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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ

Шановні учасники та відвідувачі,
Ми пишаємось тим, що два роки тому в самому серці
аграрної України започаткували захід «Міжнародні дні
поля в Україні». Він знайшов своє постійне місце в річному календарі міжнародних виставок DLG та став добре відомою польовою подією орієнтованою на інноваційних фермерів. Виставка пропонує зручну платформу
для виробників насіннєвого матеріалу, засобів захисту
та живлення рослин та агротехнологій. Тут експоненти
мають можливість продемонструвати останні інновації в
рослинництві та інженерії. Я із задоволенням вітаю Вас
на третій спеціалізованій виставці «Міжнародні дні поля в Україні» в смт Дослідницьке.
Близько 80 компаній та організацій внесли свій вклад в цю подію, серед них оригінатори сучасних гібридів та сортів, агрохімічні компанії, провідні виробники сільськогосподарської техніки, постачальники послуг. Широка ділова програма, розроблена експертами
DLG за підтримки Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини,
зконцентрована на тому, як сучасні технології та системи можуть бути оптимально інтегровані в виробничі системи. Спеціальний фокус в цьому році - на темі підтримки здоров’я грунту.
Професійні відвідувачі матимуть можливість спостерігати за сільськогосподарськими
машинами в роботі та тим, як інноваційні рішення розширюють можливості сільськогосподарського виробництва. На довершення цього дослідні ділянки Днів Поля в Дослідницькому закладені на відомих в усьому світі ченоземах, що робить їх особливими серед
усіх польових подій DLG у світі.
Нічого з цього не було б можливим, якби не вагома підтримка колективу Інституту ім.
Л. Погорілого. Хочу відмітити команди «ДЛГ Україна» та IFWexpo Heidelberg, а також волонтерів Національного університету біоресурсів і природокористування України за їх
віддану працю. Всі, хто долучився до події, зробили вагомий внесок в обмін знаннями та
розвиток ділових відносин між фермерами, виробниками, дистриб’юторами, експертами
та представниками медіа.

Бажаю всім учасникам та відвідувачам плідного спілкування та вигідних
ділових взаємовідносин!
З повагою,
Бернд Кох
Директор DLG International
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Dear Exhibitors, Visitors and all attendees,
The launch of International Field Days Ukraine two years
ago in the heart of the Ukrainian cultivation region for crops
and the resulting success made me very proud. International
Field Days Ukraine are a fixed event in the annual calendar
of the worldwide DLG fairs, a proven outdoor event that
focuses on innovative farmers. The fair provides a platform
tailored to the needs of producers of seeds, crop protection
products, plant nutrition and agricultural technology. This
gives exhibitors the opportunity to showcase their latest
innovations in plant breeding and mechanical engineering.
Now I have the pleasure to welcome you to the third International Field Days Ukraine in
Doslidnytske.
Around 80 companies and organizations are contributing to the show, among them originators
of modern hybrids and varieties, agrochemical companies, leading producers of agricultural
machinery, services providers. A comprehensive technical programme developed by DLG
experts with the support of the German Ministry of Food and Agriculture (BMEL) concentrates
on how modern technology and equipment can be optimally integrated into crop cultivation
systems. This years’ focus is on: maintaining soil health.
In that sense, technical visitors have the chance to observe agricultural machinery in live
demonstrations and how far the latest innovations continue to push the limits of agricultural
production. On top of that, the trial fields of the Field Days in Doslidnytske benefit from the
famous Ukrainian black soil, turning it into a special attraction among all DLG Field Days events.
None of this would have been possible without the remarkable support of the people of the
Institute L. Pogorylyi. Not to forget the outstanding teamwork of DLG Ukraine and IFWexpo
Heidelberg as well as all our volunteers from the National University of Ukraine for Bio-resources
and Life Sciences for once again making this event possible through their great commitment
and dedication. All those involved have helped to contribute to the exchange of knowledge and
trade between farmers, manufacturers, distributors, experts and media representatives.

Last but not least, we wish all exhibitors and visitors many fruitful interactions resulting in valuable outcomes and excellent business.
Sincerely,
Bernd Koch
Managing Director of DLG International
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Шановні гості!

Вже вкотре організатори Міжнародних Днів поля в
Україні (International Field Days Ukraine, DLG Україна) на
випробувальних полігонах УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук
України, Міністерства сільського господарства Німеччини проводять показ інноваційних техніко-технологічних
рішень зарубіжних та вітчизняних виробників (партнерів
інституту, з якими ведуться спільні наукові дослідження).
International Field Days Ukraine - це єдина в Україні виставка з поширення в реальних
польових умовах знань про інноваційні агротехнології і технічні засоби для їх реалізації, нові
селекційні пропозиції, ефективні засоби догляду за рослинами. Тут можна обмінюватися
думками та досвідом, знайти нових ділових партнерів.
У цьому році акцент поставлено на безпосередню роботу з фермерами: «Форум фермерів в рамках державно-приватного партнерства» за підтримки Проекту ЄС «SAFPIU Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні»; тренінг в рамках Польової школи фермера «Ґрунтозберігаючі технології у землеробстві» за
підтримки Проекту FAO «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих
ландшафтах степової та лісостепової зон України», а також традиційний Університет на полі
– тур для студентів та викладачів аграрних навчальних закладів.
Користуючись нагодою, вітаю учасників та відвідувачів виставки «Міжнародні Дні поля в
Україні», бажаю всім творчого натхнення та нових здобутків на благо України!

Директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
д-р техн. наук, чл.-кор. НААН України,
професор
Кравчук В.І.
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Dear guests!

Once again, the organizers of the International Field Days
Ukraine (International Field Days Ukraine, DLG Ukraine) at the
testing grounds of L. Pogorilyy UkrNDIPVT with the support
of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, and
the Ministry of Agriculture of Germany, show the innovative
technical and technological decisions of foreign and
domestic producers (partners of the institute, which carry
out joint research).
International Field Days Ukraine is the only exhibition in Ukraine to disseminate knowledge about
innovative agrotechnologies and technical means for their implementation, new proposals on
breeding, effective means of care for plants in real field conditions. Here you can share thoughts
and experiences, find new business partners.
This year, the emphasis is put on direct work with farmers: «Farmers Forum in the framework
of public-private partnership» with the support of the EU Project «SAFPIU - Support to the
Implementation of Agricultural and Food Policy in Ukraine»; Training in the field school of the
farmer «Soil conservation technologies in agriculture» supported by the FAO Project «Integrated
management of natural resources in degraded landscapes of the steppe and forest-steppe zones
of Ukraine», as well as the traditional University on the field for students and teachers of agrarian
educational establishments.
Taking this opportunity, I congratulate the participants and visitors of the exhibition «International
Days of Field in Ukraine», wish you all the creative inspiration and new achievements for the good
of Ukraine!

Director of L. Pogorilyy UkrNDIPVT
Dr. Tech. Scs,, Corr. Member of NAAS of Ukraine
Professor
Kravchuk V.I.
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FOR AGRICULTURAL MACHINERY, PLANT PRODUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY

EXHIBITIONS

2019
19 - 21 JUNE 2019

International Field Days Ukraine

Agricultural machinery, Plant production,
Horticulture, Animal husbandry
Doslidnytske/Ukraine

23 - 25 JULY 2019

EUROTIER South America

Animal husbandry
Medianeira/Brazil

02 - 04 SEPT. 2019

EUROTIER Middle East

Animal husbandry
Abu Dhabi/UAE

06 - 08 SEPT. 2019

Dairy, livestock and poultry Expo
AgroFarm India
Animal husbandry

Gandhinagar/Gujarat/Indien

06 - 08 SEPT. 2019

AgriAsia

Agricultural machinery, Plant production
Gandhinagar/Gujarat/India

18 - 20 SEPT. 2019

MÉXICO - Ornamental Plants and
Flowers
Plant production, Horticulture
Mexico City/Mexico

19 - 21 SEPT. 2019

EUROTIER China

Animal husbandry
Qingdao/China

23 - 25 OCT. 2019

KazAgro/KazFarm

Agricultural machinery, Animal husbandry
Astana/Kazakhstan

23 - 25 OCT. 2019

FarmingExpo

Animal husbandry
Krasnodar/Russia

29 - 31 OCT. 2019

AGROComplex

Agricultural machinery, Plant production,
Renewable energies
Kiev/Ukraine

29 - 31 OCT. 2019

AgroExpoSiberia

Agricultural machinery, Plant production,
Animal husbandry, Horticulture
Barnaul/Russia

2019 - 2020
IFWexpo Heidelberg GmbH
Landfriedstr. 1a
D-69117 Heidelberg
Germany
P +49 6221 13 57 0
F +49 6221 13 57 23

info@ifw-expo.com
www.ifw-expo.com

30 OCT. - 1 NOV. 2019

CIAME

Agricultural machinery
Qingdao/China

19 - 22 NOV. 2019

YUGAGRO

Agricultural machinery, Plant production, Horticulture
Krasnodar/Russia

2020
04 - 06 FEB. 2020

AgroFarm

Animal husbandry
Moscow/Russia

18 - 20 FEB. 2020

Agro Animal Show/Fruits.Vegetables.
Logistics/GrainTechExpo

Animal husbandry, Fruit, vegetable and grain
processing, Logistics
Kiev/Ukraine

21 - 23 APR 2020

AgroExpoVostok

Agricultural machinery, Plant production,
Animal husbandry, Fruit, vegetable,
grain processing
Vladivostok/Russia

07 - 09 MAY 2020

AGRITECHNICA ASIA and
Horti ASIA

Agricultural machinery, Plant production,
Horticulture, Special crops
Bangkok/Thailand

MAY 2020

CaspianAgro

Agricultural machinery, Plant production, Animal
husbandry
Baku/Azerbaijan

JUNE 2020

AgroExpo Uzbekistan /AgroTech Expo

Agricultural machinery, Animal husbandry,
Fruit and vegetable growing, Inputs
Tashkent/Uzbekistan

06 - 09 OCT 2020

AGROSALON

Agricultural machinery
Moscow/Russia

www.ifw-expo.com

Щоденник
агронома
2019

Спецпроект газети «Агробізнес Сьогодні»

Ihr Netzwerk für erfolgreiche Geschäfte
Через нашу мережу контактів - до успішного бізнесу

Приєднуйтесь

Machen Sie mit

Комітет "Харчова промисловість та сільське господарство"
при Німецько-Українськiй промислово-торговельнiй палаті

Ausschuss für Ernährungs- und Landwirtschaft

der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer
Наступні заходи:
25.06.2019 - "Sourcing Trends 2019"
11.-12.09.2019 - торгова місія в Гамбург
(Експорт органічної продукції з України)

Nächste Aktivitäten:
25.06.2019 - Infoabend „Sourcing Trends 2019“
11.-12.09.2019 - Trade Mission nach Hamburg
(Export von Bio-Produkten aus der Ukraine)

Засідання комітета відбуваються
кожного першого вівторка місяця
о 09:30 в AHK Ukraine

Ausschuss Sitzungen finden jeden
ersten Dienstag des Monats
um 09:30 statt in der AHK Ukraine statt

Німецько-Українська
промислово-торговельна палата
Київ, вул. Пушкінська 34
Тел: +38 044 377 53 03
E-mail: food-agro@ukraine.ahk.de
Web: www.ukraine.ahk.de

AHK Ukraine
Kiew, vul. Pushkinska 34
Tel: +38 044 377 53 03
E-Mail: food-agro@ukraine.ahk.de
Web: www.ukraine.ahk.de

2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ

INTERNATIONAL FIELD DAYS UKRAINE 2019
AGROKALINA
Країна: Україна
Індекс: 22403
Місто: Калинівка
Адреса: Незалежності, 46

Телефон: +38 04332605030
Факс: +38 0433322535
E-mail: kalian-agro@ukr.net
https://agrokalina.com

ТОВ ”Агрокалина” - завод-виробник грунтообробної та посівної техніки. Наша
ціль : виробляти,розробляти, реалізовувати продукцію високої якості, яка складається з самих важких вимог фермерів і агрономів компаній. Агрегати своїм
конструктивним рішенням призначені для сучасного агрономічного методу господарювання, який допомагає сільськогосподарським суб’єктам при мінімальних затратах коштів, досягти високих врожаїв.

AGROKALINA
Country: Ukraine
Postal code: 22400
City: Kalynivka
Address: Nezalezhnosti,46

Phone: +38 0432605030
Fax: +38 0433322535
E-mail: kalian-agro@ukr.net
https://agrokalina.com

LLC «Agrokalina» Plant manufacturer of soil and seed machinery. Our goal is
to produce, design, and sell high quality products, which consists of the most
demanding requirements of farmers and agronomists of companies. Aggregates
with their constructive solutions are intended for a modern agronomic management
method, which helps agricultural subjects with minimal cost of money, to achieve
high yields.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
BERTHOUD AGRICOLE
Країна: Франція
Індекс: 69220
Місто: Белльвілль
Адреса: вулиця Індустрії, 1

Телефон: +38 050 442 82 02
Факс: +33 474 06 50 77
E-mail: E.Pieltek@berthoud.com
www.berthoud.com

Французька компанія BERTHOUD є вузькопрофільним виробником сільськогосподарських обприскувачів та має досвід в цій галузі вже 120 років.
BERTHOUD самостійно розроблює, виробляє та виконує поставки повного
асортименту оприскувачів: з баками від 200 л до 6700 л, в навісному, причіпному та самохідному виконанні, для всіх типів вирощуваних культур: для польових культур, садів, виноградників, овочів. Завдяки дилерській мережі та висококласному сервісу оприскувачі BERTHOUD працюють на всіх континентах,
більше ніж в 50 країнах світу, в багатьох з яких займають лідируючі позиції. В
Україні причіпні польові обприскувачі BERTHOUD з 2007 року займаюсь беззмінне перше місце серед всіх імпортних обприскувачів, а самохідні обприскувачі BERTHOUD з 2013 року входять в трійку лідерів.
В 2016 р. в Україні створено офіційне представництво та власний склад запасних частин.

BERTHOUD AGRICOLE
Country: France
Postal code: 69220
City: Belleville
Address: 1, rue de I’industie

Phone: +38 050 442 82 02
Fax: +33 474 06 50 77
E-mail: E.Pieltek@berthoud.com
www.berthoud.com

The French company BERTHOUD is a narrow-line manufacturer of agricultural
sprayers and has experience in this field for 120 years. BERTHOUD independently
develops, manufactures and deliveries of a full range of sprayers: with tanks from
200 liters to 6700 liters; mounted, trailed and self-propelled, for all types of cultivated crops: for field row crops, gardens, vineyards, vegetables. Thanks to the
dealer network and high-quality service, BERTHOUD sprayers operate in all the
continents and in more than 50 countries, and occupy leading positions. In Ukraine
BERTHOUD trailed field sprayers occupy the first place since 2007 among all the
imported sprayers, and BERTHOUD self propelled sprayers are among the top three
since 2013. In 2016 in Ukraine BERTHOUD has an official representative office and
its own spare parts department.
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HORSCH UKRAINE
Країна: Ukraine
Індекс: 09431
Місто: Polkovnyche
Адреса: Popovycha 35

Телефон: +38 067 406 37 44
E-mail:
oksana.chornomorets@horsch.com
www.horsch.com

Група компаній HORSCH – один з провідних світових виробників машин для
обробітку ґрунту, посіву та захисту рослин. Сьогодні широка лінійка компанії
представлена інноваційними дисковими боронами, культиваторами, посівними
комплексами та обприскувачами. Виробничі підприємства HORSCH знаходяться в Німеччині, США, Росії, Бразилії та Китаї. В 2018році, з оборотом 402 млн грн,
HORSCH досяг найвищого обороту в історії компанії. Частка експорту зросла до
81%. «З любов’ю до землі» - це життєва філософія більше ніж 1600 співробітників HORSCH в усьому світі.
З довгостроковими інвестиціями та новими інноваційними продуктами
HORSCH добре підготовлений до викликів майбутнього і є надійним партнером
для фермерів в усьому світі.

