслендкампіна (FrieslandCampina). Ілі (Yili),
найбільша молочна компанія Китаю, нещодавно
розширила власний науково-дослідний центр
на території кампусу.
Виклик, з яким стикаються дослідники у Вагенінгені, які традиційно здійснювали трансфер інновацій на ринок через співпрацю з відомими ком-

Роджер ван Хосель

паніями, полягає у тому, як взаємодіяти з новою
хвилею підприємців.
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Вагенінген (Wageningen) прагне підтримати не-

жуть не відповідати ринковій природі великих

великі компанії, які спираються на елементи сво-

організацій.

їх досліджень. Університет, який святкує столітній
ювілей, має довгу історію співпраці з насіннєвими

«Великі корпорації не завжди є найкращим та

компаніями і тепер має 45 співробітників з роз-

найшвидшим шляхом впливу та інновації. Ради-

витку бізнесу та забезпечення взаємодії між лабо-

кальні інновації та новітні технології також мо-

раторіями та компаніями.

жуть чинити високий ризик вкладених часу, грошей та успіху», — говорить він.

«Вагенінген відіграє свою роль у перетворенні
наукових відкриттів на інновації, сприяючи роз-

Серед завдань підрозділу — навчати та наставляти

витку підприємництва», — каже пані Фреско.

тих, хто прагне відокремити свої технології; організовувати студентські інкубатори та працювати з

У минулому році вона запустила підрозділ зі ство-

викладачами університету для створення програ-

рення вартості для збільшення прибутковості до-

ми підприємницької освіти.

сліджень та інновацій Вагенінгена на ринку.
«Структура потрібна для того, щоб прискориСебастьян Берендс (Sebastiaan Berendse), який

ти появу акселераторів та приток капіталу, —

влаштувався в університет на початку минуло-

говорить пан Андерс. Великі корпорації вже тут.

го року директором нового підрозділу, вважає,

— Але ми не на фінішній прямій. Гонка лише

що Вагенінген продовжуватиме працювати з

почалася».

великими компаніями та консорціумами. Проте, на його думку, технології ранньої стадії мо-
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РАЗОМ МИ – СИЛА!
Під гаслом «Об’єднуємо кращих — зростаємо разом!» «Сингента» гуртує ключових гравців
плодоовочевого бізнесу

С

имволічно, що у креативному просто-

но ширшою аудиторію, ніж на першому засіданні,

рі GastroHub на ринку «Столичний»,

до Клубу приєднуються нові гравці. І, як зазначив

де народжуються та втілюються у

керівник підрозділу маркетингу засобів захисту

життя найпрогресивніші ідеї, 30-31 жовтня 2018 р.

рослин компанії «Сингента» Микола Довгаль, від-

відбулася осіння зустріч Клубу стратегічних парт-

криваючи зустріч: «Наша компанія робитиме усе,

нерів плодоовочевого ринку (ред. довідка: ініці-

щоб цивілізований маркетинг, що має місце на

йоване компанією «Сингента» об’єднання ви-

цій локації, а також позитивні приклади госпо-

робників, переробників, торговельних мереж,

дарювання європейського зразка, впроваджені

HoReCa, експортерів, інвесторів та інших зацікав-

у компаніях присутніх тут партнерів, поширю-

лених організацій, спрямоване на налагодження

вався по усьому плодоовочевому сегменту».

комунікацій і взаємодії між гравцями, навчання
у різних сферах бізнесу й виробництва, підвищення якості продукції для стабілізації та вдосконалення ринку).

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛОДООВОЧЕВОГО
БІЗНЕСУ
У рамках роботи Клубу наприкінці серпня було

Сам факт, що зустріч відбувалася у локації, яка є клю-

організовано поїздку в Італію для розвитку бізне-

човою у місті Києві для комунікації між виробника-

су ключових клієнтів. Українські виробники овочів

ми та споживачами фруктів та овочів (як пересічни-

та фруктів мали можливість перейняти успішний

ми, так і професійними), говорить про значимість

досвід організації плодоовочевих кооперативів та

події, яка, без сумніву, принесе користь учасникам

об’єднань. Також вони вивчили особливості співп-

Клубу і не тільки. Партнери були представлені знач-

раці оптових ринків з виробниками та кооперати-
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Микола Довгаль: «Клуб стратегічних партнерів — платформа для

Ольга Вербицька представила міжнародний досвід в організації

комунікації, що сприяє поширенню професійного маркетингу по

плодоовочевого бізнесу, підбила підсумки літніх активностей

всьому плодоовочевому ланцюгу»

Клубу та поділилася планами на 2019 р.

вами в ЄС та познайомилися з міжнародною сис-

Пані Ольга наголосила на тому, що весь плодоовоче-

темою захисту та контролю продуктів харчування

вий павільйон розділений на окремі брендовані секції

за походженням.

(магазини), що їх орендують виробники, кооперативи
чи дистриб’ютори, а 95% овочів та фруктів продають

Оптові ринки в Європі. Про особливості функці-

упакованими та брендованими. Активно використо-

онування оптових плодоовочевих ринків в Європі

вують захищену назву за географічним походженням

учасники зустрічі дізналися з виступу менеджера

товару як додану вартість до продукту.

з маркетингу картоплі та овочевих культур «Сингента» Ольги Вербицької.

Кооперація по-європейськи. Наступним пунктом подорожі стало відвідування плодоовочевого

Зокрема, доповідач повідомила, що оптовий ри-

кооперативу Євросірс (Eurocirce), розташованого

нок Меркафір (Mercafir) в Тоскані крім основної

у регіоні Террачина в центрі Італії. Це об’єднання

діяльності — торгівля овочами й фруктами та м’я-

110 виробників, які на 500 га землі (70% закритий

сом і молоком, надає супутні послуги: оренда

ґрунт) вирощують щороку 35 тис. т. овочів.

овочесховища (місткістю понад 30 тис. т); аналіз
продукції, зокрема на пестицидні залишки, у двох

Функціонує кооператив як одна велика компанія, яка

сертифікованих лабораторіях ринку; сприяння

має президента з-поміж фермерів, що працює на за-

експорту італійської продукції; доробка, перероб-

гальних умовах, та найманих працівників: бухгалтерів,

ка та фасування.

юристів, маркетологів, менеджерів з продажу, головного агронома, що відповідає за якість та безпечність

Основними покупцями на ринку є торговельні

виробленої кооперативом продукції. У спільній влас-

мережі, приватні магазини та ресторани, проте,

ності членів кооперативу перебуває овочесховище,

двічі на тиждень протягом кількох годин тут доз-

мийка, сушка, фасувальна лінія, база, брендований

волено роздрібну торгівлю.

автотранспорт, агротехніка, агрохімічна лабораторія.
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«Основною причиною впровадження у себе

онлайн-платформа. Перед початком сезону ви-

сертифікатів якості Global G.A.P. та IFS, члени

рощування на загальних зборах відбувається річ-

кооперативу називають вимоги законодавства

не планування (площі під конкретними гібридами,

Італії та ЄС у сфері безпечності готової для спо-

препарати для захисту та інші аспекти діяльності)

живання продукції, зокрема щодо регламенто-

задля уникнення перевиробництва. Щорічний то-

ваного застосування пестицидів, добрив, від-

варообіг кооперативу становить $20 млн, а вся

сутності ГМО гібридів овочів та обов’язкового

продукція законтрактована під конкретну мережу

дотримання сівозміни на своїх полях», — пояс-

або на експорт і продається під власним брендом.

нила фахівець.
Взаємодія між торговою мережею та фермером.
Для щоденної комунікації учасників об’єднання

Європейському фермеру, не дивлячись на дотації від

з нагальних питань успішно функціонує закрита

уряду, працюється несолодко, оскільки регуляторні
обмеження застосування пестицидів (часто заполітизовані) значно ускладнюють планування системи захисту. До того ж існує значна конкуренція між
агровиробниками за постачання у торговельну мережу якісної плодоовочевої продукції з мінімальною
кількістю пестицидних залишків, адже кінцеві споживачі віддають перевагу саме таким продуктам.
«Розуміючи це, «Сингента» розробила протокол якісного врожаю (Food Quality Contract),

Менеджер з розвитку ЗЗР у Східній Європі компанії «Сингента»

що гарантує мінімальні залишкові кількості пе-

Олександр Бондар про взаємодію між фермерами та

стицидів у продукції», — наголосив Олександр

торговельними мережами в Європі

Бондар, менеджер з розвитку ЗЗР у Східній Європі компанії «Сингента».
Для конкретного господарства і культури на основі портфелю продуктів компанії розробляють
систему захисту, виконуючи яку, окрім якісного
врожаю, фермер отримає гарантію відсутності
пестицидних залишків у кінцевій продукції.
Такі самі протоколи захисту рослин компанія планує впровадити й в Україні, співпрацюючи з PLT та
іншими лабораторіями, що активно розвивати-

Експерти обговорюють стратегічні вектори розвитку галузі
овочівництва та картоплярства в Україні (зліва направо: Анатолій
Бикін, Михайло Білий, Микола Гордійчук)
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ЯКИМ ШЛЯХОМ
РУХАТИСЯ УКРАЇНСЬКИМ
ПЛОДООВОЧІВНИКАМ?
Актуальну інформацію щодо нормативно-правового регулювання виходу українських виробників
овочів та фруктів на зовнішні ринки надав Олександр Жемойда: «Ми зараз працюємо над адаптацією 1580 регламентів ЄС, за якими у майбутньому функціонуватиме наш ринок. У планах на
2019 р. гармонізація торговельних стандартів,
зокрема й плодоовочевої групи товарів». Генеральний директор Директорату з питань стра-

Олександр Жемойда про роботу Міністерства аграрної політики
та продовольства України щодо сприяння експорту вітчизняної
плодоовочевої продукції

тегічного планування та європейської інтеграції
Мінагрополітики висловив задоволення від такої
стартової комунікації з безпосередніми виробниками і отриманим від них зворотнім зв’язком. Пан
Олександр, запевнив, що міністерство докладає
максимум зусиль для збільшення впізнаваності
наших овочів та фруктів на міжнародному ринку.
Він також представив інформативно-іміджевий
продукт Grow Ukraine export for U. Це портфоліо
щороку розходиться по усіх наших посольствах
закордоном.
Менеджер з маркетингу Лабораторії PLT Ольга Дигун зазначила,

Однак для успіху в торгівлі з європейцями необ-

що завдяки Клубу стартував пілотний проект з мережею Ґуд Вайн

хідно одразу грати за їхніми правилами. Нині осо-

(Good Wine)

бливу увагу європейські рітейлери приділяють залишкам пестицидів в овочах та фруктах, оскільки,

діючих речовин, які було внесено до Протоколу

кожна мережа у боротьбі за клієнта бажає пози-

випробування на залишки пестицидів та нітратів.

