
 

Дeнь поля «Розетта Cад»  
Київська обл, Макарівський р-н, село Небилиця  

 

 
Семінар і  
Воркшопи, де 

ви зможете 

обмінятися 
досвідом з 

голландськими 

фахівцями. Від 
виробництва 

до продажу 

фруктів і 
ягід.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Майстер-клас з 

приготування  

спаржі від 

голландського   

шеф-кухаря  
 

16 червня 2017  

III голландсько-український семінар:  

«Культури з великим потенціалом для  

України: черешня, спаржа, чорниця 

& інші»  

 

 
 

Час:   Доповідь:   Промовці: 

8:00   Реєстрація    

9:15   Вітальна промова  Фредеріка Вогель 
«Розетта Агро» 

9:25   
   

Ключові аспекти діяльності Відділу з питань 
Сільського Господарства Посольства Королівства 

Нідерланди в Україні  

Кароліна Спаанс 

Посольство Королівства 
Нідерланди в Україні 

9:45   
   

Досягнення Українського уряду в розвитку плодово-
ягідного сектору та його виходу на міжнародні 
ринки  

Спеціаліст департаменту 

землеробства і технічної 

політики АПК 

10:10   
   

Майстер-клас з ґрунтознавства і зрошення: основні 
принципи вирощування фруктів та ягід, визначення 

потреби в поливі для різних ґрунтів 

Д-р. Ар’ян Рейндевелд 
Лабораторія Eurofins 

Agro, Нідерланди 

10:40   Новітні досягнення на ринку чорниці 
високорослої в Європі та презентація нової 
Консультаційної Служби по вирощуванню 
чорниці  

Марсель Дрієссен 

Власник розсадника 

Driesvenplant 

10:55   
   

Майстер-клас з вирощування зеленої та білої спаржі  Піт Берскенс 
компанія Limgroup 
Нідерланди 

11:10   
   

Перспективи   вирощування   спаржі, малини  та 
червоної смородини в Україні  

Ханс ван де Гур  

Директор з продажу 

розсадника de Kemp 

Нідерланди 

11:25   
   

Майстер-клас: сучасне інтенсивне вирощування 
черешні  

Леон Яхае 

Консультаційна служба 
''Jahae Consultancy’’  

Великобританія 

11:45   Новітні дослідження з вирощування груші на 

підщепі Айва Елін  
Шаак Валравен 
розсадник Fleuren 
Нідерланди 

12:00   Стандартні рішення зберігання ягід для 
міжнародного ринку 

Франк Буйєн 

Компанія Van Kempen, 

Нідерланди 

12:15   Обід   

13:15 
17:00   

Воркшопи та індивідуальні консультації  

Майстер-клас з приготування спаржі від 
голландського шеф-кухаря  

 

17:00 

19:00  

Вечірнє барбекю  

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Наші Промовці: 

 
 

 

Фредеріка Вогель (Frederique Vogel) – співвласник компанії Розетта 

Агро.   

Фредеріка народилася в північній частині Нідерландів, в Фрісландії, де її 

дід, а згодом і батьки, займалися розведенням фризької великої рогатої 

худоби і картоплі. Фредеріка вирішила вивчати економіку рослинництва і 

фермерського господарства в Університеті Вагенінген. Після закінчення 

університету працювала в Міністерстві закордонних справ Нідерландів в 

Азії. Після повернення до Голландії, проживає в місті Хорст, на півдні 

Нідерландів. Це саме серце зони основного виробництва фруктів, овочів і  

ягід в Нідерландах, тому вона вирішила залучити кращі компанії, новітні 

технології і знання для роботи в країні з найвищим потенціалом по 

вирощуванню для світового ринку продуктів, корисних для здоров'я - 

Україна. 

 

 

 
 

Кароліна Спаанс (Carolien Spaans) - радник з питань сільського 

господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні   

Кароліна Спаанс виросла в Утрехті (Нідерланди), має досвід роботи в 

сфері міжнародних відносин, почала працювати на міністерство 

сільського господарства в Гаазі 10 років тому і в 2016 році стала радником 

з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в 

Україні. Оскільки Нідерланди займають друге місце в світі серед 

трейдерів сільськогосподарської продукції, голландські компанії 

володіють великими знаннями і досвідом. Нідерланди зосереджені на 

обміні  знаннями, інноваціями і технологіями. В Україні є багато 

можливостей для спільної роботи над покращенням 

сільськогосподарського виробництва. Посольство Нідерландів в Києві 

допомагає налагоджувати зв'язки між пріоритетними для нас 

Українськими секторами (садівництво, картопля, харчова промисловість, 

виробництво молочних продуктів, біомаса) з голландськими компаніями 

для обміну знаннями, і на політичному рівні веде діалог з українським 

урядом та міжнародними партнерами.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Д-р. Ар’ян Рейневелд (Arjan Reijnderveld) – лабораторія Eurofins-Agro,  