HORSCH UKRAINE
Country: Ukraine
Postal code: 09431
City: Polkovnyche
Address: Popovycha 35

Phone: +38 067 406 37 44
E-mail:
oksana.chornomorets@horsch.com
www.horsch.com

HORSCH is one of the world’s leading manufacturers of modern and innovative
seeding technology, machines for soil cultivation and plant protection. Nowadays
the main products are disc harrows, cultivators, drills, planters and sprayers. The
producing factories are situated in Germany, USA, Russia, Brazil and China. In 2018,
with 402 million Euro HORSCH achieved the highest turnover in the company’s
history. The export rate constantly amounts to 81%. The company slogan “Farming
with passion“ is an attitude to life among all employees at home and abroad – the
number of employees has increased to about 1,600 people all over the world.
With continuous.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ІФВЕКСПО ХАЙДЕЛЬБЕРГ ГМБХ
Країна: Німеччина
Індекс: 69117
Місто: Хайдельберг
Адреса: Ландфрідштрассе 1а
Телефон: 496221 1357 0
Факс: 49221 1357 23

E-mail: info@ifw-expo.com
www.ifw-expo.com

IFWexpo Heidelberg - дочірнє підприємство DLG International - відноситься до
світових лідерів з організації агропромислових виставок. Ми маємо досвід роботи в Росії, Україні, Казахстані, Узбекистані, Білорусі, а також в Таїланді, Китаї та
Індії. Ми залучаємо експонентів на провідні виставки АПК в Східній Європі і Центральній Азії, такі як InterAGRO і AgroAnimalShow в Києві, AgroExpoUzbekistan /
AgroTechExpo в Ташкенті і КазАгро / КазФерма в Нур-Cултані та інші. Крім цього
ми організовуємо колективні експозиції Німеччини на міжнародних виставках за
дорученням Німецького міністерства економіки і енергетики і Німецького міністерства продовольства і сільського господарства. Відвідайте наш стенд і дізнайтеся
більше про наші виставки!

IFWEXPO HEIDELBERG GMBH
Country: Germany
Postal code: 69117
City: Heidelberg
Address: Landfriedstrasse 1a

Phone: 496221 1357 0
Fax: 49221 1357 23
E-mail: info@ifw-expo.com
www.ifw-expo.com

IFWexpo Heidelberg is a subsidiary of DLG International and belongs to the world’s
leading trade fair organizers in the field of agribusiness. We are mainly engaged in Russia,
Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan and Belarus but we also offer new market places such
as Thailand, China, and India. Our exhibition portfolio includes the leading agricultural
trade fairs in Eastern Europe and Central Asia such as AGROSALON in Moscow,
YUGAGRO and FarmingExpo in Krasnodar, InterAGRO and AgroAnimalShow in Kiev,
AgroExpoUzbekistan/AgroTechExpo in Tashkent and KazAgro/KazFarm in Nur-Sultan In
addition to international participations, IFWexpo organizes German Pavilions on behalf
of the Federal Ministry for Food and Agriculture and the Federal Ministry for Economic
Affairs and Energy throughout the world. Visit our booth and learn more about our fairs!
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K+S KALI GMBH
Країна: Germany
Індекс: 34131
Місто: Kassel
Адреса: Bertha-von-Suttner-Str. 7
Телефон: +49 561 9301-0
Факс: +49 561 9301-1753
E-mail: kali@k-plus-s.com
www.kali-gmbh.com
Кращий вибір для калію та магнію
Понад 125 років досвіду, унікальні природні родовища, великий асортимент продуктів, якісний сервіс та консултинг, все це робить нас унікальними серед постачальників калійних, магнієвих та сіркових добрив. Наші продукти для кореневого
та листового живлення, які ми виробляємо з природньої сировини, чудово підходять для багатьох культур. Результати багаторічних досліджень, у тому числі у
співпраці з університетами та науковими установами впроваджені в практику по
всьому світі і забезпечують високі врожаї та якість. Ми турбуємось про ефективне
використання поживних елементів.

K+S KALI GMBH
Country: Germany
Postal code: 34131
City: Kassel
Address: Bertha-von-Suttner-Str. 7

Phone: +49 561 9301-0
Fax: +49 561 9301-1753
E-mail: kali@k-plus-s.com
www.kali-gmbh.com

Best choice for potassium and magnesium
With more than 125 years of mining experience, unique natural deposits and a broad
product portfolio, extensive service and sound advice, these qualities make us unique in
the world of mineral fertilisers based on potassium, magnesium and sulfur. Our products
for soil fertilisation and for liquid and foliar fertilisation, which we develop from raw
materials, offer suitable nutrient compositions for many different crops. The results of
many years of research, also in cooperation with universities as well as consulting and
research institutions, are transferred into the agricultural practice worldwide - for high
yields and best qualities. We always bear the efficient use of all nutrients in mind.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
M+H FARMCONSULT INTERNATIONAL
Країна: Germany
Індекс: D-12203
Місто: Berlin
Адреса: Hortensienstr. 14
Телефон: +49 (179) 393 2467
E-mail: Ulf.Hammerich@outlook.de
Ми пропонуємо послуги з таких напрямків
• Великотоварне сільське господарство
• Міжнародна торгівля сільськогосподарською сировиною
• Управління природними ресурсами та відновлювальною енергією
Види послуг ...
• Консалтинг з питань технологій виробництва, зберігання, логістики та управління
• Впровадження систем управління
• Операційне управління та кризовий менеджмент
• Управління технічними проектами

M+H FARMCONSULT INTERNATIONAL
Country: Germany
Postal code: D-12203
City: Berlin
Address: Hortensienstr. 14
Phone: +49 (179) 393 2467
E-mail: Ulf.Hammerich@outlook.de

•
•
•
•
•
•
•
•
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For the Eurasian region we offer in the economic sectors …
Large-scale agriculture internationally
Commodity trading internationally
Environmental Management
and regenerative energies
… different services in the form of ...
Consulting in production technology, storage, logistics and business administration
Implementation support and operations management
Management and operational management up to emergency management
Project management in different technical areas and their implementation support
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MITSUBISHI MOTORS UKRAINE
Країна: Україна
Індекс: 04070
Місто: Київ
Адреса: Набережно-Хрещатицька,
причал 4

Телефон: +38 (044) 205 33 55
Факс: +38 (044) 205 33 77
E-mail: info@mmcu.com.ua
www.mitsubishi-motors.com.ua/

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» - офіційний Дистриб’ютор автомобілів ТМ «Mitsubishi»
в Україні.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» орієнтоване на
постійне підвищення рівня задоволеності існуючих та потенційних споживачів автомобілів ТМ «Mitsubishi», надає споживачам повний комплекс послуг з придбання автомобілів та післяпродажного обслуговування, а також супутніх фінансових послуг.
Основними принципами діяльності Дистриб’ютора є клієнт орієнтованість, збереження балансу інтересів клієнтів, працівників і компанії, соціальної та екологічної відповідальності, забезпечення високих стандартів ведення бізнесу та філософії групи компаній Mitsubishi у світі.
Компанія має розвинену мережу дилерських центрів по всій Україні, які на даний
момент налічують 29 автосалонів у всіх регіонах України, а також авторизований
дилерський центр на території республіки Молдова.

MITSUBISHI MOTORS UKRAINE
Country: Ukraine
Postal code: 04070
City: Kyiv
Address: Berth # 4, Naberezhno Khreshchatytska Str.

Phone: +38 (044) 205 33 55
Fax: +38 (044) 205 33 77
E-mail: info@mmcu.com.ua
www.mitsubishi-motors.com.ua/

MMC UKRAINE LLC is the official distributor of Mitsubishi cars in Ukraine.
MMC Ukraine focuses on increasing the satisfaction level of existing and potential
Mitsubishi cars car users, providing consumers with a full range of services for the
purchase of cars and after-sales services, as well as related financial services.
The main principles of the Distributor’s activities are client orientation, maintaining
the balance of interests of customers, employees and the company, social and
environmental responsibility, ensuring the highest standards of business conduction
and philosophy of the Mitsubishi group companies in the world.
The company has a developed network of dealer centers throughout Ukraine, which
currently has 29 car dealerships in all regions of Ukraine, as well as an authorized
dealership center in the Republic of Moldova.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
РІЗОБАКТЕР
Країна: Аргентина
Індекс: 2700
Місто: Пергамино
Адреса: Фрондиси 1150
Телефон: +5492477531601
E-mail: alehmann@rizobacter.com
www.rizobacter.com
Rizobacter - це аргентинська компанія, яка надає сталі рішення фермерам у
всьому світі. Протягом 40-річної історії компанії Rizobacter була досягнута досконалість у якості продукції та провадженні постійних інновацій, що дозволило
компанії позиціонувати себе як лідер в сегменті інокулянтів. Стратегічні альянси з
відомими компаніями розширили виробничу лінію Rizobacter та дозволили включити ад’юванти та продукти живлення для рослин. Компанія Rizobacter присутня
на агрономічних ринках більше ніж у 25 країнах світу.

RIZOBACTER
Country: Argentina
Postal code: 2700
City: Pergamino
Address: Frondizi 1150

Phone: +5492477531601
E-mail: alehmann@rizobacter.com
www.rizobacter.com

Rizobacter is an Argentinian company strongly committed to delivering sustainable
solutions to farmers around the world. Throughout Rizobacter’s 40-year history,
excellence in quality and continuous innovation has been central, enabling the company
to develop state-of-the-art technologies in the formulation process to position itself at
the forefront of the inoculant products segment. Strategic alliances with renowned
companies expanded the company’s product line to include adjuvants and crop
nutrition products. Whether through its 9 subsidiaries or local partners, Rizobacter has
commercial presence in over 25 countries worldwide.
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VOGELSANG GMBH & CO. KG
Country: Germany
Postal code: 49632
City: Essen/Oldb.
Address: Holthöge 10-14
Phone: +49 (0) 5434/83 0
Fax: +49 (0) 5434/83 10
E-mail: germany@vogelsang.info
www.vogelsang.info
Vogelsang GmbH & Co. KG виробляє високотехнологічне та зручне в експлуатації
обладнання. Для аграрного сектору компанія пропонує продукти для ефективного
видалення гною. Більше інформації можна знайти тут: www.vogelsang.info

VOGELSANG GMBH & CO. KG
Country: Germany
Postal code: 49632
City: Essen/Oldb.
Address: Holthöge 10-14
Phone: +49 (0) 5434/83 0
Fax: +49 (0) 5434/83 10
E-mail: germany@vogelsang.info
www.vogelsang.info
Vogelsang GmbH & Co. KG develops, produces and distributes highly-engineered
equipment that is easy to maintain. In the agricultural segment, the company offers
products for cost-effective liquid manure management, including dribble bar linkages,
liquid manure precision distributors and easy to maintain rotary lobe pumps. Further
information can be found online at: www.vogelsang.info
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «АВГУСТ-УКРАЇНА»
Країна: Україна
Індекс: 04116
Місто: Київ
Адреса: Вул. Довнар-Запольського, 7А

Телефон: +38 (044) 290 89 05
E-mail: ukraine@avgust.com
http://ua.avgust.com/

«Август» – міжнародна компанія з виробництва і продажу хімічних засобів захисту рослин для аграрного виробництва. На сьогодні портфоліо продукції компанії
охоплює понад 50 препаратів, а продукція компанії реалізується у 14 країнах та ще
в 7-ми проходить реєстрацію.
З 2003 року препарати «Август» стали незамінною ланкою у системах захисту
сільськогосподарських культур українських аграріїв, і за результатами останніх сезонів компанія входить у десятку лідерів на ринку засобів захисту рослин України.
Виробництво препаратів здійснюється у Білорусі на заводі «Август-Бєл», який
оснащений високотехнологічним обладнанням провідних європейських виробників для вхідного контролю сировини та забезпечення високої якості продукції. Потужний науковий підрозділ компанії розробляє високотехнологічні препаративні
форми, підбираючи найбільш ефективні та оригінальні поєднання діючих речовин.
Довершена якість і технологічність препаратів компанії «Август» роками виправдовують довіру аграріїв та слугують запорукою щедрих врожаїв.
З нами рости легше!

AVGUST UKRAINE
Country: Ukraine
Postal code: 04116
City: Kyiv
Address: 7A Dovnar-Zapolskogo Str.

Phone: +38 (044) 290 89 05
E-mail: ukraine@avgust.com
http://ua.avgust.com/

«August» is an international producer of crop protection products (CPP). Currently, the
company’s product portfolio consists of more than 50 products, which are sold in 14
countries and complete the registration process in 7 more countries.
Since 2003, products by August have become an indispensable link in the crop
protection systems of Ukrainian agrarians, and according to the latest results, the
company is among the top 10 Ukrainian CPP market leaders.
The production lines are located in Belarus at the Aug-Bel plant, which uses hightech equipment by leading European manufacturers for input control and ensuring
high quality of products. The company’s powerful scientific division develops hightech preparative forms, selecting the most effective and original combinations of active
substances.
The high-quality and technologically advanced Avgust products meet the expectations
of agrarians all over the world and serve as a guarantee of high yields.
We grow well. Together.
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ТОВ «АГРІКЕМІЯ»
Країна: Україна
Індекс: 03150
Місто: Київ
Адреса: Антоновича, 51

Телефон: +38 (044) 500 65 01
E-mail: Ukrainets.agrichemia@gmail.com
khelchyk.agrichemia@gmail.com
www.agrichemia.com

«AGRICHEMIA» пропонує інноваційні рішення та технології для фермерів в Європі
та Україні. Компанія розробляє комплексні інтегровані варіанти для боротьби
з бур’янами, хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур. Ми є
ексклюзивним та єдиним в Україні офіційним дистриб’ютором сучасних добрив для
позакореневого підживлення польського виробництва агрохімічної компанії «VitaFer».
Поряд із дистриб’юцією власної лінійки добрив та засобів захисту рослин, наша
компанія інтегрує весь цикл вирощування культури у себе на полях, оскільки ми
є сучасним агровиробником, що втілює амбіційні проекти точного інноваційного
землеробства в реалії. Завдяки практичному досвіду та можливості проведення
аналітичної діяльності того чи іншого продукту, команда пропонує пластичні та
перевірені системи захисту, виходячи з конкретної ситуації на полі та у «кишені».
Нашою метою є розробка рішень першого та преміум-класу в галузі хімічного та
біологічного захисту рослин.
«AGRICHEMIA» робить сільське господарство більш продуктивним і ефективним.

AGRICHEMIA LTD.
Country: Ukraine
Postal code: 03150
City: Kyiv
Address: Antonovycha, 51

Phone: +38 (044) 500-65-01
E-mail: Ukrainets.agrichemia@gmail.com,
khelchyk.agrichemia@gmail.com
www.agrichemia.com

AGRICHEMIA deliver innovative farming solutions and technology to farmers in
Europe and Ukraine. AGRICHEMIA developing innovative solutions to control pests,
plant diseases and weeds. Our goal is to develop first- and premium-class solutions in
chemical and biological crop protection.
AGRICHEMIA cooperating with a leading EU companies in the Hi-Tech fertilizer
production. We deliver for agriculture, gardening and industry high quality:
• leaf liquid integrators and fertilizer NPK; • seed inoculants;
• organic fertigation;
• plant strengtheners;
• iron chelate
• beneficial microbials;
• biostimulants and aminoacids;
AGRICHEMIA makes the agriculture more productive and effective.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «АГРІЛАБ»
Країна: Україна
Індекс: 03041
Місто: Київ
Адреса: Героїв Оборони,17

Телефон: +38 067 465 49 09
E-mail: sales@agrilab.com.ua
www.agrilab.ua

AgriLab – агроконсалтингова компанія, яка розробляє комплексні рішення для
підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Ми аналізуємо –
проводимо комплексний агрохімічний аналіз, визначаємо потенціал поля; оптимізуємо – надаємо рекомендації щодо системи удобрення культур; прогнозуємо
– визначаємо планову врожайність з урахуванням економічної доцільності; налаштовуємо – створюємо технологічні карти для роботи техніки, модернізуємо і переобладнуємотехніку для впровадження систем точного землеробства; оцифровуємо і автоматизуємо роботу господарства Клієнта, створюючи програмні рішення
для агрономів.