ціонувати продукцію на своїх полицях як найбез-

Максимально допустимі рівні вмісту пестицидів

печнішу. До того ж такі високі вимоги є своєрід-

у ньому встановлено згідно з нормативами ЄС,

ним захистом ринку ЄС від дешевого імпорту.

що в Україні будуть гармонізовані у 2020 р.».

«Ще однією перемогою Клубу, як платформи для

Було досліджено понад 40 асортиментних пози-

комунікації усіх гравців плодоовочевого ринку,

цій, за категоріями: овочі, фрукти та ягоди. Продук-

став запуск пілотного проекту з мережею Ґуд

цію надали понад 20 локальних агровиробників. За

Вайн (Good Wine), — зазначила менеджер з мар-

результатами протоколів аналізів було виключено

кетингу Лабораторії PLT Ольга Дигун. — Фахівці

два постачальника за перевищення норм нітратів

«Сингента» надали наукові консультації з відбору

та пестицидів у суниці та столовому буряку.
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Лише за умов жорсткого контролю залишкових кількостей токсичних речовин, кооперації та об’єднання зусиль для встановлення сортувально-фасувальних станцій і формування великих товарних партій
українські виробники плодоовочевої продукції матимуть шанс вийти на міжнародні ринки з власним
брендом, використовуючи, де це доцільно, захищене найменування за географічним походженням.

ЗАХОДИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ЯКІСНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ВРОЖАЮ
Поєднання генетичної стійкості гібрида, якісного

«Сингента», який акцентував на особливостях ре-

удобрення та грамотної системи захисту рослин з

єстрації препаратів та важливості їх регламенто-

дотриманням регламентів застосування пестици-

ваного застосування для гарантування безпечно-

дів гарантовано забезпечить отримання високоя-

сті готової продукції.

кісного екологічно безпечного врожаю.
«Передреєстраційне вивчення нової д. р. триває
Безпечність готової продукції. Споживаючи про-

10 років. Стільки часу потрібно, щоб пересвід-

дукти харчування, зокрема плодоовочеву продук-

читися у безпечності для людини та довкілля

цію, люди вступають у контакт з пестицидами, що

нового продукту».

містяться там у певних концентраціях і є потенційно небезпечними.

На практичних прикладах експерт показав існуючі
відмінності у підходах до обґрунтування макси-

У зв’язку з цим дуже доречною була презента-

мально допустимих рівнів залишкових кількостей

ція Богдана Шпака, керівника відділу реєстрації

пестицидів, залежно від країни. У ЄС цей процес
регулюється Директивою ЄС № 396/2005, яку
Україна має імплементувати до 31.12.2020 р. До
речі, якщо в Євросоюзі заборонено якусь д. р., то
норматив М.Д.Р. для неї встановлюють 0,01 мг/кг.
«Незважаючи на колосальну вартість та складність реєстрації кожного препарату, наша компанія має найширший портфель продуктів і може
запропонувати фермеру повну програму захисту від садіння до збору врожаю», — резюмував
Олександр Бондар.

Богдан Шпак, керівник відділу реєстрації «Сингента», акцентував
на важливості регламентованого застосування препаратів для
гарантування безпечності готової продукції

Усі препарати «Сингента», у т.ч. зареєстровані
в Україні, пройшли погодження у Європейській

ProfiHort Magazine

issue 06 - December 2018 |

27

ПОДІЇ

агенції з безпеки харчової продукції (EFSA). У подальшому торговельні мережі використовують
надані цією організацією дані реалізуючи плодоовочеву продукцію кінцевому споживачу.
Якісне насіння. Про ключові аспекти насіннєвого
бізнесу та сучасний стан ринку овочів йшлося у
презентації Олександра Яцика, керівника бізнесу
насіння овочевих культур «Сингента» в Україні.
Олександр Яцик, керівник бізнесу насіння овочевих культур
«Сингента» в Україні розповів з чого народжується готовий до
споживання овочевий продукт

«Ми даємо нашим клієнтам рішення для подолання проблем окремо щодо кожної культури,
а по деяких з них у насіннєвому портфелі компанії «Сингента» є ексклюзивні продукти. Усі
вони створені традиційними методами селекції (без ГМО)».
Експерт представив цілу лінійку кило- та трипсостійких гібридів білокачанної капусти, що придатні
для тривалого зберігання (Сторідор) та переробки (Еластор, Лексикон). Анонсував реєстрацію у
2020 р. першого продукту (Андромеда) з лінійки
гібридів цвітної капусти Ріал Вайт (Real White), го-

Директор з розвитку Ринок «Столичний» Вячеслав Забєлін
зазначив, що тут представлено і гуртову, й роздрібну торгівлю

ловки якого не втрачатимуть білосніжне забарвлення навіть за екстенсивної технології вирощування. Цікавою є лінійка «кольорових цвітних»
капуст (жовтого та фіолетового забарвлення), а
також капуста броколі, яку можна вирощувати
влітку за високих температур для свіжого ринку.
А лінійка суперсолодких (Sh2) гібридів цукрової
кукурудзи для свіжого ринку, придатні для тривалого збирання та реалізації у торговельній мережі,
оскільки довго не втрачають вуглеводи. Світовим
еталоном смаку та якості вважається безнасіннєвий гібрид кавуна Фасинейшн.
За інформацією В’ячеслава Забєліна, директора
з розвитку Ринок «Столичний», свіжі овочі та
фрукти є якорем ринку. Попри існуючий у сек-
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торі Хорека (HoReCa) значний попит на нішеві
свіжі продукти, вітчизняні виробники з деяким
запізненням на нього реагують. Для кращої комунікації фермерів, покупців та шеф-кухарів на
ринку було створено новітній проект Гастрохаб
(GastroHub).
Своє бачення розвитку нової української кухні на
основі локальних свіжих продуктів представили
Катерина Авдєєва та Анна Зеленохат, керівники
проекту Юкрейніан Фуд Лаб (Ukrainian Food Lab),
що базується у Гастрохабі. Нині ресторани не готові контрактувати промислові партії плодоово-

Хелен Фейрлемб наголосила на дієвості аграрних розписок під

чевої продукції у фермерів, а останнім не вигідно

заставу майбутнього врожаю для дрібних та середніх виробників

постачати дрібні обсяги. Водночас перші успішні

плодоовочевої продукції

кроки співпраці з безпосередніми виробниками
свіжої продукції назвав шеф-кухар ресторану Біф

З аграрними розписками в Україні вже працює

(BEEF meat & wine).

значна кількість банків, постачальників матері-

ДЕ ЗНАЙТИ РЕСУРСИ?

ально-технічних ресурсів, трейдерів, а перелік
заставних продуктів постійно розширюється. Зо-

Для дрібних і середніх виробників плодоовочевої

крема, пані Хелен представила успішні приклади

продукції одним із прозорих і гнучких способів

їх оформлення виробниками фруктів (яблука, шип-

отримання товарного або банківського фінансу-

шина, чорниця, малина) та овочів (морква, час-

вання під заставу майбутнього врожаю може бути

ник, кавун, картопля). За даними Мінагрополітики,

аграрна розписка. Про це зазначила керівник про-

лише з початку 2018 р. українські фермери залучи-

екту «Аграрні розписки в Україні» IFC Групи Світо-

ли 3,3 млрд грн, підписавши 521 аграрну розписку.

вого банку Хелен Фейрлемб.

НАВЧАЄМОСЯ РОЗВИВАТИ БІЗНЕС
На думку фахівців «Сингента», у більшості українських виробників плодоовочевої продукції немає належних знань передових методів агромаркетингу та
й загалом методів маркетингових досліджень. Тому
навчання у різних сферах бізнесу й виробництва — це
ключ до успіху в стабілізації та вдосконаленні ринку.
Для учасників Клубу наступного дня було проведено навчальні сесії від представників Києво-Могилянської бізнес-школи [kmbs] — провідної бізнес-школи в Україні.
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Дмитро Швець допоміг провести самодіагностику готовності

Володимир Павелко про особливості створення лідерських

компаній-партнерів до експорту в умовах глобалізації

рішень в умовах невизначеності

Спершу під керівництвом Володимира Павелка

також вони розібрали варіанти виходу на гло-

учасники освоїли феномен візійного Лідерства

бальні ринки.

в умовах невизначеності та зрозуміли наскільки
гати його без наявності ресурсів. Попрацювали у

СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ
ПРИНЕСУТЬ УСПІХ

групах над живими міні-завданнями від тренера та

Активна участь представників плодоовочевого

презентували свої шляхи їх вирішення.

сегмента бізнесу в обговоренні; незручні запи-

важливою є здатність творити новий Вибір і дося-

тання доповідачам, що лунали від них; спілкуванПід час другого модуля Дмитро Швець скон-

ня на підвищених тональностях в окремих гострих

центрував учасників тренінгу на вирішення

дискусіях — все це свідчить про надзвичайну акту-

практичних кейсів з самодіагностики готовно-

альність тем, порушених на зустрічі Клубу страте-

сті компанії до експорту в умовах глобалізації,

гічних партнерів плодоовочевого ринку.
Команда Profi Hort Media дякує організаторам за можливість взяти участь у зустрічі Клубу. Якщо така небайдужість учасників процесу стабілізації бізнесу з виробництва овочів та
фруктів триватиме й надалі, то наступні зустрічі, можливо, будуть ще динамічнішими, а дискусії гострішими.
А усвідомлення того, що разом ми – сила, обов’язково принесе свої плоди у вигляді дивідендів усім
учасникам плодоовочевого ринку України!
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СУПЕРМАРКЕТИ
МАЙБУТНЬОГО

ЯКИМИ ВОНИ БУДУТЬ?
Bjorn Thumas із компанії Tomra Food аналізує сучасні технології і тенденції стимулювання
майбутніх змін у роздрібній торгівлі та на основі них прогнозує, як супермаркети виглядатимуть
у майбутньому.

