Двадцять п`ята ювілейна виставка – ярмарок «Буковинська осінь» розпочалася у нашому місті (ВІД
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Учасники із різних регіонів України привезли для чернвічав саджанці різноих видів
плодовових дерев, кущі та свіжі фрукти і мед

Учасники із різних регіонів України привезли для чернвічав саджанці різноих видів
плодовових дерев, кущі та свіжі фрукти і мед.
Цьогорічна 25 –та виставка є ювійлейною, 22 учасники із різних куточків України
привезли на продаж для чернівчан багатий асортимент різних саджанців плодових
дерев, кущів та квітів та натуральний мед, а також косметику по догляду за шкірою.
Серед учасників є продавці, які пберуть участь у ярмарці не вперше.
Галина Стрільчук – учасниця ярмаркуЦьогорічна 25 –та виставка є ювійлейною, 22
учасники із різних куточків України привезли на продаж для чернівчан багатий
асортимент різних саджанців плодових дерев, кущів та квітів та натуральний мед, а
також косметику по догляду за шкірою. Серед учасників є продавці, які пберуть участь у
ярмарці не вперше.
Галина Стрільчук – учасниця ярмарку: «7 чи 8 років ми тут вже. Багато і плодових дерев
і декоративних, плодових дуже багато нових сортів, абрикосів у нас дуже багато нових
сортів, персаиків інжирних, нектарини є, слива схрещена з абрикосою. Багато екзотики є
мушмула, інжир, ківі, актинідій, багато декоративного всього».
Сергій Адамович – учасник ярмарку: «Велика кількість ось цей виноград перцевий червоний, ці номеровані, бо ще без назви, тут тернада, це один із найкращих сортів,, які
зараз з'явилися, одна ягода винограду важить більше 30-ти грам, а грона 2 і 3
кілограма».
Мая Ткачук – учасниця Ярмарку: «Кущі декоративні, їстівні, плодові дерева теж плодові,
ну яблуні, груші, черешні, персики, сливи».
7 чи 8 років ми тут вже. Багато і плодових дерев і декоративних, плодових дуже багато
нових сортів, абрикосів у нас дуже багато нових сортів, персаиків інжирних, нектарини є,
слива схрещена з абрикосою. Багато екзотики є мушмула, інжир, ківі, актинідій, багато
декоративного всього».
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Сергій Адамович – учасник ярмарку: «Велика кількість ось цей виноград перцевий червоний, ці номеровані, бо ще без назви, тут тернада, це один із найкращих сортів,, які
зараз з'явилися, одна ягода винограду важить більше 30-ти грам, а грона 2 і 3
кілограма».
Мая Ткачук – учасниця Ярмарку: «Кущі декоративні, їстівні, плодові дерева теж плодові,
ну яблуні, груші, черешні, персики, сливи».
{youtube}yX1-22OKiZs{/youtube}
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