AGRILAB
Country: Ukraine
Postal code: 03041
City: Kyiv
Address: Heroiv Oborony

Phone: +38 067 465 49 09
E-mail: sales@agrilab.com.ua
www.agrilab.ua

AgriLab is a consulting company in the field of agribusiness, which develops integrated
solutions and implements modern technologies for improving the efficiency of agricultural
enterprises. Our services are agrochemical analysis of the soil, complex agro-diagnostics
of the field, GPS monitoring, recommendations for growing crops, monitoring of crops,
nitrogen nutrition diagnostics, technical expertise, precision agriculture, software and
equipment for Raven, etc. Increase the profitability of each hectare of your field –
contact AgriLab! AgriLab is a consulting company in the field of agribusiness, which
develops integrated solutions and implements modern technologies for improving the
efficiency of agricultural enterprises. Our services are agrochemical analysis of the soil,
complex agro-diagnostics of the field, GPS monitoring, recommendations for growing
crops, monitoring of crops, nitrogen nutrition diagnostics, technical expertise, precision
agriculture, software and equipment for Raven, etc. Increase the profitability of each
hectare of your field – contact AgriLab!
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ТОВ «АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ»
Країна: Україна
Індекс: 18 000
Місто: Черкаси
Адреса: Смілянська, 2
Телефон: +38 (0472) 33 46 85; +38 (097) 877 77 87
E-mail: 322549@grossdorf.com
www.grossdorf.com
Виробництво та постачання мінеральних добрив. Внесення аміаку. Комплексні
агрохімічні послуги по зберіганню, транспортуванню в внесенню мінеральних добрив.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ АГРОЦЕНТР-ЛТД
Країна: Україна
Індекс: 25026
Місто: Кропивницький
Адреса: М. Левицького

Телефон: +38 095 17 21 330;
+38 097 71 29 911
E-mail: office@agrocenter.com.ua
www.agrocenter.com.ua

Основними напрямками діяльності корпорації є:
1. Імпорт насіння соняшнику для вирощування за технологією Clearfield та
Clearfield Plus;
2. Імпорт насіння озимої пшениці (еліта та І репродукція) німецької селекції
ТМ SaatenUnion;
3. Імпорт насіння кукурудзи ФАО 220-410, класичної сої та кормових трав;
4. ВПЕРШЕ в УКРАЇНІ! Імпорт зрізаних живих РІЗДВЯНИХ ЯЛИНОК від найбільших та найкращих виробників Королівства Данії;
5. Дистриб’юція стимуляторів росту рослин та мікродобрив якісно надійного українського виробника «Долина-Центр».
Формуємо дистриб’юторську мережу, запрошуємо до співпраці!

TOV AGROCENTR-LTD
Країна: Ukraine
Індекс: 25026
Місто: Kropivnitsky
Адреса: Mykoly Levitskogo Str.

Phone: +38 095 17 21 330;
+38 097 71 29 911
E-mail: office@agrocenter.com.ua
www.agrocenter.com.ua

The main activities of the corporation are:
1. Imports of sunflower seeds for cultivation using Clearfield and Clearfield Plus
technology;
2. Imports of winter wheat seeds (elite and I reproduction) of the German
selection of TM SaatenUnion;
3. Imports of maize seeds of FAO 220-410, classical soybeans and fodder
grasses;
4. THE FIRST IN UKRAINE! Imports of Christmas Trees from the largest and best
producers in the Kingdom of Denmark;
5. Distribution of plant growth stimulators and microfertilizers of a reliable
Ukrainian producer Dolina-Center.
We create a distribution network, we invite you to cooperate!
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AGROSHOW UKRAINE
Країна: Україна
Індекс: 18000
Місто: Черкаси
Адреса: вулиця Б. Вишневецького 36/1
Телефон: +38 068 485 83 86

E-mail: agroshow.ua@gmail.com
agroshow.com.ua

IV міжнародна агровиставка «AGROSHOW Ukraine 2020» відбудеться з 20 по
22 травня 2020 року на території КП «Черкаський аеропорт» (м. Черкаси, вул.
Смілянська, 168).
AGROSHOW Ukraine – одна з найбільших агро-виставок в Україні, що відбувається в унікальному форматі експо-фест, який поєднує в собі виставкову,
освітню та розважальну платформи.
Кожного дня під час роботи виставки на спеціальному полігоні проходитимуть польові демонстрації техніки. У роботі будуть показані зразки відомих іноземних та вітчизняних брендів.
А на відвідувачів чекають розважальні заходи від учасників та організаторів:
шоу-мийка тракторів, парад техніки, танці дівчат та багато іншого, що залишиться в пам’яті надовго.
Чекаємо всіх на AGROSHOW Ukraine 2020!

AGROSHOW UKRAINE
Країна: Ukraine
Індекс: 18000
Місто: Cherkasy
Адреса: 36/1 Baidy Vyshnevetskogo Street

Phone: +38 068 485 83 86
E-mail: agroshow.ua@gmail.com
agroshow.com.ua

The 4th international agrarian exhibition «AGROSHOW Ukraine 2020» will be held in
May, 20-22 at the Cherkasy airport (Cherkasy, 168 Smilianska Street).
AGROSHOW is one of the largest agrarian exhibitions in Ukraine, which takes place
in a unique format - expo-fest that combines exhibition, educational and entertainment
platforms.
Every day will be field demonstrations of agricultural machinery on the special demofield. You will have an opportunity to look at the samples of well-known foreign and
native brands.
Different entertainment events from the participants and the organizators are waiting
for visitors: tractors wash show, the parade of agricultural machinery, girl’s dance
performance, closed party for participants and much more that will remain in memory
for a long time.
We are waiting for YOU at the «AGROSHOW Ukraine 2020»!
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «АДОНАРА АГРО»
Країна: Україна
Індекс: 01103
Місто: Київ

Адреса: вул. Залізничне Шосе, 47
Телефон: +38 050 492 7788
E-mail: agro.veriora@gmail.com

ТОВ «Адонара Агро» - це молода українська компанія. Основними напрямками
діяльності компанії є популяризація зернобобових культур серед споживачів та
виробників в Україні. Компанія є активним членом Української Бобової Асоціації.
На даний час нами внесено до Реєстру сортів рослин України два нових перспективних сортів нуту турецької селекції – Арас та Гоксу. Вносимо до Реєстру сортів
рослин України сорт червоної сочевиці. Займаємося також поширенням і реалізацією якісного сертифікованого насіння зернобобових культур як вітчизняної так і
зарубіжної селекції. Ми завжди відкриті для пропозицій і раді співпраці!

ADONARA AGRO, LLC
Country: Ukraine
Postal code: 01103
City: Kiev

Address: Zaliznichne road, 47
Phone: +38 050 492 7788
E-mail: agro.veriora@gmail.com

LLC «Adonara Agro» is a young Ukrainian company. The main activities of the company
are popularization of leguminous crops among consumers and producers in Ukraine.
The company is an active member of the Ukrainian Bean Association. Currently, we
have introduced two new promising varieties of Turkish breeding - Aras and Goksu - into
the Ukrainian Plant Varieties Register. The variety of red lentils is entered in the Register
of Ukrainian plant varieties. We also engage in the distribution and implementation of
quality certified seed of leguminous crops both domestic and foreign selection. We are
always open for suggestions and happy cooperation!
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ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД»
Країна: Україна
Індекс: 01015
Місто: Київ
Адреса: Старонаводницька,13б

Телефон: +38 044 374 05 55
E-mail: office@aet.in.ua
www.aet.in.ua

Компанія «Альянс Енерго Трейд» має багаторічний досвід роботи на ринку України.
Будучи одним з найбільших імпортерів нафтопродуктів, ми здійснюємо поставки
світлих і темних нафтопродуктів, скрапленого та природного газу.
Компанія проводить експортні і транзитні операції з нафтопродуктами (дизельне
паливо, бензини автомобільні, авіапаливо, бітум нафтовий дорожній, мазут топковий і
т.д.) виробництва НПЗ країн ЄС і СНД через територію України і її чорноморські порти.
Міцні партнерські відносини з нафтопереробними підприємствами (НПЗ) і
великими європейськими нафтотрейдерами дозволяють компанії на постійній основі
імпортувати в Україну нафтопродукти, що відповідають європейським стандартам.
В їх число входять: «PKN Orlen» (Плоцкий НПЗ (Польща), Мажейкяйський НПЗ
(Литва)), «Hellenic Petroleum SA» та «Motor Oil Hellas» (Греція), «Мозирський НПЗ» і ВАТ
«Нафтан» (Білорусь), «Туркменбашинський комплекс НПЗ» (Туркменістан), «Reliance
Industries Limited» (Індія), НПЗ «ЛУКОЙЛ Нафтохім Бургас» (Болгарія), українські НПЗ
(ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Укргазвидобування» і ін.).

ALLIANCE ENERGO TRADE LLC
Country: Ukraine
Postal code: 01015
City: Kyiv
Address: Staronavodnytska str., 13B

Phone: +38 044 374 05 55
E-mail: office@aet.in.ua
www.aet.in.ua

Alliance Energo Trade company has many years of experience in the market of Ukraine.
As one of the largest importers of oil products, we supply light and dark oil products, LPG
and natural gas.
The company carries out export and transit operations with oil products (diesel fuel, motor
gasoline, jet fuel, bitumen for road building, heating oil, etc.), produced by oil refineries of EU
and CIS countries, through the territory of Ukraine and its Black Sea ports.
Strong partnership with oil refineries and major European oil trading companies allow
the company to import to Ukraine oil products corresponding to European standards on
an ongoing basis. They are: PKN Orlen (Płock Oil Refinery (Poland), Mazeikiai Oil Refinery
(Lithuania)), Hellenic Petroleum S.A. and Motor Oil Hellas (Greece), Mozyr Oil Refinery,
NAFTAN OJSC (Belarus), Turkmenbashi Oil Refinery Complex (Turkmenistan), Reliance
Industries Limited (India), Oil Refinery LUKOIL Neftochim Burgas (Bulgaria), Ukrainian oil
refineries (Ukrtatnafta JSC, UkrGasProduction PJSC etc.).
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «БЕН АГРО»
Країна: Україна
Індекс: 20141
Місто: с. Дзензелівка
Адреса: Польова 2а

Телефон: +38 067 240 1484
E-mail: info@benagro.com
www.benagro.com.ua

Компанія ТОВ «Бен Агро» спеціалізується на імпорті сільскогосподарської техніки та запчастин до неї від надійних партнерів, головним чином з Європи, офіційні імпортери і сервіс партнери компаній: Дамманн - обприскувачі та обладнання,
Страутман – розкидачі та кормозмішувачі, тестувальне обладнання для розпилювачів та гноєрозкидачів від ААМS-Salvarani, BFS форсунки та розпилювачі до
обприскувачів, стійлове обладнання Artex.
Ми розташовані у центральній частині України, у селі Дзензелівка Маньківського
району Черкаської області, недалеко від траси Київ-Одеса, завдяки зручній локації, ми можемо забезпечити наших клієнтів сервісним обслуговуванням і запчастинами у коротший термін.

BEN AGRO LLC
Country: Ukraine
Postal code: 20141
City: Dzenzelivka vil.
Address: 2, Polova str.

Phone: +38 067 240 1484
E-mail: info@benagro.com
www.benagro.com.ua

Ben Agro LLC specializes in the import of agricultural machinery and spare parts
from reliable partners, mainly from europe, official importer and service partner for:
Dammann spraying equipment, self propelled Dammann Track and trailed sprayers.
Strautmann feeding technology and manure spreaders,
testing equipment for sprayers and fertillizer spreaders from AAMS-Salvarani,
BFS spraying nozzles and liquid fertilizer nozzles.
Artex barn equipment.
We are located in the central part of Ukraine, in the village Dzenzelivka Mankivsky
district of Cherkasy region, close tot he highway Kiev – Odessa thanks to a
convenient location, we can provide our customers with service and spare parts in
a shorter term as possible.

36

офіційний каталог виставки

official catalogue

INTERNATIONAL FIELD DAYS UKRAINE 2019
БТУ-ЦЕНТР
Країна: Україна
Індекс: 08138
Місто: Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Софіївська Борщагівка

Адреса: вул. Академіка Амосова
1/34, оф.1
Телефон: +38 044 594 3883
E-mail: info@btu-center.com
www.btu-center.com

Компанія «БТУ-Центр» – український виробник мікробних і ферментних препаратів для сільського господарства. Серед наших продуктів – лінійки для захисту
та живлення рослин, оздоровлення ґрунтів, біопрепарати для тваринництва та
ін. Загалом нами зареєстровано більше 50 біопрепаратів. Продукція компанії дозволена до використання в органічному землеробстві, що підтверджується сертифікатом Organic Standard (визнається в ЄС).
Родюча земля, здорові та якісні врожаї – це наша велика мета. Для її втілення працюють висококваліфіковані агрономи, біотехнологи, біохіміки країни. Наші
агрономи надають безкоштовні консультації та за потреби розробляють технології
вирощування, враховуючи особливості кожного господарства.
На базі підприємства діє власне виробництво, логістичний парк та сучасні атестовані лабораторії.

BTU-CENTER
Country: Ukraine
Postal code: 08138
City: Sofyivska Borshahivka,
Kyiv oblast

Address: 1/34, Akademika Amosova
st, office 1
Phone: +38 044 594 3883
E-mail: info@btu-center.com
www.btu-center.com

BTU-Center Company is a Ukrainian manufacturer of microbial and enzyme products
for agriculture. It produces products for plant protection and nutrition, soil recovery,
biological product for cattle farming, and others. In general, BTU-Center has developed
more than 50 biological products. BTU-Center products are allowed in organic
agriculture – this is confirmed by Organic Standard certificate (recognized certification
body in the EU).
Fertile soil, healthy and rich harvest is the company’s big goal. High-skilled agronomists,
biotechnologists, biochemists work at BTU-Center to bring it to life. The agronomists
provide free consultations and, if necessary, develop cultivation technologies, taking
into account features of every farm.
BTU-Center has its own enterprise-based production, logistic park and modern
certificated laboratories.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «ВІНМАШПОСТАЧ»
Країна: Україна
Індекс: 21034
Місто: Вінницька обл., місто
Вінниця, Замостянський район
Адреса: вул. ЧЕХОВА, будинок 29
Телефон: +38 067 430 62 48
http://vinmashpostach.com/
Основним видом діяльності компанії є розробка, виробництво і реалізація якісної і надійної, простої в експлуатації сільськогосподарської техніки та запчастин.
Вся вироблена нами продукція сертифікована, пройшла державні випробування, забезпечена гарантією і необхідною дозвільною документацією.
Основним напрямом компанії є виробництво зернонавантажувача ЗН-80, ЗН90, ЗН-120, продуктивністю від 80 до 120 тонн на годину. Агрегат призначений
для вантажно-розвантажувальних робіт будь-яких видів зернових і зернобобових
та олійних культур, механічного перелопачування і формування буртів зерна на
відкритих токах і зерноскладах, швидкісний навантаження в транспортні засоби з
високими бортами.
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ТОВ «АГРОФІРМА «ГЕРМЕС»
Країна: Україна
Індекс: 84313
Місто: Краматорськ
Адреса: вул. Олекси Тихого, 10
Телефон: +38 067 624 3033,

+38 095 291 60 17,
+38 096 670 85 73
Факс: +38 062 647 1254
Е-mail: hermes@humi-plus.com
www.humi-plus.com