Д

иверсифікаційні зміни прямують до

вестував 13,7 мільярдів доларів США (11,7 мільярдів

супермаркетів, і це матиме сильний

євро) у придбання мережі супермаркетів Whole

вплив на весь ланцюг постачання про-

Foods Market.

дуктів харчування. Технологічні інновації, які дозволяють робити покупки в режимі онлайн, та зміна

У свою чергу це прогнозує зміну правил гри у роз-

споживчих вимог переформатують супермаркет

дрібній торгівлі продуктами харчування. І це ре-

майбутнього. І це майбутнє швидко наближається.

альність, яка наближається не лише для мешканців
офісних кварталів Сіетла, де переосмислюється су-

Підтвердження того, що ми перебуваємо на межі

пермаркет: інші спеціалізовані підприємства вже ви-

революції супермаркетів, відбулося минулого

конують онлайн-замовлення на постачання продук-

року, коли гігант електронної комерції Amazon ін-

тів, доставляючи безпосередньо до вхідних дверей
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ти бакалійну продукцію в Інтернеті разом із швидкою
урбанізацією, низькими витратами на оплату праці
та відносно несформованим роздрібним ринком.
Щоб навести лише один приклад потенціалу
зростання, у Китаї, найбільш густонаселеній країні
світу, частка електронної комерції на ринку продуктів нині становить лише 4,2 %. Щоб спрогнозувати це на перспективу, наприклад, у сусідній
Японії ця частка становить 7,2%, а в Південній Коклієнтів, тому очікується, що ще більше підприємств

реї — 16,6%. Це впевнений індикатор того, що такі

підуть шляхом представлення подібних послуг.

підприємства, як китайський багатонаціональний
конгломерат Alibaba Group, власник Alibaba.com,

Традиційні у нашому розумінні супермаркети, по-

будуть авангардом великих змін.

будовані із цегли та цементу, які бачать, що моку у цій революції, зміцнюють власні можливості

ОЧІКУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
ЗРОСТАТИМУТЬ

електронної комерції. Меседж, наданий компані-

Поширені покупки продуктів харчування в Інтернеті та

єю Amazon усьому ринку продуктів харчування,

швидка їхня доставка до дверей клієнтів стануть лише

сигналізує: існуючі мережі роздрібної торгівлі хар-

початком цього хороброго нового світу. Комп’ютерні

човими продуктами мають використовувати дані

коди та алгоритми також дозволять супермаркетам

CRM для збільшення продажів.

персоналізувати свої пропозиції для клієнтів, вико-

жуть втратити домінування та отримання прибут-

ристовуючи дані, зібрані про індивідуальні звички та
Щоправда, мережа супермаркетів Whole Foods

переваги покупців. Веб-сторінка «Рекомендована

Market має магазини тільки в США та Великій Брита-

для вас», що настільки знайома покупцям продуктів,

нії, і сьогоднішні онлайн-інноватори такі, як Instacart,

як книги та електротовари, також може спрямовува-

переважно розташовані у США, але перехід до про-

ти покупців до продуктів, які їм подобаються.

дажу більшої кількості продуктів харчування в Інтернеті швидко пошириться на розвинені країни.

У свою чергу покупці продуктів харчування розвиватимуть більш високі очікування та будуть більш кри-

Бізнес-аналітики відзначають, що, хоча гравці в галузі
електронної торгівлі роблять зусилля для закріплення позицій у США та Європі, вони стикаються з серйозними проблемами, оскільки існуючий продовольчий ринок є насиченим та низькорозвиненим.
Це означає, що глобальним зростанням електронної комерції продуктами харчування керуватиме
Азія, де існує найбільша споживча готовність купува-
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тичні під час купівлі свіжих фруктів та овочів. Більше

дефект, або подали б скаргу лише на конкретний

покупців хотітиме знати, наскільки свіжа продукція

магазин, або ж на виробника продуктів харчуван-

і чи готова вона для безпосереднього споживання.

ня, але соціальні мережі змінюють це. Фотографія на кшталт «жаби в пакетику з салатом» може

Зростаюча кількість людей у всьому світі з доходами

швидко перетворитися на вірусну та глобальну,

та стилем життя середнього класу стане більш обі-

поширившись на кількість людей, достатню для

знаною у питаннях про безпеку харчових продуктів

заподіяння шкоди бренду.

і більше цікавитиметься, яке походження вони мають і чи пройшли вони перевірку на безпечність.

ТЕХНОЛОГІЯ ГАРАНТУВАННЯ
ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

Обізнані

«гурмани» зможуть навіть перевіряти

Такі можливості та загрози означають, що маши-

інформацію про походження та харчову цінність

ни, вироблені компанією Tomra, провідним поста-

продуктів, а також побачити пропозиції щодо

чальником оптичного обладнання для сортування

рецептів приготування страв із запропонованих

та очищення продуктів харчування, відігравати-

продуктів. Це привабить іще більшу кількості по-

муть все більшу роль у задоволенні сподівань клі-

купців, водночас розумно змушуючи кожного від-

єнтів та захисту репутації постачальників.

чувати себе так, ніби їх розглядають індивідуально.
Обладнання для сортування та контролю, яке
Спеціальний попит, створений за допомогою цих

застосовується починаючи від місця походжен-

акцентів в Інтернеті, загрожує традиційному харчу-

ня продукції до відвантаження до супермаркету

ванню. Переробні підприємства з точністю мають

або з диспетчерського складу, може гарантувати

знати про те, що постачається з поля і що є на скла-

в режимі он-лайн, що виріб має бажаний розмір

ді для задоволення попиту, тому стандарти якості та

і стиглість без пошкодження або дефектів фор-

безпеки мають бути більш високими, ніж будь-коли.

ми. Крім того, обладнання для сортування на різ-

У минулому споживачі, можливо, проігнорували б

них етапах ланцюга поставок зможе забезпечити
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необхідну інформацію про розміри, якість та інші
якісні показники.
У готовності до цих потреб машини сортування,
створені Tomra Group, мають можливість обмінюватися даними для забезпечення найвищих стандартів якості та безпеки. Ці машини також точно
налаштовані на збір даних та їх застосування, щоб
допомогти переробникам вибирати правильний
вхідний матеріал і максимально ефективно підходити до виробництва кінцевого продукту.
Супермаркети та спеціалізовані продуктові магаТрадиційні супермаркети борються проти інтер-

зини матимуть можливість зменшити експлуата-

нет-продавців, тому інформація про переваги покуп-

ційні витрати на місці, стаючи меншими, при цьо-

ців та їхні звички буде важливою зброєю. Споживчі

му більша частина їхніх полиць відводитиметься

технології, такі як пристрій, встановлений на кошиках

свіжим продуктам.

супермаркетів, або додатки для смартфонів спрямовують покупців до проходів та полиць, де вони,

Іншою ймовірністю є те, що супермаркети зали-

швидше за все, роблять покупки. Датчики на полицях

шаться приблизно такими самими за розмірами, але

магазинів стежитимуть за тим, що клієнти вкладають

зміняться в концепції, стаючи місцями для покупки як

у свої візки, та отримувати рахунки із їхніх мобільних

через кліки на моніторі, так і вибір продуктів вручну.

платіжних систем під час виходу із магазину.

Оскільки роздрібні торговці мають запропонувати
споживачам послідовний універсальний досвід, ма-

Ці живі дані дозволять супермаркетам більшою мі-

газини задіють фізичний і цифровий світи. Тут спо-

рою покладатися на постачання у правильний час,

живачі можуть бачити і відчувати продукти, які вони

мінімізуючи вартість та простір зберігання запасів

замовлятимуть в Інтернеті. Крім того, тут також

на власному складі. Такі живі дані також допомо-

можна буде отримати доступ до інтернет-продуктів

жуть постачальникам упаковувати та транспорту-

за допомогою інтерактивних екранів.

вати продукти більш ефективно.
Ці зміни узгоджуються з прогнозами зростанням
споживчого попиту на більш здорову, високоякісну продукцію, більший вибір та більшу зручність —
це попит, який буде значно збільшуватися, оскільки доходи населення зростають у країнах, що
розвиваються, переводячи у глобальному масштабі щороку близько 70 мільйонів людей до класу
із середнім рівнем прибутку.
Джерело: www.fruitnet.com
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ВЖЕ ЦЬОГО ТИЖНЯ

FRESH BUSINESS EXPO
2018 РОКУ
ВІТАТИМЕ СВОЇХ УЧАСНИКІВ
ТА ВІДВІДУВАЧІВ В МВЦ!!!
4 грудня Fresh Business Expo всьоме розпочне роботу!

О

рганізатори плідно працюють над вдосконаленням виставки, додаючи нові
сектори, збираючи професійну аудито-

рію та створюючи актуальні семінарські програми.
Цього року в рамках виставки Fresh Business Expo
будуть проведені безкоштовні семінари, присвячені тепличним технологіям. Програма орієнтована на малі та середні господарства. Спікери з ба-

вирощування, обробки, зберігання, переробки та

гаторічним досвідом розкажуть про:

маркетингу такої продукції як овочі, фрукти та ягоди.

– будівництво теплиць,
– виробництво посадкового матеріалу,

Щороку виставка підтверджує, що є чудовим до-

– особливості органічних добрив,

датковим маркетинговим інструментом для компа-

– методи боротьби зі шкідниками та ін.

ній, що займаються встановленням та зміцненням
необхідного бізнесу в Україні та країнах СНД. Fresh

Реєстрація слухачів обов’язкова: https://goo.gl/

Business Expo привертає до себе все більше уваги

forms/3sT2vyPXhop1bFkx2

виробників, трейдерів, імпортерів, експортерів, переробників, а також постачальників обладнання.

Створення такої тематичної семінарської програми пов’язано із додаванням тепличного сектору.

Долучайтеся до Fresh Business Expo 2018! Ви от-

Організатори вбачають значний попит на дану ді-

римаєте багато вигідних знайомств та особливих

яльність.

можливостей! Будемо раді допомогти вам ставати кращими!