Нідерланди   
Доктор наук, Ар’ян Рейневелд, старший науковий співробітник з 

ґрунтознавства в департаменті Eurofins-Agro в Університеті Вагенінген, 

Нідерланди. Відповідає за успішне впровадження рекомендацій щодо 

мінерального живлення рослин для виробників, консультантів, 

випробувальних лабораторій. Ар’ян – фахівець у багатьох областях: 

хімічний склад ґрунту, родючість ґрунтів, догляд за ґрунтом (хімічний, 

фізичний, біологічний), мінеральне живлення рослин, зміна клімату, 

взаємозв'язок між ґрунтом і рослинами. Ар'ян навчає консультантів по  

всьому світу, як розшифровувати результати аналізів ґрунту і води. Він є  

членом кількох комітетів з рекомендацій щодо удобрення. У 2014 році він  

приєднався до місії -адаптивний підхід для забезпечення продовольчої в 

Камбоджі (клімат безпеки), Аргентині (перехресні зв'язки між родючістю 

ґрунту, аналізом ґрунту та управлінням водними ресурсами) і Грузії 

(підтримка і консультаційна місія для сільськогосподарського 

дослідницького центру LEPL (Agricultural Scientific Research Centre), і в 

2015 році в Саудівській Аравії. Він координує декілька польових 

випробувань, зокрема, в Польщі, де вивчаються різні культури на різних 

ґрунтах. 

 

 

Піт Беурскенс (Piet Beurskens) - компанія Limgroup, Нідерланди   

Піт Беурскенс є обличчям компанії Limgroup і відповідає за продаж по всьому 

світу. Limgroup - міжнародна компанія, яка активно займається селекцією і 

науковими дослідженнями таких культур як: суниця, спаржа і гриби. Особливу 

увагу приділяють спаржі. Limgroup є провідним світовим гравцем, який 

пропонує широкий вибір сортів для всіх кліматичних зон і цільових 

призначень. Limgroup проводить селекційні програми зеленої та білої спаржі 

для всіх основних сільськогосподарських угідь по всьому світі. Ця компанія є 

лідером європейського ринку, пропонуючи 100% чоловічі гібриди сортів. 



 

 
 

Наші партнери: 

 

 
 

 

 
 
 

Медіа-партнери: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

За підтримки:  
  
Міністерства економіки  
Королівства Нідерланди   

Міністерства аграрної 

політики України    

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсель Дрієссен (Marcel Driessen) - співвласник Розсадника 

Driesvenplant BV, Нідерланди   

Компанія Driesvenplant BV має 34 роки досвіду вирощування чорниці 

високорослої! У 1982 році, перші саджанці чорниці були посаджені 

паном Дріссеном-старшим. На початку дев'яностих, бізнес був 

посилений завдяки залученню двох синів - Марселя і Леона Дріссен. 

Приблизно в той час, було розпочате розмноження рослин чорниці в 

розсаднику Driesvenplant BV. Зараз розсадник має потужне виробництво 

саджанців чорниці шляхом in vitro. У 1996 році Driesvenplant BV 

створив Асоціацію виробників чорниці в Нідерландах. Подальше 

розширення пакувального цеху і будівництво лінії заморозки відбулося 

в 2014 році. У 2014 році  Driesvenplant BV відкриває новий розсадник з 

великою потужністю виробництва саджанців в HorstMeterik. Всі 

рослини вирощуються в Нідерландах і перевіряються NAK Tuinbouw. 

На даний момент компанія Driesvenplant має 65 га насаджень чорниці, в 

розсаднику щорічно виготовляють 2,2 млн саджанців.  

 

 

 

 

Ханс ван де Гур – комерційний директор розсдника De Kemp,  

Нідерланди  

Розсадник De Kemp має 52-річний досвід роботи. Це сімейна компанія. 