Компанія виробляє добрива та стимулятори росту на основі вермікомпосту. Вони
містять гумінові речовини, макро- і мікроелементи, фітогормони, амінокислоти, вітаміни, корисну мікрофлору.
Добрива Гумісол-плюс для 12 видів с.-г. культур: зернових, олійних, кукурудзи, овочевих тощо, стимульовані мікроелементами у добре засвоюваній рослинами формі.
Серія «Гуміам» (гумат амонія) на основі бурого вугілля, для 11 видів с.-г. культур.
Застосування добрив та стимуляторів ТОВ АФ «Гермес» підвищує врожайність та
покращує якість продукції, допомагає рослинам переносити кліматичні та хімічні
стреси.
Значну частину продукції затверджено для використання в органічному сільському
господарстві згідно зі стандартом МАОС з органічного виробництва та переробки,
що є еквівалентним до регламентів ЄС № 834/2007 та 889/2008

HERMES AGRI-COMPANY LTD
Country: Ukraine
Postal code: 84313
City: Kramatorsk, Donetsk region
Address: 10, Oleksy Tykhoho St.
Phone: +38 067 624 3033, +38 095
291 60 17, +38 096 670 85 73

Fax: +38 062 647 1254
Е-mail: hermes@humi-plus.com
www.humi-plus.com

Hermes Agri-Company Ltd produces organic fertilizers made from vermicompost.
They are applied to the various crops and under the wide range of natural
conditions. They promote yield increase and quality improvement.
Humisol-plus fertilizers are stimulated with biogenic microelements for 12 kinds of
crops for better plants’ growth, development and quality. The latter is stimulated with
the microelements in for grain crops, legumes, maize, sunflower, vegetables etc.
Humiam is made from brown coal for 11 kinds of crops.
Many products have been approved by Organic Standard (Ukraine) for the use
in organic agriculture according to the IACB Equivalent European Union Organic
Production and Processing Standard for third countries to the Regulation (EC) No.
834/2007 and (EC) No. 889/2008.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «Д ЛAЙТ»
Країна: Україна
Індекс: 61202
Місто: Харків
Адреса: пр. Людвіга Свободи

Телефон: +38 (057) 720 11 56
Е-mail: rav@mail.dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

ТОВ «Д Лайт» - виробник спецтехніки для аграрної та лісної промисловості.
Компанія була заснована в 2001 році. З того часу спецобладнання, яке
віробляєтся компанією, встигло зайняти лідируючі позиції на ринку України,
а протягом останніх п’яти років ми отримуємо схвальні відгуки від фахівців з
країн Європейського Союзу.
Наше виробництво працює за європейськими стандартами, активно
впроваджує інноваційні розробки, підвищує якість своєї продукції, для
задоволення потреб наших клієнтів. Особливу увагу компанія приділяє
виробництву кранів-маніпуляторів і комплексних рішень для аграріїв,
втілюючи їх в комплексі “DL Agromaster” там крані-маніпуляторі “DL Agrо”.
Компанія «Д Лайт» активно бере участь в тематичних виставках, виїзних
заходах і державних програмах. Наші менеджери завжди готові надати будьякі консультації стосовно продукції, провести зустріч та продемонструвати
нашу продукції на виробництві.

LLC «DLIGHT»
Country: Ukraine
Postal code: 61202
City: Kharkiv
Address: 29 Ludwig Svoboda avenue

Phone: +38 (057) 720 11 56
Е-mail: rav@mail.dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

D Light LLC is the Ukrainian manufacturer of specialized equipment for agriculture
and forestry industry. The company was founded in 2001. During this period our
specialized equipment has managed to take the leading position in the Ukrainian
market. In the space of the last five years our products have been receiving positive
feedback from European countries.
Our production works according to European standards, actively implements
innovative technologies, improves the productsquality, adapting them to the
needs of our customers. Ther Company emphasizes its attention on production
of manipulator-cranes and a comprehensive solutions for agrarians e.g the
loading/unloading comlex called DL Agromaster and DL Agro Loading/unloading
manipulator-crane.
The Company actively participates in various industry-specific exhibitions,
outreach events and state programs. Our managers are always ready to consult our
clients, to meet and demonstrate their products at our own plant.
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ДВОСТОРОННЯ КООПЕРАЦІЙНА ПРОГРАМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО МІНІСТЕРСТВА ПРОДОВОЛЬСТВА
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НІМЕЧЧИНИ В
УКРАЇНІ
Країна: Україна
Індекс: 01030
Місто: Київ

Адреса: Рейтарська, 29-б
Телефон: +38 066 598 1440
www.bkp-ukraine.de

Двостороння коопераційна програма BMEL забезпечує обмін знаннями
на рівні експертів та покращує обмін досвідом. При цьому у полі зору
знаходяться надійні та створені за усіма правилами рамкові умови для сталого
та безпечного для навколишнього середовища сільського господарства, а
також для посилення торгівлі між німецьким та українськими підприємствами.
Німецько-український агрополітичний діалог
www.apd-ukraine.de
Надання консультацій Україні з питань аграрної торгівлі – в рамках Угоди про
поглиблену та всеосяжну зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною
(Фаза ІІ) www.agritrade-ukraine.com
Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства
www.coa-ukraine.com
Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України
www.agrarausbildung-ukraine.net

BILATERAL COOPERATION PROGRAM OF BMEL
Country: Ukraine
Postal code: 01030
City: Kyiv

Address: Reitarska Str. 29 B
Phone: +38 066 598 1440
www.bkp-ukraine.de

The bilateral cooperation program of BMEL provides an exchange of expertise at
high levels and improves the exchange of experiences. At the same time focus is
put on the establishment of a frameswork for sustainable and environmental friendly
agriculture, as well as for strengthening of trade between German and Ukrainian
enterprises.
German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue
www.apd-ukraine.de
Advising Ukraine on Agricultural Trade Issues -within the Framework of the EUUkraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA)
www.agritrade-ukraine.com
German-Ukrainian Cooperation in Organic Farming www.coa-ukraine.com
Promoting the development of professional education in agrarian colleges of
Ukraine www.agrarausbildung-ukraine.net
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ДЛГ УКРАЇНА, ТОВ
Країна: Україна
Індекс: 03150
Місто: Київ
Адреса: вул. Предславинська, 28,
офіс 308
Телефон: +38 044 528 74 61
Факс: +38 093 352 88 65
E-mail: Y.Bondarenko@ DLG.org
www.dlg-ukraine.com
«ДЛГ Україна» є дочірньою компанією від DLG (Німецьке сільськогосподарське
товариство) в Німеччині. DLG є провідною галузевою організацією агропродовольчого сектору. Воно об’єднує близько 30 тисяч членів. Основні напрямки діяльності: обмін досвідом і розповсюдження знань; тестування; організація виставок, у
т.ч. АGRITECHNICA та EuroTier у Німеччині.

DLG UKRAINE, LLC
Country: Ukraine
Postal code: 03150
City: Kyiv
Address: Predslavinska Str. 28, of. 308

Phone: +38 044 528 74 61
Fax: +38 093 352 88 65
E-mail: Y.Bondarenko@ DLG.org
www.dlg-ukraine.com

DLG Ukraine is a subsidiary company of the DLG (German Agricultural Society) in
Germany. DLG with around 30,000 members is a leading organisation in the agricultural
and food sectors. Main activities are sharing of knowledge, test of food products and
agricultural machinery, organization of exhibitions, incl. AGRITECHNICA and EuroTier
in Germany.
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ПП “НВФ “ДОБРОБУТ”
Країна: Україна
Індекс: 28022
Місто: Кіровоградська обл.,
Олександрійський район,
селище Комінтерн
http://www.humiplant.com
Приватне підприємство «Науково-виробнича фірма «Добробут» — вітчизняний виробник повного циклу з переробки торфу та вугілля у гумінові препарати. З часів свого заснування у 2006 р., компанія не припиняє дослідження
в області технології та дії гумінових препаратів. Тісна співпраця з науковими
установами, експертиза Олександрійського заводу гірського воску (унікальне
підприємство на теренах бувшого СРСР, на якому вперше в світі промилово
отримано гуміновий продукт), та регулярний діалог зі споживачами — запорука нашої компетентності у питаннях застосування гумату та стабільної якості
продукції.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ ДУНАЙ АГРО
Країна: Україна
Індекс: 03067
Місто: Київ
Адреса: Гарматна, 8
Телефон: +38 044 290 5016
E-mail: office@danube-agro.com.ua
danube-agro.com.ua
Українська операційна філія австрійської насіннєвої компанії PROBSTDORFER
SAATZUCHT

DANUBE AGRO LLC
Country: Ukraine
Postal code: 03067
City: Kyiv
Address: Harmatna, 8
Phone: +38 044 290 5016
E-mail: office@danube-agro.com.ua
danube-agro.com.ua
Operational office of Austrian seed company PROBSTDORFER SAATZUCHT in
Ukraine
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ТОВ «ЕКОВІТ-2016»
Країна: Україна
Індекс: 01030
Місто: Київ
Адреса: Б.Хмельницького, б. 50-б,
Літера В, офіс 25
Телефон: +38 067 683 00 08
E-mail: Ekovit.sm@ukr.net
Ekovit.ua
ekovit.prom.ua
Компанія «Ековіт-2016» виробляє та реалізує Органо-мінеральне мікродобриво, під торговою маркою EKOVIT. Препарати використовують для вирощування
польових культур, зелених насаджень, дерев плодових та декоративних, кущів
та навіть кімнатних рослин.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ “ЗААТБАУ УКРАЇНА”
Країна: Україна
Індекс: 02132
Місто: Київ
Адреса: вул. Дніпровська
набережна, 26 Ж, оф. 24

Телефон: +38 044 227 8580
Факс: +38 044 227 8980
Е-mail: Ukraine@saatbau.com
www.saatbau.com

Австрійська компанія SAATBAU (ЗААТБАУ) була створена в 1950 році
шляхом злиття п’яти регіональних насінницьких кооперативів Верхньої
Австрії. Сьогодні понад 3 100 австрійських фермерів є членами та власниками
цього потужного сільськогосподарського кооперативу.
Ось уже 68 років компанія SAATBAU займається селекцією, насінництвом
та продажем насіння сортів і гібридів сільськогосподарсь
ких культур,
адаптованих до європейського ринку.

LLC SAATBAU UKRAINE
Country: Ukraine
Postal code: 02132
City: Kyiv
Address: Dniprovska naberezhna str.,
26 Zh, of. 24

Phone: +38 044 227 8580
Fax: +38 044 227 8980
Е-mail: Ukraine@saatbau.com
www.saatbau.com

SAATBAU LINZ – AT THE SERVICE OF A FUTURE-ORIENTED AGRICULTURE
HOMEPAGECOMPANYABOUT US
COMPANY
In this spirit, SAATBAU LINZ was founded back in 1950. Today, the cooperative
comprises approximately 3,100 Austrian farmers who are members and owners of
SAATBAU LINZ. The cooperative structure builds a solid foundation for flexible and
future-oriented activities that meet the needs of our time.
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ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА»
Країна: Україна
Індекс: 42500
Місто: смт. Липова Долина
Адреса: вул. Русанівська, 17
Телефон: +38 (050) 303 06 78
Fax: + 38 (0545) 252404
Е-mail: market@kobzarenko.com.ua
https://www.kobzarenko.com.ua

ZAVOD KOBZARENKA, LTD
Country: Ukraine
Postal code: 42500
City: Lypova Dolyna
Address: Rusanivska, 17
Phone: +38 (050) 303 06 78
Fax: +38 (0545) 252404
Е-mail: market@kobzarenko.com.ua
https://www.kobzarenko.com.ua
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ІННОВАЦІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР
Країна: Україна
Індекс: 43000
Місто: Луцьк, Волинська обл.
Адреса: вул. Єршова 3
Телефон: +38 097 512 38 07
E-mail: iazu@ukr.net
Інноваційний аграрний центр Україна впроваджує системи точного землеробства та проводить аналізи в агросекторі (ґрунту, рослин, добрив тощо). Ми консультуємо з усіх питань у рослинництві: від культивування до збору врожаю.

INNOVATIVE AGRICULTURAL CENTER UKRAINE, LTD
Country: Ukraine
Postal code: 43000
City: Lutsk, Volyn region
Address: 3 Ershov street
Phone: +38 097 512 38 07
E-mail: iazu@ukr.net
The company Innovation Agrar Centrum Ukraine implements precision farming solutions
and provides analyses in the agriculture sector. We provide consulting services in the
whole field of plant production: from cultivating till harvesting.

48

офіційний каталог виставки

official catalogue

INTERNATIONAL FIELD DAYS UKRAINE 2019
ТОВ «НВК «КВАДРАТ»
Країна: Україна
Індекс: 61001
Місто: Харків
Адреса: проспект Гагаріна, 41/2

Телефон: +38 057 736 03 43
Факс: +38 057 771 81 38
E-mail: info@quantum.ua
www. quantum.ua

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КВАДРАТ» займається розробкою та
виробництвом високоефективних спеціальних добрив, здійснює дослідження
у галузі рослинництва та надає повний спектр консультацій щодо оптимізації
програм живлення культур. Компанія пропонує широку лінійку моноелементних продуктів, функціональних та рідких стартових NPK добрив ТМ «Quantum»,
кристалічні добрива для фертигації ТМ «Proventus» та мікроганульвані стартові
добрива Ultra Start.

PRC “KVADRAT”
Country: Ukraine
Postal code: 61001
City: Kharkiv
Address: Gagarin avenue, 41/2

Phone: +38 057 736 03 43
Fax: +38 057 771 81 38
E-mail: info@quantum.ua
www. quantum.ua

RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY «KVADRAT» is engaged in the
development and production of high-performance special fertilizers, conducts research
in crop and provides a full range of consultations on optimizing crop nutrition programs.
The company offers a wide range of monoelement products, functional and liquid starter
NPK fertilizers TM «Quantum», crystalline fertilizers for fertigation TM «Proventus» and
microgranular start fertilizers Ultra Start.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ КВС-УКРАЇНА
Країна: Україна
Індекс: 01042
Місто: Київ
Адреса: бул. Дружби Народів, 19

Телефон: +38 044 586 52 14
Факс: +38 044 586 52 13
E-mail: ukraine@kws.com
www.kws.ua

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових
лідерів з виробництва насіння. Вже 160 років ми займаємось селекцією провідних сільськогосподарських культур в помірних кліматичних умовах та маємо
представництва в більш ніж 70 країнах світу, в яких працюють майже 5 тисяч
співробітників, 40% з яких займаються науковими дослідженнями.
Сьогодні KWS
• № 1 в світі за обсягами продажів насіння цукрових буряків
• № 1 в Німеччині за обсягами продажів насіння кукурудзи та зернових культур
• № 1 в Україні за обсягами продажів насіння озимого гібридного жита
• № 3 в Європі за обсягами продажів насіння кукурудзи
• № 3 в Україні за обсягами продажу насіння цукрових буряків
• № 3 в США за обсягами продажу насіння кукурудзи

KWS UKRAINA
Country: Ukraine
Postal code: 01042
City: Kyiv
Address: 19, Druzhby Narodiv Blvd.

Phone: +38 044 586 52 14
Fax: +38 044 586 52 13
E-mail: ukraine@kws.com
www.kws.ua

KWS has been breeding crops for the moderate climatic zone for more than 160
years. The company is now one of the world’s leading seed producers.
Our strengths are our close proximity to farmers, a broad portfolio of leading varieties,
a strong brand and a strong sales presence.
Historically, our company’s success was founded on sugarbeet breeding. Today,
our product portfolio includes many other crops: corn and cereals such as wheat,
rye, barley, oats and triticales, as well as oil plants such as rapeseed, sunflower and
soybean, pulses, catch crops, potatoes, energy plants and ecological seed.