Нагадуємо, що Fresh Business Expo провідна міжнародна подія B2B формату всієї галузі плодоовочів-

Детальніша інформація: www.freshbusiness-expo.com

ництва в Україні. Виставка присвячена технологіям

або за тел.: 044 577 04 25 (26)
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ПАРИЗЬКИЙ СУПЕРМАРКЕТ
СТАЄ САМОДОСТАТНІМ

З ТРАВ’ЯНОЮ ФЕРМОЮ
ВСЕРЕДИНІ

Німецька компанія вирощує набір пряних трав і зеленних культур прямо у супермаркеті

Р

аніше повідомлялося, що французи від-

ПОНАД 50 ГОСПОДАРСТВ

дають перевагу локально вирощеним

Трав’яну ферму створила німецька компанія Ін-

овочам. Французький супермаркет Ме-

фарм (Infarm), яка управляє понад півсотнею ферм

тро пішов ще далі і зараз вирощує трави у своєму

у супермаркетах Берліна, кухнях ресторанів і

власному супермаркеті. Нині у цьому паризькому

складах. Штаб-квартира Інфарм розташована в ні-

магазині Метро вирощують перо цибулі, базилік,

мецькій столиці, її заснували у 2013 році Оснат Мі-

коріандр, м’яту, кріп та петрушку. Продукти про-

хаелі (Osnat Michaeli) та брати Ерез і Гай Галонська

понують клієнтам готельного бізнесу.

(Galonska). Серед інших проектів, компанія інте-
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ліки в поточному ланцюжку поставок, ми хотіли
переробити весь ланцюжок від початку до кінця, — пояснює компанія. «Замість того щоб будувати великі ферми за містом, налаштовуючи
їх на певну урожайність, а потім розподіляючи
продукцію, ми вирішили, що буде ефективніше
виробляти продукт безпосередньо там, де люди
живуть і їдять», — пояснює Ерез Галонська, співзасновник та головний виконавчий директор Інфарм у заяві.
Одна ферма площею 2 м2 має потужність до
1200 рослин на місяць. «Вертикальна ферма»
площею 80 квадратних метрів щороку вироблятиме приблизно 4 т трав преміум якості,
листкових зеленних та мікрозелені, а це означає, що Метро стане повністю самодостатнім
у виробництві трав, з власною фермою в магазині.
Кожна ферма є контрольованою екосистемою з
чітким дотриманням технології вирощування, що
охоплює рівень освітлення, температури, рН та
поживних речовин, щоб забезпечити максимально природний смак кожної рослини. Кожна ферма передає інформацію про особливості росту
рослин на платформу Інфарм 24/7, що дозволяє
їй вивчати, коригувати та оптимізувати параметри
вирощування.

РОЗШИРЕННЯ
Цього року Інфарм розпочне роботу в Лондоні,
грована в магазини Едека (Edeka) і Метро (Metro) —

Копенгагені та деяких містах Німеччини і постави-

два найбільших продуктових ритейлери Німеччи-

ла перед собою мету розширити мережу до 1000

ни, де вони вирощують набір трав і зеленних куль-

таких ферм у Європі. Експансія в США також вхо-

тур.

дить до їх планів, особливо після цьогорічних інвестицій у розмірі 25 млн доларів.

Паризька ферма досі є найбільшою в супермаркеті. «Багато хто раніше намагався вирішити недо-
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КОНФЕРЕНЦІЯ «FRUITS,
BERRIES & VEGETABLES»
На конференції «Fruits, Berries & Vegetables» 14-го грудня 2018 року зберуться
спеціалісти плодоовочевої галузі

М

и продовжуємо традицію щорічного
спілкування фахівців садівничої галузі. Цього року, Вас очікує окрема

конференція «Fruits, Berries & Vegetables», яка
відбудеться 14 грудня 2018 року у Міжнарод-

ному Виставковому Центрі (Броварський проспект, 15, м. Київ) в рамках II міжнародної виставки Ukrainian Food Expo.
Організатор: Рада з питань експорту продовольства (UFEB).
На конференції «Fruits, Berries & Vegetables 2018»
досвідчені практикуючі експортери та знавці ринків, провідні аналітики та маркетологи розкриють
такі питання:
 Які прогнози виробництва та цін на продукцію садівництва України? Аналітика внутрішнього ринку.
 Як це, вирощувати овочі на кокосовому субстраті? Сорокарічний досвід вирощування
овочів у закритому ґрунті.
 Детально розкриємо тему заморозки фруктів та ягід, а також використання обладнання
відповідно до різних культур.
 Як ефективно організувати процес та збе-

 Які інновації та нові рішення у переробці?
Світові тенденції розвитку обладнання для
переробки ягід та фруктів.
 Як успішно експортувати до Європи? Розкриємо замкнений цикл виробництва: від
вирощування сировини до експорту.
Не пропустіть унікальну можливість віднайти відповіді на ці та інші питання, зустріти бізнес-партнерів, зав’язати нові контакти та ознайомитися з досвідом успішних гравців ринку на
конференції!
З питань додаткової інформації

регти якість продукції використовуючи ста-

та участі звертайтеся за тел.: +38 067 470 82 31

тичну заморозку?

або на e-mail: ak@ukrainian-food.org

 Чи існують інвестиції в ягідну галузь України
та можливі перспективи її розвитку?

ProfiHort Magazine
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FRUIT EXPO 2019 —
ВОРОТА ДЛЯ ВИХОДУ НА АЗІЙСЬКІ
РИНКИ!
Унікальна можливість для українських виробників плодоовочевої продукції

А

зія — регіон із стрімко зростаючою еко-

ПРОГНОЗ FRUIT EXPO 2019

номікою та швидким ростом кількості

Виставка підтримана 208 посольствами та кон-

населення, а отже, збільшенням потреб

сульствами, розташованими у Гуанчжоу (КНР),

у якісній їжі, і не дивно, що у бік саме цього ринку ви-

таких країн, як Індонезія, США, Чилі, Таїланд, Ар-

будовують свою стратегію розвитку глобальні фрук-

гентина, Іспанія, Малайзія, Австралія, Греція В’єт-

тові виробники та трейдери. Тому міжнародна ви-

нам та інших, а також закордонними професійни-

ставка 2019 Guangzhou International Fruit Expo (Fruit

ми асоціаціями, журналістами, веб-сайтами, Fruit

Expo 2019), яка проходитиме 27-29 червня 2019 року

Expo 2019. Виставка займатиме площу 30 000 м2,

у China Import & Export Fair Complex (адреса: No. 380,

де розмістяться 500+ експонентів та понад 30

Yuejiang Zhong Road, Guangzhou, China), може по-

000 відвідувачів. Розташована в Гуанчжоу, одному

слугувати можливістю і для розвитку бізнесу україн-

з найбільших торговельних вузлів фруктів у Пів-

ських компаній. Не пропустіть унікальну нагоду!

денно-Східній Азії, Fruit Expo 2019 зможе показати
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більших постачальників фруктів), Walmart (один із
найбільших ритейлерів) тощо. Національні павільйони Таїланду, В’єтнаму, Чилі, Індії, Філіппін, Греції були розташовані поряд з незалежними експонентами з Малайзії, Пакистану, Туреччини та
Індонезії. Відмічено приголомшливий показник
відвідуваності експонентів з-за кордону —понад
30%! Виставкою були задоволені 90% експонентів.
Багато з них заявили, що вони знову повернуться
для участі у Fruit Expo 2019 року.
Тематики виставки:
– свіжі фрукти: свіжі фрукти, свіжонарізані, органічні продукти тощо;
– перероблені фрукти: заморожені фруктові продукти, сухофрукти, консервовані фрукти, фруктові
соки, фруктовий джем, горіхи, фрукти із високим
ступенем переробки тощо;
– обладнання та технології обробки фруктів;
– холодний ланцюг та логістика;
– вирощування фруктів, зберігання та післязбиральна доробка врожаю;
– торгівля свіжими фруктами та супутні технології;
– інше.
Якщо ви зацікавлені в пошуку свіжих фруктових
продуктів регіону, або ж прагнете досягти глобального охоплення для продуктів, які виробляєте, будь ласка, не соромтеся відвідати, або ж взяти
участь як експонент Fruit Expo 2019!
найкращі ресурси промисловості, щоб відвідувачі
змогли побачити їх!

Для більшої інформації звертайтеся:
Janice Lin

ОГЛЯД FRUIT EXPO 2018

Fruit Expo 2019 Organizing Committee

На виставковому майданчику 10 000 м2 зібрало-

Tel: 020-29188152

ся понад 160 учасників виставки, зокрема, Pagoda

Mobile: +86 13615927098

(Найбільший китайська мережа фруктових мага-

Wechat: ljyjanice0318

зинів), JD.com (одна з найбільших платформ елек-

E-mail: fruitjanice@outlook.com

тронних продажів), Great Sun Food (один із най-

Website: www.fruit-expo.com
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НОВІТНЯ СИСТЕМА ДОЗВОЛЯЄ

АРОМАТИЧНО ДРУЖНЮ
СУШКУ ТРАВ
Австрійці створюють нові можливості для прямого маркетингу та рестораторів

С

ушені фрукти і трави втрачають багато

простоту використання», — пояснює Едуард Па-

характерних елементів у процесі су-

шінгер (Eduard Paschinger).

шіння. Шість років тому два інновацій-

них підприємці з Австрії зіткнулися з проблемою

Проект Херб.Ерт перейняв, адаптував та розвинув

розробки процесу, під час якого свіжі продукти

так звану технологію конденсації. На додаток до

можна висушити м’яко і природно. Після числен-

цього, процес працює за принципом управління

них спроб їх сучасну систему було успішно запу-

циклом, щоб уникнути сухого стресу або пересу-

щено цього року під назвою Херб.ерт (Herb.ert).

шення, а також зберегти цінні поживні речовини.

АРОМАТИЧНО ДРУЖНЯ
ТА ІННОВАЦІЙНА

Поєднавши контроль циклу (Relaxtrocknung) —

«Назва Херб.Ерт — це компіляція англійсько-

щення повітряних каналів з дотриманням харчової

го слова трава (herb) та (ERT), що розшифрову-

гігієни, двом австрійцям вдалося вивести технічну

ється як Техніка Відновлення Енергії (Technique

новинку на ринок, якого ніколи раніше не існува-

Recovery Energy). Остаточний макет виглядає

ло. Крім того, цей процес створює нові можливо-

як холодильник і поєднує гігієну, технологію та

сті для безпосередніх маркетологів та рестора-
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торів уточнення наявності продукції на місці та,
можливо, продавати її як преміум-товари.
Пашингер: «Унікальна якість продукції наділяє
безпосередніх маркетологів унікальним пунктом продажу та значно збільшує додану вартість
агропродукції».