De Kemp спеціалізується на виробництві і продажу саджанців спаржі, 

червоної смородини, підщеп для фруктових дерев і розсади Фріго 

суниці. Всі рослини вирощуються в Нідерландах і перевіряються NAK 

Tuinbouw. NAK Tuinbouw (служба інспекції садівництва в 

Нідерландах) просуває і контролює якість продукції, процесів та 

виробничих ланцюжків в садівничому секторі.   

 

Top Fruit 

Consultancy Ltd 

 

Леон Яхае (Leon Jahae) – власник консультаційної служби Jahae 

Consultancy  

Леон народився на південному сході Нідерландів, в так званому 

«ЄвроРегіоні», 20 км від бельгійського кордону і близько 12 км від 

німецького кордону. Цей район відомий своїми фруктовими садами. 

Згодом Леон переїхав до Великобританії. Там він займається 

консультуванням кращих садівників в Великобританії, Ірландії, 

Центральної і Східної Європи. Консультації Леона охоплюють всі 

аспекти технології вирощування яблуні, груші та кісточкових культур, 

в тому числі черешні та сливи. Зараз Леон має міжнародні зв'язки, які 

дозволяють йому бути в курсі новітніх досягнень в плодово-ягідному 

секторі.   

 

 

Шаак Валравен (Sjaak Walraven) - комерційний директор, експерт з 

вирощування, розсадник Fleuren.   

Комерційний директор розсадника Fleuren, Шаак Валравен, син садівника, 

виріс у м.Бетюве (Betuwe) - самому серці фруктового виробництва 

Нідерландів. Вже понад 25 років він працює в розсаднику Fleuren. Шаак 

знає все про вирощування різних сортів яблук, груш і черешні. Розсаднику 

Fleuren вже більше 95 років, він має власні і спільні селекційні програми. 

Результатом таких програм є нова підщепа груші - Айва Елін. В даний час 

площа розсадника становить 110 га. Саме в розсаднику Fleuren був 

винайдений Кніп саджанець для інтенсивної системи вирощування в 

садах. В даний час розсадник Fleuren бере участь в проектах щодо 

поліпшення систем вирощування в фруктових садах з використанням GPS 

технологій.   

   
   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розетта Агро  

03040 Київ 

вул.Деміївська, 43  

тел.+38(044)3842421  

info@rosetta-agro.com 

Ми в мережі! 

www.rosetta-agro.com 

 

 

 

Франк Буйен (Frank Boeijenn) – комерційний директор компанії Van 

Kempen, Нідерлади 

 

Van Kempen Refrigeration – голландська сімейна компаніі, яка є лідером 

холодильного обладнання ринку Голландії. Діяльність компанії 

спрамована на виготовлення та встановлення холодильних і морозильних 

для овоче- та фруктосховища, квітів та розподільних центрів. Компанії 

понад 65 років, вона розташована в самому центрі фруктового регіону 

Голландії. Компанія спеціалізувалася на зберіганні плово-ягідної продукції 

з моменту заснування. Van Kempen постачає обладнання в більш ніж 20 

країн світу, а також має можливість дистанційно контролювати ці сховища 

(за бажанням клієнта), не залежно від їх розташування, за допомогою 

спеціального відділа контроля та управління.   
 

 

Метью Маєс – голландський шеф кухар. 

 

Метью Маєс (70 років) народився в Хорст і виріс зі спаржею. Метью добре 

вчився, був дуже старанним учнем, тому став одним з небагатьох в 

маленькому містечку Хорст, хто відправився в гімназію для подальшого 

вивчення техніки. Після декількох років роботи в Shell, в 1974 Метью 

успадкував невеликий машинобудівний завод від тестя. Дінніссес (назва 

заводу) був заснований в 1948 році як завод з виробництва кормів для 

промислових цілей. Під керівництвом Матью, Дінніссен був дооснащений 

під обробку сипучих матеріалів і порошків. Сфера діяльності була 

розширена до світових масштабів за рахунок все більш високоякісних 

пристроїв для станків, які використовували всі маштабні заводи з 

виробництва дитячого харчування: Нестле, Нутриція, а також для 

виготовлення кормів для тварин. Дінніссен входить в 100 кращих 

інноваційних компаній Нідерландів. У 2008 Метью продав компанію і у 

нього з'явилася можливість приділити більше часу його хобі - кулінарному 

мистецтву. Ще з 1974 Матьє живе зі своєю сім'єю в рідному містечку 

Хорст, друга назва якого - Груббенворст, що в перекладі означає 

Голландський центр спаржі. 

 

 

 

 

 

 