50

офіційний каталог виставки

official catalogue

INTERNATIONAL FIELD DAYS UKRAINE 2019
НДКК ФІРМА «КОНКОРД-ГЕЙ»
Країна: Україна
Індекс: 08662
Місто: смт Гребінки Київська обл.
Адреса: вул. Київська, 186а

Телефон: +38 (04571) 7 12 60, 7 12 59
Факс: +38 (04571) 7 12 60, 7 12 59
E-mail: company@konkord.biz
www.konkord.biz

Компанія КОНКОРД – група підприємств, яка вже 25 років здійснює постачання сільськогосподарської техніки та обладнання, включаючи вигідні схеми
фінансового лізингу та фінансування, гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки, постачання оригінальних запасних
частин.
Має Вінницьке, Бершадське, Первомайське і два Київських представництва.
Є офіційним дилером провідних європейських виробників: CLAAS, AMAZONE,
LEMKEN, AGRIFAC, STROM-BEDNAR i FLIEGL.
Компанія КОНКОРД має власне сільськогосподарське виробництво, на полях
якого випробовується та демонструється ефективність сільськогосподарської
техніки, що постачається компанією до України.

PNDKK FIRMA KONKKORD-GEI
Country: Ukraine
Postal code: 08662
City: Grebinky, Kyiv region
Address: Kyivska 186a str

Phone: +38 (04571) 7 12 60, 7 12 59
Fax: +38 (04571) 7 12 60, 7 12 59
E-mail: company@konkord.biz
www.konkord.biz

Company KONKORD is the group of companies, which for 25 years carries out
deliveries of agricultural machinery and equipment, including the best of the scheme
of financial leasing and financing, warranty and post-warranty service of agricultural
machinery, supply of original spare parts. Company has representations in Vinnytsa,
Bershad, Pervomaisk and two offices in Kyiv. It is the official dealer of leading
European manufacturers: CLAAS, AMAZONE, LEMKEN, AGRIFAC, STROM-BEDNAR
and FLIEGL.
Company KONKORD has its own agricultural production, in the field, which tested
and demonstrated the effectiveness of agricultural machinery supply company in
Ukraine.
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ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА, ТОВ
Країна: Україна
Індекс: 04071
Місто: Київ
Адреса: вул. Костянтинівська, 2-А

Телефон: +380 97 35 111 36
E-mail: info@life-force.com.ua
www.life-force.com.ua
Компанія ЛАЙФ ФОРС УКРАЇНА є українським виробником гумінових препаратів, органо-мінеральних добрив та комплексних біопрепаратів для традиційного та
органічного землеробства. В продуктах компанії поєднані принципи інтенсивного
землеробства з принципами екологічної відповідальності.

LIFE FORCE UKRAINE, L.L.C
Country: Ukraine
Postal code: 04071
City: Kyiv
Address: 2-A Konstantinovskaya str.
Phone: +380 97 35 111 36
E-mail: info@life-force.com.ua
www.life-force.com.ua
Life Force Ukraine L.L.C is a Ukrainian manufacturer of humic drugs, organo-mineral
fertilizers and complex biopreparations for traditional and organic farming. The products
of our company combine the principles of intensive farming with the principles of
environmental responsibility.
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ТОВ «ЛАУНЧ УКРАЇНА»
Країна: Україна
Індекс: 61033
Місто: Харків
Адреса: Шевченка, буд. 317
Телефон: +38 (096) 93 99 772
E-mail: tender@launch.ua
www.grandinstrument.ua
•
•
•
•
•
•

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.
Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів.
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання.
Установлення та монтаж машин і устатковання.

LTD «LAUNCH UKRAINA»
Country: Ukraine
Postal code: 61033
City: Kharkiv
Address: Shevchenko, 317
Phone: +38 (096) 93 99 772
E-mail: tender@launch.ua
www.grandinstrument.ua
•
•
•
•
•
•

Wholesale trade in parts and accessories for motor vehicles.
Retail trade in parts and accessories for motor vehicles.
Wholesale trade in other commodities of economic purpose.
Provision of other machines, equipment and goods for rent.
Repair and maintenance of other machinery and equipment.
Installation and installation of machines and equipment.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «МАСКІО-ҐАСПАРДО УКРАЇНА»
Країна: Україна
Індекс: 03143
Місто: Київ
Адреса: Академіка Заболотного, 150-A, оф.81
Телефон: 538 18 38
Факс: 538 08 20
E-mail: info@maschio.com.ua
www.maschio.com
Maschio Gaspardo – міжнародна група компаній, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської техніки для обробки ґрунту, посіву, озелененню та
догляду за сільськогосподарськими культурами.
Група виробляє широкий асортимент ротаційних фрез та борон, мульчувачів,
пневматичних сівалок точного висіву, сівалок для зернових культур, комбінованих сівалок, косарок, плугів, обладнання для мінімальної обробки грунту та обприскувачів.

MASCHIO-GASPARDO UKRAINE LLC
Country: Ukraine
Postal code: 03143
City: Kyiv
Address: Academika Zabolotnogo, 150-A, office 81
Phone: 538 18 38
Fax: 538 08 20
E-mail: info@maschio.com.ua
www.maschio.com
Maschio Gaspardo is an international Group, leader in the production of agricultural
equipment for tillage, seeding/planting, crop protection, landscaping and hay making.
The Group produces a wide range of rotary tillers, power harrows, mulchers,
precision planters, seed drills, flail mowers, ploughs, minimum tillage tools, sprayers
and balers.
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ТОВ «МЕТЕО ФАРМ»
Країна: Україна
Індекс: 01011
Місто: Київ
Адреса: вул. Панаса Мирного, 11, кв.122
Телефон: +38 050 305 33 37
E-mail: dmytro.maksymenko@meteo.farm
www.meteo.farm
Незалежний метеосервіс, який надає повну інформацію щодо агропогодних
умов саме на вашому полі.

LLC «METEO FARM»
Country: Ukraine
Postal code: 01011
City: Kiev
Address: st. Panas Mirny, 11, ap.122
Phone: +38 050 305 33 37
E-mail: dmytro.maksymenko@meteo.farm
www.meteo.farm
Independent weather service provider, which provides complete information on agrienvieronment conditions exactly on your field.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ
В.М. РЕМЕСЛА НААН
Країна: Україна
Індекс: 08853
с. Центральне, Миронівський р-н.,
Київська обл.
Адреса: Центральна, 68

Телефон: +38 (04574) 74 135
Факс: +38 (04574) 74 446
E-mail: mwheats@ukr.net
www.mip.com.ua

Провідна наукова установа України з селекції зернових культур (пшениця озима і
яра, ячмінь озимий і ярий, тритикале, овес, жито) заснована в 1912 р. За час діяльності Миронівської станції та інституту створено понад 320 сортів дев’ятнадцяти
сільськогосподарських культур, серед яких шедеври світової селекції – сорти пшениці озимої Українка 0246 та Миронівська 808. Станом на 2019 р. до Державного
реєстру України внесено 109 миронівських сортів (61 сорт пшениці м’якої озимої,
12 – пшениці м’якої ярої і 4 – твердої ярої, 4 сорти тритикале озимого, 12 сортів
ячменю озимого та 14 – ярого, 1 сорт проса та 1 – сорго суданського). Посівні
площі сортів селекції Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН в
Україні займають площу 1,5 млн. га.

THE V.M. REMESLO MYRONIVKA INSTITUTE OF
WHEAT OF NAAS
Country: Ukraine
Postal code: 08853
Tsentralne village, Myronivka District,
Kyiv Region
Address: Tsentralna St, 68

Phone: +38 (04574) 74 135
Fax: +38 (04574) 74 446
E-mail: mwheats@ukr.net
www.mip.com.ua

The leading scientific institution of Ukraine for breeding grain crops (winter and spring
wheat, winter and spring barley, triticale, oats, rye) was founded in 1912. During the
activity of Myronivka station and the Institute more than 320 varieties of nineteen crops
have been created, including winter wheat varieties Ukrainka 0246 and Myronivska 808
being masterpieces of worldwide breeding. In 2019, there were included into the State
Register of Ukraine 109 Myronivka varieties (61 winter and 12 spring bread wheat, 4
durum spring wheat, 4 winter triticale, 12 winter barley and 14 spring barley varieties,
1 common millet and 1 Sudan grass variety). Sowing areas of varieties bred at the V.M.
Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS cover in Ukraine 1.5 million hectares.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (НУБІП УКРАЇНИ)
Країна: Україна
Індекс: 03041
Місто: Київ
Адреса: вул. Генерала Родімцева,
буд. 19, навчальний корпус № 1

Телефон: +38 (044) 258 42 63,
(044) 527 83 08
Факс: +38 (044) 527 82 42
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом
дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне
середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів
наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агроі біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській
місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю
і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE
Country: Ukraine
Postal code: 03041
City: Kiev
Address: street General Rodimtsev, d.
19, educational building number 1

Phone: +38 (044) 258 42 63,
(044) 527 83 08
Fax: +38 (044) 527 82 42
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua

The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, in accordance
with the status of higher education institutions, has the IV level of accreditation, is an
institution of research type that conducts educational, research, scientific and innovative,
educational and production and informational and consulting activities aimed at studying
modern problems of science of life and environment, use, reproduction and balanced
development of bioresources of terrestrial and aquatic ecosystems, introduction of
newest environmental protection agro-bioteas technologies for the revival of soil safety
and fertility, energy saving agrotechnologies, ecological and legal management in rural
areas, monitoring and control over compliance with standards, quality and safety of
agricultural products, products for processing and the environment.
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НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА
ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА
Країна: Німеччина- Україна
Індекс: 01004
Місто: Київ
Адреса: вул. Пушкінська / 34

Телефон: +38 044 377 52 00
Факс: +38 044 235 42 34
E-mail: info@ukraine.ahk.de
http://ukraine.ahk.de/ua/

Палата — це центральна бізнес-платформа для розвитку німецько-українських
економічних відносин.
Переваги членства:
• Контакти та представництво Ваших інтересів на найвищому рівні
• Обмін контактами та інформацією
• Інформація про ринки з перших рук
• Пошук ділових партнерів
• Консультації та послуги
• Підвищення пізнаваності Вашої компанії

GERMAN-UKRAINIAN
CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
Country: Germany-Ukraine
Postal code: 01004
City: Kiyv
Address: vul. Pushkinska / 34

Phone: +38 044 377 52 00
Fax: +38 044 235 42 34
E-mail: info@ukraine.ahk.de
http://ukraine.ahk.de/ua/

«The Chamber is the central business platform for the development of GermanUkrainian economic relations.
Benefits of membership:
• Contacts and representation at the highest level
• network and exchange
• First-hand market information
• Research for business partners
• advice and services
• Higher visibility»
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ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП»
Країна: Україна
Індекс: 01042
Місто: Київ
Адреса: Філатова, 10-А, оф. 2/16

Телефон: +38 044 500 67 10
Факс: +38 044 500 67 10
E-mail: info@plantagroup.com
www.plantagrоup.com

Компанія «ПЛАНТА ГРУПП» є офіційним ексклюзивним представником
MERISTEM™ на території України.
Наша спеціалізація – впровадження на ринок України сучасних високотехнологічних екологічних мікродобрив, стимуляторів росту та антистресантів від іспанського виробника Quimicas Meristem S.L.
Технології живлення рослин, які ми впроваджуємо, дозволять максимально розкрити потенціал сільськогосподарських культур і, як наслідок, отримати високі і
якісні врожаї. А основними принципами роботи наших спеціалістів є високий професіоналізм та відповідальність перед кожним клієнтом.
Добрива MERISTEM™ успішно зарекомендували себе та застосовуються в
агротехнологіях по всьому світу.

LLC “PLANTA GROUP”
Country: Ukraine
Postal code: 01042
City: Kyiv
Address: Filatova, 10-A, office 2/16

Phone: +38 044 500 67 10
Fax: +38 044 500 67 10
E-mail: info@plantagroup.com
www.plantagrоup.com

PLANTA GROUP company is the exclusive representative of MERISTEM ™ on the
territory of Ukraine.
Our specialization is the introduction into the Ukrainian market of modern hightechnology ecological microfertilizers, biostimulants and enhancers of plant defences
from the Spanish manufacturer Quimicas Meristem S.L.
The plant nutrition technologies that we introduce, are able to realize the potential of
agricultural crops, thereby providing high and quality yields. And the basic principles of
our specialists are the high professionalism and responsibility to each and every client.
Microfertilizers MERISTEM™ are successfully used in more than 20 countries.
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ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА»
Країна: Україна
Індекс: 02152
Місто: Київ
Адреса: просп. П. Тичини, 1в
Телефон: +380 44 492 97 27
Факс: +380 44 492 97 26
E-mail: tetiana.hrysiuk@vw-commercial.com.ua
www.vw-commercial.com.ua/
ТОВ «Порше Україна», яку було засновано в 2008 році, є частиною австрійської
компанії Porsche Holding Salzburg, яка є найбільшою компанією з продажу автомобілів у Європі. ТОВ «Порше Україна» є Імпортером автомобілів Volkswagen Комерційні автомобілі, Volkswagen, SEAT та AUDI.

PORSCHE UKRAINE LLC
Country: Ukraine
Postal code: 02152
City: Kyiv
Address: Pavla Tychyny ave. 1V
Phone: +380 44 492 97 27
Fax: +380 44 492 97 26
E-mail: tetiana.hrysiuk@vw-commercial.com.ua
www.vw-commercial.com.ua/
Porsche Ukraine LLC, founded in 2008, is part of the Austrian company Porsche
Holding Salzburg, the biggest automotive company in Europe in case of sale volume.
Porsche Ukraine LLC is an Importer of Volkswagen Commercial Vehicles, Volkswagen,
SEAT and AUDI.
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ТОВ «ПРЕРІЯ АМС»
Країна: Україна
Індекс: 18016
Місто: Черкаси
Адреса: вул. С. Смірнова 1/5

Телефон: +38 0975757855
E-mail: tyrinov70@ukr.net
• Розпилювачі та комплектуючі до них
• Сиситеми автоматичного дозування ЗЗР
• Системи точного землеробства

PRAIRIE LLC
Country: Ukraine
Postal code: 18016
City: Cherkasy
Address: S.Smirnov Street 1/5
Phone: +38 0975757855
E-mail: tyrinov70@ukr.net
• Nozzles
• Pesticide dosing system
• Precision farming

офіційний каталог виставки

official catalogue

61

2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
РАЖТ СЕМЕНС-УКРАЇНА
Країна: Україна
Індекс: 03127; Місто: Київ
Адреса: Героїв Оброи, 10А, оф.148

Телефон: +38 044 538 15 31
E-mail: hhornitska@ragt.fr
www.ragt-semences.com.ua

Цього року група компаній RAGT святкує своє 100-річчя.
Назва компанії утворилась із абревіатури перших літер чотирьох природніх регіонів Руерг (Rouergue), Овернь (Auvergne), Жєводан (Gévaudan), Тарне (Tarnais). Глибоке коріння
та сильні людські цінності надихають RAGT та направлені на задоволення сьогоднішніх
викликів амбітного, інноваційного та конкурентного європейського сільського господарства. 1919 – це рік створення RAGT фермерами департаменту Aveyron у вигляді сільськогосподарського кооперативу. Сьогодні родини-засновники є мажоритарними акціонерами групи RAGT, яка у 1944 році стала акціонерним товариством. Сьогодні - RAGT
працює в двох головних напрямах: Насіннєвий бізнес, для якого RAGT створює, виробляє
і постачає насіння сортів, що охоплюють основні польові та кормові культури світу. Сільськогосподарське постачання - RAGT Plateau Central. RAGT Plateau Central постачає сільгоспвиробникам засоби захисту рослин та консультує понад 10 000 фермерів у регіонах
утворення RAGT, також пропонує широкій вибір продукції для громадськості через свою
мережу з 29 магазинів Jardin & Maison.
В Україні компанія представлена з 2009 року і за час свого існування українські сільгоспвиробники належно оцінили високоякісні гібриди кукурудзи, соняшнику, сорго, озимого ріпаку, сорти озимої пшениці та сої.