ПОПЕРЕДНІЙ ВІДГУК
Систему Херб.Ерт вже успішно використовують у
різних точках Австрії, Швейцарії та Німеччини. Також
нині існує пілотна установка на Філіппінах. Незважаючи на те, що Herb.ERT переважно використовують
для переробки лікарських рослин та фруктів, їстівних квітів, безумовно, гриби та овочі будь-якого виду
можна також сушити за його допомогою.
Зворотній зв’язок був особливо позитивним: ті, хто
вже почав експлуатувати Herb.ERT, можуть бути,
перш за все, задоволені його невеликим розміром та споживанням енергії — близько 2 євро за
24-годинну безперервну роботу, переконує і короткий час сушіння. У ході цього, на думку Пашінгера, було так багато досягнень: «Там, де трави
ростуть, і є прямі маркетологи, які хочуть удосконалити свої власні продукти для того, щоб
генерувати ще більшу додану вартість, Herb.ERT
теоретично може бути використаний».
Для більшої інформації:
Herb.ERT
Eduard Paschinger & Bernhard Kastner
Dr. Franz Wilhelm Str. 2
A-3500 Krems/Donau
+43 (0) 650 4711100
office@herb-ert.at
www.herb-ert.at
Джерело: www.freshplaza.com
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HAYGROVE ЗАПОЧАТКОВУЄ ПРОГРАМУ
УТИЛІЗАЦІЇ ПЛІВКИ

УТИЛІЗАЦІЯ ЗАДЛЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ

Виробник ягід і тунелів для їх вирощування забезпечить безкоштовну переробку пластикових
плівок, що їх використовують у виробництві ягідних культур у тунелях

О

станніми роками у Китай відправляли

дозволяє їм продемонструвати свої утилізаційні за-

значні обсяги використаної плівки з

ходи, зручні для проведення екологічних аудитів.

ягідних тунелів для вторинної пере-

робки, але оскільки він нещодавно перестав при-

Програма націлена на те, щоб плівку, вироблену та

ймати використану плівку, виробникам залиша-

продану у Великій Британії, переробили всереди-

ється небагато варіантів.

ні країни. За перші три роки, відповідно до схеми
RPC bpi, її збиратимуть від усіх виробників тунель-

Визнаючи потребу в побутовій утилізації, компанія

ної плівки задля подальшої переробки і сподіва-

Haygrove запускає програму створення власної

ються, що після цього вона стане їхнім власним

екологічно дружньої переробки. Під час купівлі

переробленим матеріалом.

плівки Haygrove видають ваучер, який дає право
покупцеві переробити плівку безкоштовно.

Вторинну тунельну плівку також можна використовувати для виготовлення контейнерів для

Ваучер також надасть контактну інформацію щодо

вирощування

сільськогосподарських

культур,

організації доставки плівки компанією RPC bpi, вироб-

компостних мішків та гідростійких мембран.

ники також зможуть її доставити самостійно. Вони,
у свою чергу, отримують сертифікат переробки, що

Джерело: www.fruitnet.com
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BERRY DRIVE 2018: МІКС
ІННОВАЦІЙ ТА ДОСВІДУ
АБО ДВІ ДОБИ БЕЗПЕРЕРВНОГО
ЯГІДНОГО ДРАЙВУ
Обмін власними та міжнародними знаннями та досвідом управління бізнесом, ефективне
забезпечення кадрами, правильна робота з персоналом, покращення якості продукції, нові схеми
боротьби зі шкідниками, застосування інноваційних інформаційних технологій. Це та багато
іншого обговорювали виробники та переробники ягід під час конференції «Berry Drive 2018»,
що була організована Асоціацією «Ягідництво України» 22 та 23 листопада

З

ахід став новинкою у форматі професій-

Стартували з підсумків та планів щодо розвитку

них конференцій фруктово-ягідного біз-

галузі. «До бюджету на 2018 рік закладено 300

несу: класичний формат був поєднаний

млн грн на розвиток хмелярства, насадження мо-

з консультаціями та майстер-класами від профе-

лодих садів, виноградників, ягідників і нагляд за

сіоналів міжнародної ягідної індустрії.

ними», – дані озвучив начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства

Перший, конференційний, день складався з трьох

Мінагрополітики Віктор Костенко. Також додав,

модулів: стратегія управління, робота з кадрами,

що віднедавна (наказ №540 від 08.11.18 р.) вироб-

інформаційні технології в ягідному бізнесі.

ники ягід та плодів зможуть отримати компенса-
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цію за придбання холодильних апаратів, завдяки
яким вони зможуть продавати свою продукцію за
кордон.
Далі слово взяла Президент Асоціації «Ягідництво
України» Ірина Кухтіна: «Нам – півтора роки. Це
– небагато, але вже є чим пишатися. Асоціація
сфокусована на розвиток бізнесу наших членів і
їхній вихід на зовнішні ринки. Для цього ми зробили досить багато і маємо хороші результати:
є членами міжнародної малинової організації
та чорної смородини. У майбутньому прагнемо
розширювати горизонти, займатися підготовкою кадрів, вирішенням питання сертифікації
агрохімії…».
Як працюють з тими, хто прагне вийти на міжнародний рівень та підвищити власну конкурентоспроможність розповіла національний менеджер
проектів ІТК в Україні Марина Сидоренко. Визначення цільових ринків, ідентифікація потенційних
покупців за межами України, консультації, тренінги, навчальні поїздки, підготовка до участі в виставках і торгових місіях, підвищення кваліфікації щодо
маркетингу і продажів – таку і не тільки підтримку
отримують відібрані компанії у рамках проекту.
Нові формули захисту урожаю від шкідників та хвороб розклав по полицях експерт компанії «Сингента Україна» Володимир Воєводін. Він наголосив,
що правильний вклад у насадження забезпечить
нові можливості, враховуючи підвищення якості
продукції та вихід за межі України. Родзинкою стала
роздача спікером нових авторських книжок «Шкідники ягідних культур – посібник для аграріїв».
Правильна стратегія – GPS-навігатор бізнесу, переконана Ірина Кухтіна. Експерт представила залу
вдалі приклади стратегій фруктових компаній сві-
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ту. Після її виступу розпочався парад демонстрації
досвіду від іноземців.
Зокрема, перспективи розвитку суничного ланцюжка: від селекції до виробництва розкрив представник компанії Fresh Forward з Нідерландів Ян
Вутер Ван ЕК, відкриття бізнесу з вирощування
ягід в Китаї – Франко Зенті (Shaanxi Haisheng
Fresh Fruit Jusce Co., Ltd), перехід з відкритого
на закритий ґрунт: за і проти – Роман Ворожбит
(Haygrove Sp z o.o., Польща).
Зокрема, спікери наголошували на тому, що умови клімату важливіші, ніж добрива та назвали переваги закритого ґрунту під час вирощування ягід.
Покроковий вихід на зовнішні ринки ТОВ «Еко
Снек» (ТМ «Bob Snail») озвучив Євген Перепелиця. Він зосередив увагу на важливості визначення
ключових факторів вибору країн, аналіз потенціалу ринку, обрання держави за пріоритетами розвитку, каналів продажу тощо.
Представник ГС «Укрсадвинпром» Володимир
Печко зосередив увагу присутніх на необхідності
відродження плодово-ягідних вин.
Конкурувати за персонал не лише зарплатою,
інвестувати в бренд роботодавця, проводячи
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співбесіди з усіма претендентами на ключові посади, знати з ким боретеся за кадри. Ці та інші
важливі ходи в процесі пошуку фахівців озвучив представник кадрової агенції AgriPersonnel
Олександр Сухнацький. Спікер також зачепив
проблему трудової міграції та тему розвитку основних спеціалістів.
Євген Харлан (CEO ТОВ «Нікдарія» ТМ
«iBerry») повідомив, що планування роботи
підприємства з персоналом є довгостроковим.
А за основу під час його розробки вони взяли
піраміду Маслоу. Ефективним методом назвав
фінансові «бонуси» для тих, хто перевищує
норму.
«Мотивація надихає людину рухатися вперед»,
– продовжив Іван Гречківський (СЕО Family
Garden). Премії працівникам, податки в громаду,
щорічне перерахування зарплат, навчання, проведення сімейних заходів – кілька складових у їхній
роботі з кадрами. Зокрема, виступаючий повідомив, що на підприємстві GPS-трекери стежать за
вчасністю виконання роботи, а камери – за тим,
як йдуть справи на полях.
Справжній «бум» інформаційних технологій продемонстрували під час останнього блоку. Керівник проектів ТОВ «Донатор Агро» Володимир
Полтавський розкрив можливості сучасних систем фертигації, керування роботою автоматики
зі смартфону: визначення температури, вологи
ґрунту тощо.
Agrotracer – система автоматизації процесів садового, ягідного господарства, переробного
комплексу, забезпечення простежуваності продукції. Про її ефективність доповів представник
компанії «Волошин» Андрій Олексюк.
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Отримати усі показники з врожайності на планшет,
наприклад, суниці побачити технічний стан трактора, розрахувати кінцевий чистий прибуток, зафіксувати процес прийому урожаю, одержати звіт про те,
як проходить збір на полях – це на раз-два, говорить
спеціаліст компанії «Іntellect Case» Юрій Нагорнюк.
Тобто, бізнес – у мобільному телефоні – реальність.
Протягом дня учасники могли отримати юридичну консультацію, консультацію з оформлення державної підтримки, а також консультацію з автоматизації управління та обліку підприємств.
Перший день конференції завершився дружнім
фуршетом на якому відбулось нагородження найкращих підприємств галузі – UBA Awards. Зокрема, у номінації «Бренд року» перемогу здобула
ТОВ «Еко Снек», «Прорив року» – ТОВ «Фемілі
Гарден», «Сімейний бізнес» – ТОВ «Дари Волині»,
«Якість року» – СВК «Ягідки», «Кращий роботодавець року» – ТОВ «Артіль №1» та «Персона року» –
Тарас Баштанник.
На наступний день пройшли тригодинні майстер-класи щодо керування ягідним бізнесом з вирощування, переробки та професійного розсадника.
Їх проводили фахівці міжнародного рівня з досвідом
роботи в різних країнах Європи та світу: Тадеуш Кусібаб – відомий польський експерт, керівник in vitro
розсадника PLANTIN, Ерман Ерголу – очільник виробництва ТОВ «Адана 3» та Рубен Ларсон – засновник всесвітньо відомої компанії Octofrost.
За два дні участь у конференції взяли майже сто осіб.
Лілія Христенко
Фото із заходу можна переглянути за цим посиланням: facebook.com
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СУПЕРІНТЕНСИВНИЙ
САД ЧЕРЕШНІ
Відео з конференції, що презентує результати 18-річних досліджень італійських фахівців щодо
високощільного вирощування черешні