RAGT SEMENCES
Country: Ukraine
Postal code: 03127; City: Kyiv
Address: Heroiv Oborony, 10-a, offi. 148

Phone: +38 044 538 15 31
E-mail: hhornitska@ragt.fr
www.ragt-semences.com.ua

The RAGT group is celebrating its 100th anniversary this year.
The name, Rouergue, Auvergne, Gévaudan, Tarnais refers to the four natural regions that
gave the group its origin. Deep roots and strong human values inspire RAGT to meet today’s
challenge of an ambitious, innovative and competitive European agriculture. 1919 - Year of
creation of RAGT by Aveyron farmers in the form of an agricultural cooperative. The founding
families are today the majority shareholders of the RAGT group, which became a public limited
company in 1944. Today - RAGT develops two complementary core businesses: Seed business, for which RAGT breeds, produces and supplies seeds of varieties covering the major
arable and forage crops of the world. Farm supply business - Jardin & Maison.
RAGT Plateau Central supplies farms with supplementary products, advises over 10,000
farmers in the native area of RAGT and aims at targeting the general public through a network
of 29 stores. In Ukraine the company is presented since 2009 and during its existence Ukrainian farmers appropriately rated high-quality hybrid maize, sunflower, sorghum, winter rapeseed
varieties of winter wheat and soybeans.
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ТОВ НВЦ «РЕАКОМ»
Країна: Україна
Індекс: 49019
Місто: Дніпро
Адреса: вул. Ударників, 30
Телефон: +38 (0562) 31 91 77
Факс: +38 (0562) 38 19 70
E-mail: info@reacom.com.ua
www.reacom.com.ua
Науково-виробничий центр “Реаком” - провідний вітчизняний розробник та
виробник хелатних мікродобрив, рідких комплексних добрив та стимуляторів.

RPC “REACOM”, LTD
Country: Ukraine
Postal code: 49019
City: Dnipro
Address: Udarnikov st, 30
Phone: +38 (0562) 31 91 77
Fax: +38 (0562) 38 19 70
E-mail: info@reacom.com.ua
www.reacom.com.ua
Research-and-production Center “Reacom” is a leading Ukrainian designer and
manufacturer chelated micronutrients (in their biologically active forms).
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ПП «САМПО»
Країна: Україна
Індекс: 01042
Місто: Київ
Адреса: б-р Л.Українки 36-б, оф. 2

Телефон: +38 (044) 467 67 62
Факс: +38 (044) 391 20 77
E-mail: info@sampo.com.ua
www.sampo-ukraine.com

ПП «САМПО» – офіційний представник компаній:
конвеєри;
• SAMPO ROSENLEW (Фінляндія) – зернозбиральні комбайни для фермер- • REM (Канада) – вакуумні транспортери;
ських господарств, сільськогосподар- • HUTCHINSON (США) – мобільні скребських підприємств, селекційних станцій;
кові транспортери;
• MEPU (Фінляндія) – мобільні, стаціонар- • AGI GRAIN DRYER (Бразилія) – потокові
зерносушарки;
ні та потокові зерносушарки;
• MECMAR (Італія) – мобільні зерносу- • FRAME (Італія) – силоси для зберігання
зерна;
шарки;
• AGI (Канада) – елеваторне обладнання; • PTM (Італія) – норії, стрічкові та ланцю• WESTFIELD (Канада) – мобільні та стацігові транспортери;
• UNION IRON (США) – мобільні модульонарні шнекові транспортери;
• BATCO (Канада) – мобільні стрічкові
ні зерносховища.
Напрям діяльності підприємства – продаж сільськогосподарської техніки та запчастин, сервісний ремонт та обслуговування.

PE “SAMPO”
Country: Ukraine
Postal code: 01042
City: Kyiv
Address: L. Ukrainki b-d 36B, office 2

Phone: +38 (044) 467 67 62
Fax: +38 (044) 391 20 77
E-mail: info@sampo.com.ua
www.sampo-ukraine.com

“SAMPO” PE is official representative of:
• SAMPO ROSENLEW (Finland) – combine • REM (Canada) – mobile vacuum conveyors;
harvesters for farmers, agricultural compa- • HUTCHINSON (USA) – mobile chain connies, stations of plant varieties;
veyors;
• MEPU (Finland) – mobile, stream and sta- • AGI GRAIN DRYER (Brazil) – grain dryers;
• FRAME (Italy) – flat-bottom and hoptionary grain dryers;
• MECMAR (Italy) – mobile grain dryers;
per-bottom bins;
• AGI (Canada) – grain storage equipment; • PTM (Italy) – bucket elevators, belt and
chain conveyors;
• WESTFIELD (Canada) – mobile gain augers;
• BATCO (Canada) – mobile belt conveyors; • UNION IRON (USA) – temporary storage.
Range of activity of “SAMPO” PE – sales of agricultural machinery and spare parts,
service and maintenance.
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СТАФІТ
Країна: Україна
Індекс: 51491
Місто: Дніпропетровська обл.,
Павлоградський р-н, с. Троїцьке
Адреса: 160 В

Телефон: +38 (067) 627 35 05
E-mail: jdanylova@staphyt.com
www.staphyt.com

Staphyt був створений у 1989 році.
Контрактна дослідницька організація, що надає послуги в галузі агрономії в Європі,
Австралії (Peracto) і в Америці (через партнерів), Staphyt забезпечує надійні рішення і
високий рівень досвіду для виробників агрохімікатів і біологічних препаратів, а також
для селекційних компаній для розробки, реєстрації та просування продукції.
Наші сфери знань – проведення досліджень в сільському господарстві, консультації з
питань регулювання, координація реєстраційних досьє в галузі захисту рослин і харчування. Ми надаємо повний спектр послуг, таких як біологічні польові дослідження (GEP),
лабораторні та тепличні дослідження, дослідження залишків препаратів (GLP), екотоксикологічні дослідження, дослідження насіння, харчових продуктів та регуляторні послуги.
Від консультацій до методології, від аналізу до рекомендацій, наші 475 співробітників роблять усе можливе, щоб керувати та контролювати всі проекти, що найкраще
для наших клієнтів. Staphyt повністю співпрацює зі своїми клієнтами, активно підтримує їх інновації, зростання та майбутні успіхи.

STAPHYT
Country: Ukraine
Postal code: 51491
City: Dnipropetrovsk region,
PAVLOGRAD District, v Troitske
Address: 160v

Phone: +38 (067) 627 35 05
E-mail: jdanylova@staphyt.com
www.staphyt.com

Staphyt was created in 1989.
Contract Research Organisation providing services in Agrosciences in Europe, Australasia
(Peracto) and in the Americas (through partners), Staphyt provides reliable solutions and high
levels of expertise to agrochemicals and biologicals manufacturers and to plant breeding
companies for the development, registration and promotion of their products.
Our areas of expertise are agricultural experimentation, regulatory consultancy, coordination
of registration dossiers in plant-protection and nutrition. We provide a full range of services,
such as biological field studies (GEP), laboratory and glasshouse studies, residue studies
(GLP), ecotoxicology studies, seeds studies, food processing and regulatory services.
From consultancy to methodology, from analysis to recommendation, our 475 employees
do everything possible to manage and control all projects to best effect for our clients. Staphyt
is fully engaged with its clients, to actively support their innovation, growth and future success.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЕМБЕРГ
Країна: Україна
Індекс: 79060
Місто: Львів
Адреса: вул. Наукова 7д

Телефон: +38098 94 05 487
E-mail: info@agritecno.com.ua
Agritecno.com.ua

Іспанська компанія Агрітекно була застована в 2001 році. На сьогоднішній день
компанія Агрітекно входить в число світових лідерів по виробництву спеціальних
органічних добрив, біостимуляторів. Препаратам Агрітекно присвоєно сертифікати таких всесвітніх організацій як: Ecocert (ЄС), OMRI (США), Sohiscret (ЄС), як
продуктам, допустимим у використанні в Екологічно Чистому Сільському Господарстві

TRADE HOUSE OF LEMBERG
Country: Ukraine
Postal code: 79060
City: Lviv
Address: Naukova 7d

Phone: +38098 94 05 487
E-mail: info@agritecno.com.ua
Agritecno.com.ua

The Spanish company Agritecno was established in 2001. Today Agritecno company
is one of the world leaders in the production of special organic fertilizers, biostimulants.
Agritecno has been awarded the certificates of such world-wide organizations as Ecocert
(EU), OMRI (USA), Sohiscret (EU) as products eligible for use in the Environmentally
Friendly Agriculture.
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УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР
Країна: Україна
Індекс: 62416
Місто: Пісочин
Адреса: вул. Чехова 5

E-mail: info@udaz.com.ua
udaz.com.ua

UDAZ є професійним навчальним центром в аграрній сфері. Основна мета компанії — передача міжнародного практичного досвіду. Наші фахівці впроваджують
дуальну (20% теорія 80% практика) систему навчання.
UDAZ – офіційний представник школи DEULA-NIENBURG в Україні.

UKRAINIAN-GERMAN AGRARIAN CENTER
Country: Ukraine
Postal code: 62416
City: Pisochin
Address: Chekhov 5

E-mail: info@udaz.com.ua
udaz.com.ua

UDAZ is a professional training center in the agricultural sector. The main goal of the
company is the transfer of international practical experience. Our specialists introduce
dual (20% theory 80% practice) training system.
UDAZ - official representative of the school DEULA-NIENBURG in Ukraine.

офіційний каталог виставки

official catalogue

67

2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО»
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Україна; 08654; смт Дослідницьке,
Васильківський р-н, Київська обл.
Адреса: вул. Інженерна, 5

Телефон: 0 (4571) 3 36 57
Факс: 0 (4571) 3 37 77
E-mail: ndipvt@ukr.net • ndipvt.com.ua

ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого» є головною організацією Мінагрополітики України
з питань випробування с.-г. техніки, проведення науково-технічної експертизи технологій
для АПК, формування науково-обґрунтованих передумов реалізації технічної політики у
сільському господарстві.
НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
• Прикладні науково-технічні розробки • Випробування, ранжування та формування регістру і поточний супровід
в системі інженерно-технічного забезДержавного реєстру технічних засопечення АПК та машиновикористання
бів для АПК
• Технічне регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення АПК в • Експертиза та оптимізація технологічних операцій і комплексів машин
умовах євроінтеграції
• Трансфер інновацій, створення інформаційних баз даних, пропаганда та поширення знань

SSO “L. POGORILYY UKRNDIPVT”
Ukraine; 08654; Doslidnitske, Vasilkiv
distr,Kyiv region
Address: 5, Inzhenerna str

Phone: 0 (4571) 3 36 57
Fax: 0 (4571) 3 37 77
E-mail: ndipvt@ukr.net • ndipvt.com.ua

SSO «L. Pogorilyy UkrNDIPVT» is the main organization of the MinAgroPolicy of Ukraine
on testing the agricultural machinery, carrying out scientific and technical expertise of technologies for AIC, formation of scientifically grounded prerequisites for realization of technical
policy in agriculture.
DIRECTIONS OF ACTIVITIES:
• Applied scientific and technical develop- • Expertise and optimization of technologments in the system of engineering and
ical operations and machine complexes
technical support of agribusiness
• Transfer of innovations, creation databases, propaganda and knowledge ex• Technical regulation in the system of engitension
neering and technical support of the AIC
• Testing, ranking, registering and current support of the State Register of technical means
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АК «ФАВОРИТ»
Країна: Україна
Індекс: 27613
Місто: с. Підгайці
Адреса: вул. Польова 1В
Телефон: +38 (067) 520 44 48
Факс: +38 (0522) 30 87 20
E-mail: office@favorit.ltd
favorit.ltd
Високоякісна посівна та грунтообробна техніка від компанії «Фаворит» призначена для робіт різного рівня складності. Більш ніж 11 років, техніка «Фаворит»
втілює в собі об’єднання якості та надійності.

AC “FAVORIT”
Country: Ukraine
Postal code: 27613
City: Kiev
Address: S. Pidhaitsi
Phone: +38 (067) 520 44 48
Fax: +38 (0522) 30 87 20
E-mail: office@favorit.ltd
favorit.ltd
The high-quality sowing and tillage technology from the company «Favorit» has been
designated for works of various levels of complexity. For more than 11 years, company
«Favorit» technique embodies the combination of quality and reliability.

офіційний каталог виставки

official catalogue

69

2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ ШТЕФЕС
Країна: Україна
Індекс: 09100
Місто: Біла Церква
Адреса: Шевченко, 158
Телефон: 0456393025

E-mail: info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua

Компанія «Штефес», до складу якої входять ТОВ «Штефес», фірма - реєстрант,
та ПП « Марго» , що реалізує засоби захисту рослин , представлена на аграрному
ринку України вже 26 років. Наша продукція широко відома і популярна серед
українських аграріїв. Наш асортимент дозволяє знайти індивідуальний підхід
до кожного господарства , тобто , вирішити навіть найскладніші технологічні
завдання при вирощуванні цукрових буряків та інших культур.
Компанія не стоїть на місці , постійно розширює спектр своїх препаратів. На
сьогоднішній день у нас 36 реєстрація засобів захисту на цукровий буряк , ріпак ,
пшеницю , кукурудзу. Ми маємо ексклюзивну систему захисту цукрових буряків.
Наша команда - команда однодумців , яка працює для наших клієнтів
, дотримуючись високого рівня ділової етики та ефективної взаємодії .
Професіоналізм і компетентність наших фахівців - запорука успішної діяльності
всієї компанії. Наші переваги: якість + досвід + професіоналізм + оперативність.

TOV STEFES
Country: Ukraine
Postal code: 09100
City: Bila Tserkva
Address: Shevchenko 158

Phone: 0456393025
E-mail: info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua

The company «Stefes» which includes TOV «Stefes», a registration company, and
PP «Margo», which sells plant protection products, has been on the agrarian market of
Ukraine for 26 years. Our production is well-known and popular among the Ukrainian
farmers. Our assortment makes it possible to find an individual approach to each farm
that is to solve even the most complicated technology problems by cultivating sugar
beet and other crops.
The company is constantly developing it self, it continues to expand its product
range. Today we have 36 registrations of plant protection products for sugar beet,
rape, wheat, corn. We have exclusive system of protection for sugar beet.
Our team is a team of people sharing the same ideas which works for our customers, keeping high level of business ethics and effective interaction. Professionalism
and competence of our specialists is guarantee of success of the whole company. Our
advantages are quality + experience + professionalism + responsiveness.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА
«АГРАРІЇ РАЗОМ»
Країна: Україна
Індекс: 20301
Місто: Умань
Адреса: вул. Інтернаціональна, 2
Телефон: +38 067 525 68 44
E-mail: info@agrarii-razom.com.ua
https://agrarii-razom.com.ua
Автоматизована підтримка прийняття рішень для агрономів, садівників.
Перелік та підбір пестицидів та агрохімікатів, їх аналогів, аграрні калькулятори.
Підбір і порівняння сортів рослин. Інтерактивні версії Державного реєстру пестицидів та агрохімікатів і Державного реєстру сортів рослин.
Довідники рослин, хвороб рослин, шкідників, бур’янів. Визначники хвороб рослин, шкідників, бур’янів (з використанням методів штучного інтелекту).
Дошка оголошень для продажу пестицидів, агрохімікатів, техніки, насіння, саджанців, с/г продукції.
Новини, анонси подій агросвіту, агробізнесу.

INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM
“AGRARII RAZOM”
Country: Ukraine
Postal code: 20301
City: Uman
Address: 2 Internatsionalna Str.