К

онференція, присвячена культурі черешні на яблучній виставці «Інтерпома»
(Interpoma), видавалася несерйозною;

проте, це був великий успіх для організаторів,
оскільки зала була вщент заповнена людьми. Проте через брак місця в приміщенні значна кількість
фахівців та фермерів не змогли відвідати конференцію. Це доводить, що тему інтенсивного черешневого саду вважають дуже важливою і розглядають як перспективну. Сальві Віваї (Salvi Vivai)
організував подію, щоб підсумувати їхні досягнен-

Знімок, зроблений під час дня саду 07/06/2018

ня, отримані у червні минулого року.
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Флавіо Лупато (Flavio Lupato), менеджер з про-

їною в Європі з виробництва плодів цієї культури.

дажу Сальві Віваї, зазначив: «Після 18 років екс-

Зважаючи на це, Сальві Віваї вважає виробництво

периментів ми хотіли представити технічні та,

черешні стратегічним сектором та інвестувало у

зокрема, економічні показники системи супе-

дослідження й інновації, намагаючись вирощувати

рінтенсивного черешневого саду з високою

рослини з дуже високою щільністю. Увага до вимог

щільністю дерев. Завдяки дослідженням, прове-

кінцевого споживача дала точні дані і для розробки

деним у різних місцях Італії професором Рино

нових сортів, які є ще солодшими, з більшим розмі-

Ґелфі (Rino Ghelfi), з Болонського університету

ром і темнішим забарвленням плодів».

(University of Bologna), а також Пітером Хільсендженом (Peter Hilsendegen), консультантом у

Менеджер: «Насправді поворотний момент від-

сервісному центрі Рейнпфальц (Reinpfalz) (у Ні-

бувся взимку 1999/2000 рр. із введенням під-

меччині), можна стверджувати, що високощіль-

щепи Gisela 5, що дозволило збільшити кількість

на система вирощування черешні є проектом,

рослин на гектарі з 1900 рослин/га заввишки

який через кілька років може дати цікаві резуль-

3,5–4 м, до 5000–6000 рослин/га заввишки

тати виробникам».

2–2,5 метри, завдяки новій системі «без драбинного черешневого саду», розробленого Сальві

Директор Сальві Віваї Сільвія Салві (Silvia Salvi) у сво-

Віваї понад 10 років тому».

їй доповіді заявила: «У 2016 році в усьому світі було
вироблено 2,3 млн тонн черешні, а 70 % цієї про-

Перевага цієї системи полягає у тому, що є мож-

дукції виробляють у 10 країнах. Італія є другою кра-

ливість виконувати всі необхідні садові операції

ProfiHort Magazine

issue 06 - December 2018 |

56

ТЕХНОЛОГІЇ

на рівні ґрунту без використання драбин, що забезпечує зниження витрат та більшу безпеку у роботі. Іншим елементом є продуктивність рослин.
Дійсно, починаючи з другого року після садіння,
вони можуть дати до 500 г плодів, а на четвертий
рік врожай сягає 2–2,5 кг із дерева.
Розмір плоду є ще одним визначальним чинником
цієї системи: завдяки співпраці з університетами
та важливими дослідницькими центрами, ствоСпікери на конференції 16 листопада 2018 року на виставці

рено сорти, які продукують черешню діаметром

Interpoma

більше 28 мм, що нині є надзвичайно актуальним.
І, нарешті, щоб забезпечити всі ці результати, ми
використовуємо нову мультифункціональну захисну сітку кіп ін тач (keep in touch), яка захищає плоди від таких комах, як дрозофіла та клопи. Водночас накриття двома шарами сітки також
запобігає потенційним пошкодженням дощем,
заморозками та градом. Крім того, ці сітки також
забезпечують кращу ефективність хімічних обро-

Плодоношення починається вже з другого року

бітків, тим самим зменшуючи вплив на навколишнє середовище.
«У випадку значних виробничих витрат, є можливість отримати прибуток вже з другого року після
садіння рослин в сад. — Як сказав професор Гелфі,
порівнюючи аналіз трьох систем, традиційної, інтенсивної та високоінтенсивної, — очевидно, що за
традиційної системи повернення інвестицій відбувається через одинадцять років, середньощільний
черешневий сад дозволяє це зробити за вісім років,
а дуже високощільний, якщо всі техніко-агрономічні вимоги дотримуються, всього лише за шість
років. Цей аспект надзвичайно цікавий з урахуван-

Інвестиції повертаються через 6 років для суперінтенсивних
черешневих садів; для середньощільних — через 8, а через 11 —

ням всіх глобальних змін, що швидко і постійно відбуваються».

для традиційних

Джерело: www.freshplaza.com

ProfiHort Magazine

issue 06 - December 2018 |

57

UKRAINIAN

9 Sim’i Sosninykh str., Kyiv, 03148 Ukraine
вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Kиїв, 03148 Україна
ProfiHort Magazine

FRESH VALLEY

+380 67 703-15-10, +38 096 907-12-07
ukrainianfreshvalley@gmail.com
issue
- October 2018 |
issue
0605
- December

39
58

САДІВНИЦТВО

СВЯТКУВАННЯ
ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ГРУШІ
ВСТАНОВЛЕНО НА 1 ГРУДНЯ
Українцям є чого повчитися у маркетингу американських груш,
як й іншої плодоовочевої продукції

Н

а початку 2014 року Департамент

Починаючи з другої години ранку за місцевим часом

сільського

США

у Новій Зеландії (5 вечора PST), люди зможуть ску-

(USDA), оголосив грудень Націо-

штувати різноманітні груші, вирощені в США, за до-

нальним місяцем груші (National Pear Month), а ор-

помогою різних подій у більш ніж 24 країнах, зокре-

ганізація Pear Bureau Northwest вчергове докладає

ма Індії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Бразилії та

маркетингових зусиль у глобальному масштабі.

Мексиці, впродовж 24 годин безперервної дегуста-

Нагадаємо, що 1 грудня – Всесвітній день груші

ції зразків та просування американських груш. Тіль-

(World Pear Day), який дасть можливість спожива-

ки в Північній Америці буде проведено майже 500

чам у всьому світі взаємодіяти з грушами особи-

вибіркових подій, а день завершиться в Лейвенворті,

сто та в Інтернеті через смачні зразки, ігри, призи

штат Вашингтон, на щорічному фестивалі освітлен-

тощо. Тому буде можливість поєднати любителів

ня Різдвяної ялинки (Christmas Tree Lighting Festival).

господарства

груші з усього світу, відвідавши американські груші
в соціальних мережах (Instagram, Twitter, Facebook),

Кевін Моффітт (Kevin Moffitt), президент і голов-

а також користуючись хештегом #WorldPearDay.

ний виконавчий директор компанії Pear Bureau
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Northwest, вважає цю подію ефективним спосо-

тацію будь-якого дня, відвідавши цю сторінку та

бом безпосереднього зв’язку зі споживачами. «Ор-

отримавши додаткову інформацію: http://trade.

ганізація USA Pears ще раз заохочує проведення

usapears.com/world-pear-day

Всесвітнього дня груші та оголошує грудень – Національним місяцем груші. На третьому році ми

Pear Bureau Northwest — це некомерційна мар-

бачимо цю подію як розважальною та привабли-

кетингова організація, створена в 1931 році для

вою, посилюючи ентузіазм щодо споживання гру-

просування свіжих груш, вирощених у Вашинг-

ші у всьому світі на вершині грушевого сезону».

тоні та Орегоні, де виробляється майже 88%
американських комерційних десертних груш.

Північно-західні груші зараз перебувають на піку

Бюро представляє близько 900 садівничих гос-

та доступні по всьому світу, і World Pear Day та

подарств та партнерів, задіяних у вирощуванні

National Pear Month є найкращим часом, щоб від-

та трейдингу груш з відділеннями у всьому світі,

значити їх важливість. Десять сортів груш, виро-

та які бажають збільшити загальний успіх. Ор-

щених у Вашингтоні та Орегоні, — це Green Anjou,

ганізація надає фахівців з маркетингу та марке-

Red Anjou, Bartlett, Red Bartlett, Bosc, Comice,

тингову програму, спеціально розроблену для

Concorde, Forelle, Seckel and Starkrimson.

кожної роздрібної організації, з використанням
своїх результатів дослідження споживачів груші,

Роздрібні продавці, зацікавлені в участі у World

а також окремих аналізів магазинів за допомо-

Pear Day, можуть анонсувати виставку чи дегус-

гою власної системи даних, яка оцінює загальну
чисельність продуктивності груші та стороннє
дослідження, щоб продемонструвати роздрібним торговцям.
Роздрібні продавці, зацікавлені в партнерстві з Pear
Bureau Northwest, можуть зв’язатися з ними за адресою info@usapears.com або 1 (800) 547-4610, а також
відвідати USAPears.org або Trade.USAPears.org.
Джерело: www.fruitgrowersnews.com
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СВІТОВИЙ РИНОК ЯБЛУК
Наведено сучасний стан кон’юнктури світового ринку яблук

Т

або ж він наближається до закін-

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
РАДІЄ НОВОМУ ВРОЖАЮ

чення, у багатьох регіонах Європи

Яблучний сезон розпочався дещо раніше, ніж за-

початкові прогнози було скориговано. Перші

звичай, але не так рано, як очікувалося. Збір урожаю

серпневі оцінки Прогнозфрут (Prognosfruit),

стартував в серпні і буде завершено в цьому місяці.

які

урожай

«Цей сезон був більш компактним, ніж попередні,

на рівні 12,6 млн тонн, було зменшено до

завдяки спекотному літу. У нас було 94 дні без іс-

12,5 млн тонн. Незважаючи на те що спекот-

тотного дощу, що ускладнило ситуацію для тих

не літо та стійка посуха спричинили виклики

виробників, які не могли зрошувати», — говорить

виробникам яблук, врожай все одно був ви-

торговець. Через високу температуру обсяги змен-

соким. Трейдери говорять про якісний вро-

шилися. «Великий плюс полягає в тому, що завдяки

жай з гарним забарвленням плодів та висо-

цій погоді ми збираємо найкращі плоди за останні

кими смаковими якостями.

роки». Трейдер має на увазі смак та колір яблук.

епер, коли збір яблук завершено

передбачали
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Останні партії минулорічного врожаю було про-

ні, аніж передбачала Прогнозфрут (Prognosfruit).

дано навесні, тому перехід між сезонами не від-

Він також указує на те, що Китай, наприклад, очікує

бувся гладко. Тепер трейдери бачать перекрит-

менший урожай. «Деякі європейські ритейлери ви-

тя між закордонним та внутрішнім сезоном. Це

користовують цифри Прогнозфрут, щоб поставити

призводить до значного дисконтування яблук на

ціну під тиск, але ще зарано говорити про тенден-

полицях. «Британські яблука завжди отримують

ції. Сезон тільки почався, і є багато невизначеності.

гарне місце на полицях супермаркетів, і багато

Цей рік є важким, щоб робити якісь прогнози».

британців лояльні до британських продуктів».

ІТАЛІЯ ОЧІКУЄ НОРМАЛЬНИЙ СЕЗОН
ІСПАНІЯ: НАЙМЕНШИЙ УРОЖАЙ
ГОЛДЕН ДЕЛІШЕСА
ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ

Цифри Прогнозфрут підтверджують, що врожай в

Нині фермери збирають останні яблука Гренні

є результатом гарної погоди під час збору вро-

Смітта (Granny Smith). Урожай інших сортів Голден,

жаю. Град випав у деяких регіонах, таким чином,

Ред Делішес, Гала тощо (Golden, Red Delicious, Gala

більші обсяги, ймовірно, підуть на переробку. Се-

etc.) уже зібрано. Згідно з повідомленням фермера

зон стартує в найближчі дні, але трейдери вже за-

в Жироні (Girona), важливому виробничому регіоні

йняті підготовкою. Під час презентації виставки

в Іспанії, обсяг виробництва менший, ніж минулого

Інтерпома 2018 (Interpoma 2018), серед іншого,

року. Те саме стосується і Льєйди (Lleida). Урожай

відбулися дискусії про зростаючу популярність

Голдена (Golden), найбільш культивованого сорту

органічних яблук як для свіжого ринку, так і для

в Іспанії, був найменшим за останні десять років.

переробки. Усе більше і більше гектарів трансфор-

Більше того, склади порожні. Згідно з даними цього

муються, особливо в Альто-Адідже (Alto Adige), але

фермера і експортера, менші обсяги будуть доступ-

вони все ще шукають потрібні сорти.
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Яблука Вал Веноста (V.I.P. Val Venosta apples)
«Після двох років низьких врожаїв, зумовлених
екстремальною погодою, цього року в нас нормальний урожай середніх обсягів». Перші плоди
нового врожаю Гали вийшли на ринок на початку
вересня, а потім наступні, такі як Ред Делішес, Голден Делішес, Пінова і Канзі (Red Delicious, Golden
Delicious, Pinova and Kanzi). Сорт Енві (Envy) закриває сезон збору врожаю у листопаді. Продаж Ред
Делішеса розпочався 39 тижня, а через тиждень
з’явилися Голден і Канзі. У середині жовтня підійшла
черга першої Амброзії (Ambrosia). «Ми очікуємо

ко з’являється на ринку в період з січня по квітень і

гарних і вище середніх урожаїв для Голдена і Ред

призначене переважно для експорту до Німеччини

Делішеса, що дозволить нам забезпечувати без-

та Північної Європи. Доступним є також органічний

перервну потребу на ринках Італії та Іспанії».

Канзі, урожай якого становить 1000 тонн. У наступні
три роки обсяги зростуть до 2000-2500 тонн.

Пропозиція органічних яблук повертається до нормального рівня після двох важких років. Продажі по-

Експортери намагаються зайти на нові ринки за

чалися наприкінці серпня з першими врожаями Гали.

межами Європи. Гонконг, Малайзія та Сінгапур на-

Ці яблука будуть доступні до серпня наступного

дають перевагу солодким яблукам. Бразилія — ці-

року. Також очікується 200 тонн органічної Амбро-

кавий ринок, тому що органічне вирощування там

зії, вони будуть доступні у період з середини жовтня

неможливе, а вимагає ця країна плоди сортів Гала,

до середини грудня. Цей обсяг збільшуватиметь-

Ред і Голден Делішес та Фуджі (Gala, Red Delicious,

ся в найближчі роки. Боніта (Bonita) біо — це новий

Golden and Fuji). Нарешті, Ізраїль та Об’єднані Араб-

сорт (батьківські форми якого — Кріпс Пінк і Топаз),

ські Емірати також згадуються як привабливі ринки.

очікуваний обсяг цього сорту — 200 тонн. Це яблуКонсорціум ВОГ (VOG Consortium)
Кооператив очікує на врожай обсягом 550 000
тонн у всіх його членів разом. Це на 17% більше,
ніж у минулому році, але не настільки, як у рекордному 2016 році — 600 000 тонн. Стартував збір
урожаю з другого тижня серпня. Першою зібрали
Галу (Gala). Яблука добре росли навесні, але їх ріст
уповільнився протягом спекотних тижнів липня та
серпня, розміри плодів є середніми.
Тим часом органічне виробництво становить
22 000 тонн, що на 48% більше, ніж в 2017 році.
Органічну пропозицію становлять яблука сортів
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Гала (Gala), Бреберн (Braeburn), Пінова / Евелінатм

Індонезію, Китай, В’єтнам, Тайвань, Таїланд, Корею

(Pinova / Evelinaтм) та Кріпс Пінк / Пінк Ледітм

та Японію. До цього часу доступ було отримано в

(Cripps Pink / Pink Ladyтм).

Гонконгу, Сінгапурі та Малайзії. Є надія, що Тайвань
і В’єтнам також незабаром відкриють свої кордони.

Мелінда
Галою (Gala), а продовжився — Ренетта-Канада

ФРАНЦІЯ: РИНОК
УСЕ ЩЕ ПЕРЕПОВНЕНИЙ

(Renetta Canada), Ред Делішес (Red Delicious) та

У Франції було зібрано багатий урожай. У зв’язку з

Голден Делішес (Golden Delicious). Наступними

раннім достиганням багатьох сортів через теплу

були Евеліна (Evelina) і Фуджі (Fuji). Як і слід було

погоду останніх декількох місяців цей врожай має

очікувати, у Трентіно було зібрано 460 тис. тонн

обмежений термін зберігання. Тому є деякий тиск

яблук, з яких 400 тис.тонн — у Валь-ді-Нон і Валь-

на ринку. Трейдер очікує, що ситуація незабаром

ді-Соле (Val di Non and Val di Sole).

поліпшиться. «Виробництво класичних сортів було

У Мелінді (Melinda) сезон розпочався як завжди

низьким, що матиме позитивний вплив на ціни».
Кооперація для експорту
Яблучний ринок Азії під прицілом італійського

У французькому яблучному секторі найяскраві-

партнерства «Омніфреш»

шими тенденціями є органічне вирощування та
клубні сорти. Найбільші яблучні кооперативи в

Три італійські компанії об’єднали свої зусилля і

країні працюють протягом багатьох років, щоб

представили консорціум «Омніфреш» для ексклю-

спробувати збільшити виробництво на обох

зивного експорту в Азію. Рівойра (Rivoira), РК Гроу-

фронтах. «Існує великий попит на клубні сорти,

ерз (RK Growers) і Ван Веноста (V.I.P Van Venosta)

вони забезпечують менший фінансовий ризик,

націлені на азіатський ринок під назвою Омніфреш

оскільки їх виробництво обмежене», — говорить

(Omnifresh), а саме на: Гонконг, Сінгапур, Малайзію,

експортер.
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На півдні Німеччини, а саме на Боденському озері (Lake Constance), цього року літні температури
були зависокі, що вплинуло на термін зберігання яблук. Щоб запобігти тому, що велика частина врожаю може не попасти на ринок, трейдери встановлюють гнучкі ціни. Крім того, німецькі
трейдери також спрямовують увагу на Польщу
та Південний Тироль (South Tyrol), що ще більше
впливає на ціни. Проте нині на німецькому ринку
досі є значна пропозиція німецьких яблук.

НІДЕРЛАНДИ: ЗБІР ЯБЛУК
МАЙЖЕ ЗАВЕРШЕНО,
ТИСК НА РИНКУ СПАДАЄ
У Нідерландах збір урожаю яблук майже завершено,
більшість плодів уже в камерах. Отже, тиск залишив
ринок. На відміну від груші, яблука призначено переважно для внутрішнього ринку. Торговці стверджують, що супермаркети організовують вдалі кампанії з
голландськими яблуками. Ціни залишаються на стабільному, дещо зростаючому рівні. Наприклад, Елстар
(Elstar) — найпопулярніший сорт яблук у Нідерландах,
продається за 60–70 центів (75 калібр). Ціна Джонаголда (Jonagold) коливається від 50 до 60 центів, хоча
експорт великих розмірів дещо складніший.

НІМЕЧЧИНА: ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
ЯБЛУК МЕНШИЙ ЧЕРЕЗ СПЕКУ

ЧЕХІЯ КОРИГУЄ ПРОГНОЗИ

Збір яблук у Північній Німеччині наближається до

ковою оцінкою 128 тис. тонн. На зменшення ва-

завершення. До кінця 43 тижня будуть зібрані ос-

лового збору врожаю вплинула стійка посуха та

танні партії. Як і в більшості регіонів Європи, Німеч-

високі температури, починаючи з квітня. Як наслі-

чина мала гарний урожай з великими обсягами. Та-

док, плоди менші і більше піде на переробку.