Phone: +38 067 525 68 44
E-mail: info@agrarii-razom.com.ua
https://agrarii-razom.com.ua

Automated support of decision making for agronomists and gardeners.
Selection of pesticides and agrochemicals, their analogues, agrarian calculators.
Selection and comparison of plant varieties. Interactive versions of the State Register
of pesticides and agrochemicals and the State Register of plant varieties.
Directories of plants, plant diseases, pests, weeds. Determinants of plant diseases,
pests, weeds (using methods of artificial intelligence).
The message board for the sale of pesticides, agrochemicals, machinery, seeds,
seedlings, agricultural products.
News, announcements of the events of agrarian world, agribusiness.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ГАЗЕТА «АГРАРНИК»
Країна: Україна
Індекс: 54055
Місто: Миколаїв
Адреса: вул. Соборна,12Б
Телефон: +38 (067) 512 29 32,
(067) 512 66 05

Факс: +38 (0512) 58 00 65
E-mail: agrarnik2004@gmail.com
www.agrarnik.com

«АграрНик» – всеукраїнська інформаційно-рекламна газета для працівників
агропромислового комплексу. Видається з січня 2004 року.
Сумарний тираж видання становить понад 90 000 екз. :
• 31 000 читачів є передплатниками газе- • більше 60 000 є читачами електронної
версії газети.
ти і отримують її по поштовій підписці;
Ваші вигоди від співпраці з газетою «АграрНик»:
• Ви отримаєте постійну активну дев’я- • Ви ефективно інвестуєте свої кошти,
тому, що ми пропонуємо саму велику і
ностотисячну аудиторію потенційних
перевірену цільову аудиторію;
покупців Ваших товарів і послуг;
• Ваше рекламне звернення потрапить • ми підберемо Вам індивідуальну рекламну програму виходячи з ваших
точно в ціль, Ваші клієнти - це наші
побажань і фінансових можливостей;
читачі;
• Ви зможете розширити сферу свого • Ви отримаєте можливість скористатися нашими додатковими сервісами,
бізнесу, Ваша компанія стане впізнаотримавши значні знижки і бонуси.
ваною по всій Україні, а товар продаватися у всіх регіонах;
Передплатний індекс: 91210

NEWSPAPER «АGRARNIK»
Country: Ukraine
Postal code: 54055
City: Mykolaiv
Address: Str. Sobornaya, 12-b, of. 405

Phone: +38 (067) 512 29 32,
(067) 512 66 05
Fax: +38 (0512) 58 00 65
E-mail: agrarnik2004@gmail.com
www.agrarnik.com

«AgrarNik» - all-Ukrainian information and advertising newspaper for agricultural
workers. It is published since January 2004.
The newspaper is distributed as free address delivery of all circulation by Ukrpochta
on a subscription to all regions of Ukraine. Additional circulations are distributed at
exhibitions of the agro-industrial branch, seminars and conferences.
Periodicity: twice a month. Circulation: 31,000 copies
Index: 91210.
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ТОВ АГРАР МЕДІЄН УКРАЇНА
Країна: Україна
Індекс: 02002
Місто: Київ
Адреса: вул. Є. Сверстюка, 11-а, п.с. 166
Телефон: +380 44 583 06 59
E-mail: advert@agroexpert.ua
www.agroexpert.ua
Видавництво ТОВ «Аграр Медієн Україна»
Журнал Agroexpert (передплатний індекс 37150) - щомісячний практичний посібник керівника, агронома, ветлікаря, зоотехніка, механізатора.
Книги: «Насіння – золотий фонд урожаю», «Специальные удобрения», «Болезни
плодовых», «Практичне садівництво», «Атлас болезней свиней», «Кормление свиней», «Здоровье копыт» ...
Семінари: «Ефективне свинарство», «Моя молочна ферма».
Всеукраїнський конкурс: «Кращий молодий агроном».

AGRAR MEDIEN UKRAINE LLC
Country: Ukraine
Postal code: 02002
City: Kiev
Address: 11a Sverstiuka, p.b.166

Phone: +380 44 583 06 59
E-mail: advert@agroexpert.ua
www.agroexpert.ua

Publishing house «Agrar Medien Ukraine»
Agroexpert (subscription index 37150) - monthly practical magazine for managers,
mechanics and agronomists, vets, zoo technicians.
Books: “Seeds”, «Special fertilizers», “Atlas of pigs deceases”, “Pigs feeding”,
“Practical Gardening”, “Hoof care”...
Seminars: “Effective pig farming”, “My dairy farm”.
National Ukrainian competition: “The best young agronomist”
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
АГРАРНИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ
Країна: Україна
Індекс: 01004
Місто: Київ
Адреса: Пушкінська, буд. 21
Телефон: +38 (044) 332 26 67
E-mail: info@landlord.ua
Landlord.ua
Журнал LANDLORD - це друкований україномовний діловий журнал про агробізнес, що висвітлює корисні, актуальні новини, огляди ринку, діалоги з експертами, в
т.ч. їхні рекомендації, історії успіху, огляди, рейтинги агробізнесу та події агроринку.
Сайт в мережі Інтернет: landlord.ua –, більше 70 тис. читачів, що займає 1 місце
за якістю контенту та цитуванням у інтернет-мережі.
Кожне друковане видання поширюється через пряму розсилку цільовій аудиторії, яке становить понад 7000 аграрних компаній.

AGRARIAN MEDIA HOLDING
Country: Ukraine
Postal code: 01004
City: Kiev
Address: Pushkinska, 21

Phone: +38 (044) 332 26 67
E-mail: info@landlord.ua
Landlord.ua

The LANDLORD magazine is a published Ukrainian-language business magazine
on agribusiness, highlighting useful, up-to-date news, market reviews, dialogues with
experts, including their recommendations, success stories, reviews, agribusiness and
agro-market events.
The Internet website: landlord.ua -, more than 70 thousand readers, ranked №1 in
terms of content quality and quoting on the Internet.
Each published edition is distributed through direct mail to a target audience of more
than 7,000 agribusiness companies.
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ЖУРНАЛ «АГРАРНИЙ ТИЖДЕНЬ. УКРАЇНА»
Країна: Україна
Індекс: 04209
Місто: Київ
Адреса: Озерна, 30/51, кв. 172
Телефон: +38 050 358 65 85
E-mail: nn@a7d.com.ua
https://a7d.com.ua

Видавництво всеукраїнського журналу «Аграрний Тиждень. Україна» і сайту з
достовірною, своєчасною, змістовною інформацією про реальний стан АПК.
Зміст складають фахові рубрики: новини АПК, агрополітика, рослинництво, тваринництво і ветеринарія, агрогроші, техніка і технології, анонси подій, аналітика
ринків (державні програми, законодавство, біржові торги, думки і поради фахівців
тощо).

MAGAZINE «AGRARIAN WEEK. UKRAINE»
Country: Ukraine
Postal code: 04209
City: Kiev
Address: Ozernaya, 30/51, sq. 172

Phone: +38 050 358 65 85
E-mail: nn@a7d.com.ua
https://a7d.com.ua

Publisher of the Ukrainian magazine «Agrarian Week. Ukraine» and a site with reliable,
timely, meaningful information about the real state of the agroindustrial complex.
The content is made up of professional sections: news of the agroindustrial complex,
agropolitics, plant growing, animal husbandry and veterinary medicine, agro-money,
technology and technology, announcements of events, market analysis (state programs,
legislation, stock trading, opinions and expert advice, etc.).
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
АГРО ПЕРСПЕКТИВА
Країна: Україна
Індекс: 03191
Місто: Київ
Адреса: вул. А. Вільяма 4
Телефон: +38 (044) 486 81 19
Факс: +38 (044) 593 45 43
E-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com
„АГРО ПЕРСПЕКТИВА” — краще ділове видання в номінації “Агрокомплекс”.
Видається з 1999 року. Аналітичній журнал про аграрний та продуктовий бізнеси
для власника та керівника, для експортерів імпортерів продовольства, для фермерів та банкірів, для продавців техніки та агрохімії, для вчених та студентів.
Індекс для передплати: 22591
АГРО ПЕРСПЕКТИВА – З ПЕРШИХ КРОКІВ БІЗНЕСУ!
Наклад – 10000 примірників.
Журнал виходить форматом А4, з періодичністю раз на місяць.

AGRO PERSPECTIVE
Country: Ukraine
Postal code: 03191
City: Kiev
Address: 4 Williams str

Phone: +38 (044) 486 81 19
Fax: +38 (044) 593 45 43
E-mail: client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

«AGRO PERSPECTIVE» – is the best agro business edition. A unique analytical
business monthly for owners, top managers, exporters and importers of produce,
farmers, investors, and bankers.
Subscribe to a magazine: 22591
“AGRO PERSPECTIVE” – a magazine for
business from scratch!
Circulation – 10000 copies
The magazine is published A4 size, with a periodicity of once a month.
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ЖУРНАЛ «AGROLUX»
Країна: Україна
Місто: Харків
Адреса: вул. Валентинівська, 44
Телефон: +38 (097) 936 22 32
+380 (063) 213 02 08
E-mail: merk.kharkov17@gmail.com
provse.kh.ua17@gmail.com
htt://provse.kh.ua
Інформаційно-рекламний всеукраїнський аграрний проект - журнал «AgroLux»
А4 формат.
Видання пропонує огляди сільськогосподарської та аграрної галузі України, репортажі з заходів.
Поширюється на спеціалізованих виставках, Днях поля, семінарах та конференція, форумах, АПК.
Електронна версія журналу розсилається на 10 тис. електронних адрес України.
Поштова розсилка по підписці через Укрпошту та Нову Пошту.
Цільова аудиторія: КХП, елеватори, фермери, сільгосп-управління, підприємства
і фірми, що працюють в сфері АПК по всіх регіонах України.

THE MAGAZINE “AGROLUX”
Country: Ukraine
City: Kharkiv
Address: Street Valentinovskaya, 44
Phone: +38 (097) 936 22 32
+380 (063) 213 02 08

E-mail: merk.kharkov17@gmail.com
provse.kh.ua17@gmail.com
htt://provse.kh.ua

Information and advertising all-Ukrainian agrarian project - «AgroLux» magazine A4
format.
The publication offers reviews of the agricultural and agrarian industry of Ukraine,
reports from events.
It is distributed at specialized exhibitions, Field Days, seminars and conferences,
forums, AIC.
The electronic version of the magazine is sent to 10 thousand electronic addresses of
Ukraine. Post mailing by subscription through Ukrposhta and Novaya Pochta
Target audience: CGP, elevators, farmers, agricultural-management, enterprises and
firms working in the field of agro-industrial complex in all regions of Ukraine.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ЖУРНАЛ «AGROONE»
Країна: Україна
Індекс: 54017
Місто: Миколаїв
Адреса: Соборна, 12 Б, оф.401
Телефон: +38 067 513 20 35
Факс: +38 (0512) 58-05-58
E-mail: agroone@ukr.net

https://www.agroone.info

Аналітика сільського господарства, огляд інновацій у сфері АПК, корисні,
цікаві, інформаційні та наукові статті, публікації фахівців, репортажі з агроподій.
Наклад журналу «АgroONE» - 7600 екз. Поширення по підписці через редакцію в
персонально адресованих конвертах.
Періодичність - 1 раз на місяць.

“AGROONE” MAGAZINE
Country: Ukraine
Postal code: 54017
City: Nicolaev
Address: Off.401, 12 B, Soborna str.
Phone: +38 067 513 20 35
Fax: +38 (0512) 58-05-58

E-mail: agroone@ukr.net
https://www.agroone.info

Analysis of agriculture, review of innovations in the agriculture field , useful, interesting,
informative and scientific articles, publications, experts, reports from agro-measures.
The circulation of the magazine «AgroONE» - 7600 copies. Distribution by subscription
through the editorial in personally addressed envelopes.
Periodicity - 1 time per month.
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AGROPORTAL.UA
Країна: Україна
Індекс: 01032
Місто: Київ
Адреса: Жилянська, 136
Телефон: +38 (044) 236 20 97
Факс: +38 (044) 236 20 79
E-mail: press@agroportal.ua
http://agroportal.ua
AgroPortal.ua — онлайн-ресурс ексклюзивної, актуальної, якісної та корисної
інформації про агропромисловий комплекс України.
Ядро нашої цільової аудиторії — активні, успішні люди, які формують «аграрне»
життя країни.
AgroPortal.ua стартував 1 жовтня 2015 р., над його створенням працює команда
професійних редакторів та журналістів.

AGROPORTAL.UA
Country: Ukraine
Postal code: 01032
City: Kyiv
Address: Zhylianska, 146
Phone: +38 (044) 236 20 97
Fax: +38 (044) 236 20 79

E-mail: press@agroportal.ua
http://agroportal.ua

AgroPortal.ua is an online edition of exclusive, relevant, high-quality and useful
information about the agro-industrial complex of Ukraine.
The core of our target audience is active, successful people who form the «agrarian»
life of the country.
AgroPortal.ua started on October 1, 2015, a team of professional editors and
journalists is working on its creation.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
AGROSMART
Країна: Україна
Індекс: 03056
Місто: Київ
Адреса: вулиця Борщагівська, 145
Телефон: +38 066 436 54 56
E-mail: contacts@agro-smart.com.ua

https://agro-smart.com.ua

Ми створили сільськогосподарський портал AgroSmart для аграріїв з усіх
областей України та даємо можливість працювати без зайвих посередників.
Продавайте і купуйте агро продукцію і послуги на вигідних умовах на нашій
безкоштовній дошці агро оголошень, користуйтеся актуальною картою елеваторів,
прораховуйте приблизну вартість перевезень вантажу, читайте актуальні агро
новини, стежте за подіями на агро ринку!
Наш сайт об’єднує всіх учасників агро сектора - від виробників до споживачів.
AgroSmart - агробізнес з розумом!

AGROSMART
Country: Ukraine
Postal code: 03056
City: Kyiv
Address: Borshchagivska Street, 145
Phone: +38 066 436 54 56
E-mail: contacts@agro-smart.com.ua

https://agro-smart.com.ua

We have created an agricultural platform AgroSmart for farmers from all regions of
Ukraine and give the opportunity to work without unnecessary intermediaries. Sell and
buy agro products and services on favorable terms on our free agro bulletin board, use
an up-to-date elevator card, calculate the approximate cost of cargo transportation,
read the current agro news, follow the events on the agro market!
Our site brings together all participants of the agro sector - from producers to
consumers.
AgroSmart - agribusiness wisely!
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АГРОСТОРІ
Країна: Україна
Індекс: 36000
Місто: Полтава
Адреса: Небесної Сотні, 13. оф. 418
Телефон: +38 067 533 30 55
E-mail: info.agrostory@gmail.com

https://agrostory.com

Портал агробізнесу Agrostory представляє новини сільського господарства,
каталог компаній та дошки оголошень для аграріїв, тематичний форум і
блоги. Портал містить велику інформаційну базу з відомостями про новинки в
області землеробства й тваринництва, опис традиційних та екзотичних культур
з рекомендаціями щодо їх вирощування, поради для садівників, дачників,
городників.