Країна очікує зниження на 15% порівняно з почат-

кож було зібрано гарної якості клубні яблука: Цунамі

ністю (-25%). У будь-якому разі продажі вітчизняно-

ПОЛЬСЬКИЙ УРЯД РОЗГЛЯДАЄ
МОЖЛИВІСТЬ ПОЛЕГШЕННЯ
СИТУАЦІЇ НА РИНКУ

го продукту нині надзвичайно складні. Німецький

Польські виробники мали хороший урожай. За слова-

роздрібний сектор закуповує лише обмежені об-

ми трейдера, яблука солодші та дещо менші звичайно-

сяги, що шкодить виробникам та оптовикам.

го. Це дві сприятливі якості для експорту до Китаю, —

(Junami) і Канзі (Kanzi). Лише Елстар (Elstar) дещо
відстає за показниками розміру плодів та урожай-
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пояснює він. «Ось чому ми, мабуть, маємо зосереджуватися на азіатському ринку, оскільки Європа
не вимагає стільки яблук, скільки це було раніше».
Експортер бачить більші можливості на Близькому
Сході та у Північній Африці. Польський уряд, можливо,
викупить 500 тис. тонн яблук з ринку за фіксованою
ціною, щоб полегшити ситуацію виробників. Цей захід ще не виконано, але, на думку трейдерів, це може
допомогти у найближчій перспективі.

РОСІЯ: ЦІНА НА ПРОМИСЛОВІ
ЯБЛУКА ПІД ТИСКОМ

багато дрібних виробників не збирають пізніх сор-

Згідно з повідомленнями, ціна на промислове яблу-

тів. Ці виробники, зазвичай, не мають холодильних

ко в Росії різко впала. Вітчизняний врожай все ще

камер і тому зацікавлені продати свої яблука без-

надходить, і постачання промислових яблук з Біло-

посередньо з саду. Згідно з повідомленнями, вар-

русі збільшилося. Як результат ціни падають майже

тість збору та транспортування яблук приблизно

щодня. На початку 41 тижня ціна становила $0,12

така сама, як і ціни, які зараз пропонуються. Щоб

за кілограм. Наприкінці тижня ціна була на 2-3 цен-

отримати свої гроші, фермеру потрібно чекати

ти нижче. Нині переробні підприємства більше не

кілька місяців, оскільки немає прямих платежів.

купують яблука дорожче $0,09 за кілограм. Місцеві
виробники швидко реагують на зміни цін.

Гарною новиною для українського сектору є повідомлення про те, що Індія відкриває свої кордони

УКРАЇНА: ДРІБНІ ВИРОБНИКИ
ЗУПИНИЛИ ЗБІР УРОЖАЮ

для наших яблук. Ця східна країна вже є найважли-

Дрібні виробники перестали збирати урожай че-

індійського ринку дозволить збільшити експорт.

рез низькі ціни. За словами виробника, продаж

Трейдери прогнозують, що Індія замінить росій-

продукції є невигідним, якщо витрати на вирощу-

ський ринок, який був колись найважливішим екс-

вання яблук є вищими, ніж ціна реалізації. Ось чому

портним ринком.

вішим експортним ринком для України. Доступ до

ШВЕЙЦАРІЯ:
БІЛЬШЕ ЯБЛУК ДЛЯ СИДРУ
Завдяки чудовим погоднім умовам, урожай був
розкішний, як результат холодильники були переповнені. На реалізацію піде лише продукція найкращої якості. У регіоні Тургау (Thurgau) урожай
настільки великий, що більшість його піде на переробку, а саме для виготовлення сидру. Цьогорічні
показники врожаю суттєво контрастують з тими,
які були у 2017 році, оскільки вони були незначні.
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США: У РІЗНИХ ШТАТАХ
РЕЗУЛЬТАТИ НЕОДНАКОВІ
Різні штати мають різні перспективи на сезон.
Очікується трохи вищий урожай у Нью-Йорку.
Виробник повідомляє, що «ми, безумовно, маємо більше яблук для споживачів, це гарний урожай з чудовим забарвленням та стандартним
розміром плодів». Найпоширенішими сортами
є Імперія (Empire), Макінтош (McIntosh), Кортленд (Cortland), Делішес (Delicious,), Гала (Gala),
Фуджі (Fuji), Ханікрісп (Honeycrisp), Снепдрегон
(Snapdragon) і Рубіфрост (Rubyfrost). «Загалом

Гренні Сміт (13%), Ханікрісп (11%) та Пінк Ледітм

урожайність усіх цих сортів відповідає нашим

/ Крісп Пінк (4%). Площі, відведені Голден та Ред

очікуванням». Торік на території цього регіону

Делішесам, перебувають під тиском. Ред Де-

випав град, внаслідок чого врожай був низький.

лішес (Red Delicious), найпоширеніший у США

Цього року урожай хороший, хоча на заході шта-

протягом десятиліть, віддав свою провідну по-

ту був затриманий на 5 до 7 днів, тому що ви-

зицію сорту Гала (Gala).

робники чекають належного забарвлення плодів.
Останні яблука будуть зібрані в перший тиждень

У Мічигані урожай більший, ніж торік, але мен-

листопада.

ший від очікуваного. На початку місяця було
зібрано Світ Танго (SweeTango), Роял Гала

Менший урожай очікують у Вашингтоні, але

(Royal Gala), Макентош (McIntosh), Джонаголд

якість має бути хорошою. Останні оцінки свід-

(Jonagold) і Ханікрісп (Honeycrisp), потім – Гол-

чать про незначне зниження врожаю. Попе-

ден Делішес (Golden Delicious) і Ред Делішес

редня оцінка 131 млн ящиків зменшилася до

(Red Delicious). Завершили збір урожаю сор-

116,8 млн ящиків. Однак є перехід від старих

тами Канзі (Kanzi), Кіку (Kiku), Фуджі (Fuji) та

сортів до нових. Найпопулярнішими у Вашинг-

Еверкрісп (Evercrisp). Внаслідок зміни погодних

тоні є Гала (24%), Ред Делішес (21%), Фуджі (13%),

умов деякі регіони почали збір урожаю раніше,
ніж звичайно. В інших районах багато опадів у
вигляді дощу накрили території за 2-3 тижні перед збором.
Через теплу погоду попит зменшився у літні місяці. Вересень ще був теплим, що сприяло постачанню плодів кісточкових культур. У жовтні ринок
зріс. Сектор стурбований торгівельними бар’єрами, коли йдеться про експорт. Нещодавно Індія
запровадила зворотні санкції, збільшивши тарифи
на яблука.
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ОГЛЯД РИНКІВ

АВСТРАЛІЯ БАЧИТЬ ПОТЕНЦІАЛ
В ЕКСПОРТІ ЯБЛУК

шими у виробництві. Уряд розглядає можливі ризи-

Нова Стратегія виробництва яблук та груш 2018-

Айдахо і Вашингтон). Першу версію протоколу очі-

2023 років охоплює зміни в ланцюжку постачання

кують у березні 2019 року.

ки імпорту яблук з північного заходу США (Орегон,

для топових фруктів. З преміальними брендами та
ському) сектор вбачає великий потенціал для яблук.

КИТАЙ: НИЖЧИЙ ВРОЖАЙ
ЧЕРЕЗ ЕКСТРЕМАЛЬНУ ПОГОДУ

За маркетинговий рік, що закінчився червнем 2017,

У цьому році обсяг виробництва яблук у Китаї за-

було зібрано 319686 тонн яблук, з яких 29% пішло

лежить від екстремальних погодних умов, як на-

на переробку. Австралія експортувала 4950 тонн,

слідок, отримали набагато нижчий вихід з гектара

що було незначним збільшенням порівняно з попе-

порівняно з попередніми роками. У районах виро-

реднім роком. Чверть експорту було направлено у

щування яблук Шеньсі, Ганьсу та Шаньсі (Shaanxi,

Велику Британію. Незважаючи на те, що з’являють-

Gansu, and Shanxi) обсяг виробництва зменшився

ся нові інтродуковані сорти, Пінк Ледітм (37%), Гала

приблизно на 20-50%. Зимові яблука збирають нині,

(23%) і Гренні Смітт (20%) все ще залишаються пер-

і через низький рівень виробництва деякі райони

новими експортними ринками (особливо на китай-

закінчують збір значно раніше, ніж зазвичай. Зважаючи на те, що обсяги цього року значно скоротилися, ціни на яблука зростають. Поточна ціна яблук
продовжує збільшуватися. Фактичне підвищення
цін залежить від сортів та виробничих площ. Проте
загалом ціна на яблука зросла щонайменше на 40%
порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Вартість яблук деяких сортів зросла навіть на 100%,
таких як Квінгуан (Qinguan) із Шаньсі.
Це добре для компаній, що продають продукцію
на внутрішньому ринку, але погано для еспортерів. Ціни на яблука зараз значно вищі, що ускладнює конкуренцію з іншими країнами. Для експорту Китай стикається з ще двома проблемами: в
Америці тарифи все ще застосовують для імпорту
китайських яблук, а в Індії уряд не скасував заборону на імпорт китайських яблук. Це два важливі пункти експорту для китайських яблук. Однак
китайським компаніям вдалося знайти інші місця
для їх експорту, тому вони все ще можуть продати
свою продукцію.
Джерело: www.freshplaza.com
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CERTIFIED
BY ORGANIC
STANDARD.

FIELDS

FACTORIES

Own berry

Three chambers of shock
freezing. Products are frozen
no more than 12 hours after
harvesting

partners grow various
berry crops

in berries we trust

Ukrainian Fresh&Frozen Products

DISTRIBUTION

LOGISTICS

+/- 3000 pallets
in storage at -20 °C.
Constant monitoring of room
temperature and the product
temperature. Marking of each lot.

More than
15 own trucks refrigerators.
UFP is a member of RENAMAX
Group, which allows us to deliver
anywhere in the world
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CONTACTS:
+380 67 703 15 10; +380 67 703 11 61
Manufacture: 54 Ogienka str.,
Malyn, 11600 Ukraine
9 Sim’i Sosninykh str.,
Kyiv, 03148 Ukraine
hello@ufp.kiev.ua www.ufp.kiev.ua
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