AGROSTORY
Country: Ukraine
Postal code: 36000
City: Poltava
Address: Nebesnoi Sotni, 13, of. 418
Phone: +38 067 533 30 55
E-mail: info.agrostory@gmail.com

https://agrostory.com

Agribusiness portal Agrostory presents agricultural news, a directory of companies
and online classifieds for agrarians, a thematic forum and blogs. The portal contains
a large information database, which includes information on new products in the field
of agriculture and animal husbandry, description of traditional and exotic crops with
recommendations for their cultivation, lifehacks for summer residents and gardeners.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ЖУРНАЛ “АGROTECH”
Країна: Україна
Індекс: 61003
Місто: Харків
Адреса: пл. Конституції, б. 26, оф. 403
Телефон: +38 068 550 97 51
E-mail: redacauto@gmail.com
www.agrotech.in.ua
AgroTech - журнал для фахівців агропромислового комплексу. Це щомісячний
випуск, темою якого є розвиток і просування сільськогосподарської техніки та
обладнання в Україні.
Журнал «AgroTech» Ваш надійний партнер в світі агробізнесу. Наклад 30000
прим. Виходить раз на місяць.А4 формату.
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ГАЗЕТА «АГРОБІЗНЕС СЬОГОДНІ»
Країна: Україна
Індекс: 04136
Місто: Київ
Адреса: Маршала Гречка, 13
Телефон: +38 (044) 494 09 52
Факс: +38 (044) 494 09 52

E-mail: office@impress-media.kiev.ua
http://agro-business.com.ua

Видавець – ТОВ «АГРАРНЕ ВИДАВНИЦТВО»
Мова видання – українська. Два рази на місяць.
Параметри видання: B4, 100 +16 сторінок. Кольоровий друк.
Цільова аудиторія: керівники сільськогосподарських підприємств будь-яких
форм власності, керівники підприємств та іноземних компаній, пов’язаних з
сільськогосподарською галуззю.
«Агробізнес сьогодні» це:
• Останній аналіз українського аграрно- • Фактичні рекомендації у прийнятті незвиго ринку
чайних рішень в агробізнесовій практиці
• Економічний та правовий блок: зако- • Вирощування та захист рослин
нодавча база, діяльність податкових та • Скотарство, ветеринарні проблеми
митних органів, діяльності сільськогоспо- • Огляд ринку сільгосптехніки
дарського товарного обміну і банків, ста- • Переробна промисловість, а також
прогноз погоди і агрокалендар.
тична інформація та коментарі експертів.
Наклад 13800

AGROBIZNES SIOGODNI NEWSPAPER
Country: Ukraine
Postal code: 04136
City: Kyiv
Address: Grechko str. 13

Phone: +38 (044) 494 09 52
Fax: +38 (044) 494 09 52
E-mail: office@impress-media.kiev.ua
http://agro-business.com.ua

Publisher: “AGRARIAN PUBLISHER” LLC. Published since 2001
Language of edition – Ukrainian. Twice a month
Edition size: B4, 64 +16 pages. Color printing.
Target audience – executives of agricultural enterprises of any patterns of ownership,
executives of enterprises and foreign companies related with agricultural branch.
“Agrobiznes siogodni” is:
• Latest analysis of Ukrainian agricultural • Actual recommendation in making unusumarket;
al decisions in an agrobusiness practice;
• Economic end legal block: legislative • Plant cultivation and protection of plants;
basis, activity of taxation and custom • Cattle breeding, veterinary problems;
authorities, activity of agricultural com- • Agricultural equipment market survey;
modity exchange and banks, static infor- • Reprocessing industry and as well as
mation and comments of experts;
weather forecast and agrocalendar.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ЖУРНАЛ «АГРОБІЗНЕС УКРАЇНА»
Країна: Україна
Індекс: 02097
Місто: Київ
Адреса: а/с 88
Телефон: +380 (050) 381 94 58
E-mail: info@agrobusiness.com.ua
agrobusiness.com.ua
Журнал виходить тиражем 10 000 прим., який безкоштовно отримують:
• 7000 керівників с/г підприємств усіх форм власності;
• виробники і постачальники сільськогосподарської техніки та обладнання;
• керівники підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;
• керівники обласних і районних відділів агропромислового розвитку;
Безкоштовно розповсюджується на агровиставках, конференціях, „Днях поля”.

THE “AGROBUSINESS-UKRAINA” MAGAZINE
Country: Ukraine
Postal code: 02097
City: Kyiv
Address: P/box 88
Phone: +380 (050) 381 94 58
E-mail: info@agrobusiness.com.ua
agrobusiness.com.ua
The «Agrobusiness-Ukraina» magazine is the specialized info-advertising edition that
covers high technologies, promotes the advanced domestic and foreign agricultural
machinery and other inputs on the Ukrainian market.
Circulation of magazine is 10000 copies.
The magazine is delivered free-of-charge to top managers of the agricultural
enterprises in Ukraine (more than 7000 companies), farmers, manufacturers and
suppliers of inputs, regional agricultural officials, universities and colleges, scientific
institutes, offices of international companies.
The magazine is issued six times per year.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ «АГРОЕЛІТА»
Країна: Україна
Місто: Тернопіль
Адреса: вул. С. Будного, 36, оф. 9
Телефон: +38 067 351 52 56,
+38 097 376 69 07

Факс: +38 (0352) 43 58 33
E-mail: agroelita.redactor@gmail.com
http://agroprod.biz

Видається з 2013 року.
Про видання: обсяг 80-120 сторінок, формат А4. Тираж – 20 000 примірників.
Папір – крейдований, обкладинка – глянець, повнокольоровий.
Періодичність виходу – один раз на місяць.
Передплатний індекс 68639
Рубрики: «Новини», «Актуально», «Гість номера», «Рослинництво», «Садівництво», «Техніка, запчастини, обладнання», «Спецпроект», «Світ», «Агроісторик».
Сфера розповсюдження журналу: адресна розсилка та редакційна підписка
по Україні, виставки, Дні поля, конференції, семінари, інші аграрні заходи.
Наші клієнти – виробники та дистриб’ютори сільськогосподарської техніки,
запчастин та обладнання, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, обладнання для зберігання та переробки с/г культур, ін.

ALL-UKRAINIAN AGRARIAN ADVERTISING AND
INFORMATION MAGAZINE «AGROELITA»
Country: Ukraine
City: Ternopil
Phone: +38 067 351 52 56,
+38 097 376 69 07

Fax: +38 (0352) 43 58 33
E-mail: agroelita.redactor@gmail.com
http://agroprod.biz

It has been issued since 2013.
About the edition: the magazine contains 80-120 pages of A4 format.
Circulation – 20 000 copies. The paper is colourful, glossy and coated. The magazine
is published once a month.
Subscription index: 68639. Permanent headings: News, Actually, Guest of the
magazine, The Technology of Planting, Gardening, Techique, Spare Parts, Equipment,
Special Project, World, Agrohistorian.
Sphere of distribution of the magazine : address mailing and editorial subscription
in Ukraine, exhibitions, the Days of Field, seminars, conferences and other agrarian
events.
Our clients are producers and distributors of agricultural machinery and equipment,
seeds, mineral fertilizers, means of plant protection, etc.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ЖУРНАЛ «АГРОІНДУСТРІЯ»
Країна: Україна
Індекс: 02072
Місто: Київ
Адреса: Бориса Гмирі 2 оф.11
Телефон: +380 098 088 50 46
E-mail: agroinfoindustry2018@ukr.net

Інформаційне Агенство «Інфоіндустрія» видає журнал «Агроіндустрія». Журнал
містить актуальну інформацію про нішеві с/г культури, нові технології вирощування нових культур з акцентом на плодоовочівництво.
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ТОВ «АГРОМЕДІА»
Країна: Україна
Індекс: 03038
Місто: Київ
Адреса: Івана Федорова, 28
Телефон: +38 (044) 526 36 92
Факс: +38 (044) 526 36 92
E-mail: journal@agronom.com.ua
www.agronom.com.ua
Передплатний індекс – 08965.
Основна мета видання – ознайомити всіх, хто цікавиться агрономією, з новими
досягненнями у галузях землеробства, рослинництва, агрохімії, селекції, захисту
рослин, агротехніки і зберігання сільгосппродукції.
Журнал розповсюджується за передплатою та безкоштовно серед більшості
економічно-успішних агропідприємств по всіх регіонах України.

LLC AGROMEDIA
Country: Ukraine
Postal code: 03038
City: Kyiv
Address: Ivana Fedorova str 28
Phone: +38 (044) 526 36 92
Fax: +38 (044) 526 36 92

E-mail: journal@agronom.com.ua
www.agronom.com.ua

Subscription index - 08965.
Primary purpose of edition - to acquaint all, who is interested in agronomics, with
new achievements in industries of agriculture, plant-grower, agricultural chemistry,
selection, defence of plants, agrotechnics and storage of agricultural products.
A magazine distributed by after subscription and free of charge among most
economically-successful agribusinesses on all regions of Ukraine.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «ГОСПОДАР»
Країна: Україна
Індекс: 01042
Місто: Київ
Адреса: вул. Іоанна Павла ІІ
(Патріса Лумумби), 21, оф. 415
Телефон/факс: +38 044 501 78 23
E-mail: farmexpo@ukr.net
www.farmer-ukr.com
Компанія займається організацією різноманітних заходів для фермерів (семінари, конференції, з’їзди, виставки), видає друкований та електронний варіанти
газети «Вісник Фермер України».
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ЕКСКЛЮЗИВНІ
ТЕХНОЛОГІЇ, ЖУРНАЛ
Країна: Україна
Індекс: 73028
Місто: Херсон
Адреса: а/с 28
Телефон: +380 (50) 130 43 35; +380 (67) 287 47 83
E-mail: e_agro@ukr.net
www.agrotimeteh.com.ua
Висвітлення найсучасніших інноваційних досягнень науки і виробництва на
ринку енерго- та ресурсозберігаючих технологій, які сприяють високотехнологічному розвитку сільського господарства України і збереженню екології і здоров’я нації.

EXCLUSIVE TECHNOLOGIES, MAGAZINE
Country: Ukraine
Postal code: 73028
City: Kherson
Address: P.O.Box 28
Phone: +380 (50) 130 43 35;
+380 (67) 287 47 83
E-mail: e_agro@ukr.net
www.agrotimeteh.com.ua
Illumination of the most modern innovative achievements of science and production
at the market of energy- and resources-saving technologies that aid to highly
technological development of agriculture of Ukraine and saving of ecology and health
of nation.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ТОВ «ЗЕМЕЛЬНИЙ
ВІСНИК УКРАЇНИ»
Країна: Україна
Індекс: 04080
Місто: Київ
Адреса: Кирилівська, 105
Телефон: +380 (044) 468 21 18
067-442-33-09

E-mail: zemvisnuk@ukr.net
http://zemvisnuk.com.ua

Усе про земельні відносини в Україні знає ТОВ «Земельний вісник України» і у
своєму друкованому виданні – журналі «Землевпорядний вісник» упродовж
22 років регулярно інформує про це та про застосування новітніх технологій у
сільгоспвиробництві, їх вплив на екологічну безпеку сільгоспземель та довкілля.
Серед наших читачів - фермери, спеціалісти агрохолдингів та інших аграрних
формувань, а також викладачі та студенти, працівники місцевого самоврядування
та виконавчої влади.
Наш аналітичний центр щоденно проводить моніторинг ринку земель України і
щомісячно друкує у журналі узагальнений огляд результатів земельних аукціонів
з продажу прав на землю за усіма видами цільового призначення. Ексклюзивну
інформацію про ціни на ринку земель сільгосппризначення у розрізі сіл,
районів, областей, а також про земельні ділянки, що готуються до продажу,
«Земельний вісник України» надає за запитом. Cтаном на 15 травня 2019 року у
передпродажному переліку 7180 ділянок загального площею майже 125 тисяч га.

ZEMELNYI VISNYK UKRAINY LLC
Country: Ukraine
Postal code: 04080
City: Kyiv
Address: Kyrylivska 105

Phone: +380 (044) 468 21 18
067-442-33-09
E-mail: zemvisnuk@ukr.net
http://zemvisnuk.com.ua

Zemelnyi Visnyk Ukrainy LLC (The Land Bulletin of Ukraine LLC) specializes in land
relations in Ukraine and for 22 years regularly informs in its magazine “Zemlevporiadnyi visnyk” (“The Land Management Bulletin”) about them, the application of the
latest technologies in agricultural industry and their impact on environmental safety
of agricultural lands and environment. Among our readers are farmers, specialists of
agroholdings and other agricultural organizations, as well as professors and students,
officials of local self-governance and executive authorities.
Our analytical center daily monitors the Ukrainian land market and monthly publishes
a summary of the results of land auctions on the sale of land rights for all kinds of land
designation purpose. The Land Bulletin of Ukraine provides on request the exclusive information on prices for agricultural land market with a breakdown into villages, districts,
regions, as well as on land plots that are being prepared for sale. As of May 15, 2019 the
presale list includes 7180 land plots with a total area of almost 125 thousand hectares.
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IA «ІНФОІНДУСТРІЯ»
Країна: Україна
Індекс: 04209
Місто: Київ
Адреса: Героїв Дніпра, 16, к. 48
Телефон: +38 044 580 31 19, +38 067 442 64 31
E-mail: gdv@infoindustria.com.ua
www.infoindustria.com.ua
IA «Інфоіндустрія», інформаційно-аналітичне агентство, що забезпечує інформаційний супровід та дослідження ринків сільськогосподарської продукції та надає
ключову інформацію по різним секторам сільського господарства: а саме, по добривах, засобах захисту рослин, агрохімії, насінню, висвітлюючи тематики тваринництва і сільськогосподарської техніки, є видавцем науково-практичного журналу
«Агроіндустрія» та розвиває інтернет медіа ресурс АгроFM.
AgroFM – це не лише медіа ресурс для агробізнесу, який подає актуальну інформацію у аудіо, відео та текстовому форматі, це спільнота професіоналів, експертів
аграрної індустрії!
AgroFM присвячений тим, хто наважився залишитись і працювати в Україні у
турбулентний період, хто щодня робить свої маленькі та великі справи, будуючи
аграрну сферу цеглинка за цеглинкою, формують позитивний імідж України, як
світового виробника якісної конкурентоспроможної аграрної продукції !
AgroFM - незалежний агро-медіа майданчик, наш ресурс не має відношення до
політичних партій, бізнесових кіл, чи інших зовнішніх сил, це самодостатній проект, який керується морально-етичними нормами та висловлює об’єктивну думку,
щодо інформації, чи подій що відбуваються в Україні та у світі.
Команда AgroFM присвячує свою творчість українцям, своїм рідним, які працювали на землі, любили її та вірили у краще майбутнє нашої країни!
З лютого 2019 р. редакція AgroFM створює новий унікальний інтернет відеопроект під назваю «Ранкова кава з AgroFM», метою якого є висвітлювання різноманітних актуальних тем аграрного сектору.
Даний проект став своєрідним ексклюзивним майданчиком для обміну думок
між агро експертами, фермерами, аналітиками аграрної індустрії , журналістами,
економістами, політиками, та небайдужими громадянами нашої країни - глядачами
та слухачами AgroFM!
Трансляція відбувається у прямому ефірі через інтернет сторінку AgroFM у Фейсбуці, канал ютуб та сайт AgroFM. Також є Телеграм канал AgroFM.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
INTELLIGENT FARMING, ЖУРНАЛ
Країна: Україна
Індекс: 04071
Місто: Київ
Адреса: вул. Ярославська, 39-Г
Телефон: +38 096 281 10 40
E-mail: office@deltamedia.com.ua
ifarming.com.ua
Інтелектуальне Землеробство (iFarming) – це журнал про технології точного
землеробства в сільському господарстві. Це перший та єдиний журнал в Україні,
присвячений інтелектуальним технологіям сьогодення, які використовуються у вітчизняних та зарубіжних господарствах.
Ви дізнаєтесь, як завдяки сучасним технологіям та особистому досвіду аграріїв
можливо отримувати найбільші прибутки.

INTELLIGENT FARMING, MAGAZINE
Country: Ukraine
Postal code: 04071
City: Kyiv
Address: 39-Г Yaroslavska

Phone: +38 096 281 10 40
E-mail: office@deltamedia.com.ua
ifarming.com.ua

Intelligent Farming (iFarming) – is a magazine about precision farming technology
in agriculture. This is the first and the only one magazine in Ukraine devoted to the
intelligent technologies of the present, which are used in the domestic and foreign farms.
Due to state-of-the-art technologies and personal experience you will explore how
the farmers can get the most profits.
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ПОМІЧНИК ГОСПОДАРЯ

Країна: Україна
Телефон: +38 (097) 23 66 017,
+38 (067) 249 80 75

E-mail: gospodar.reklama@gmail.com
http://agroprod.biz

Всеукраїнська аграрна інформаційно-рекламна газета. Газета орієнтована на
сучасного фермера та націлена на вирішення актуальних питань з різних напрямків: рослинництво, техніка та обладнання, тваринництво та інше.
Наклад -17 000 екз.
Розповсюдження – безкоштовно та за передплатою.

POMICHNYK GOSPODARIA
Country: Ukraine
Phone: +38 (097) 23 66 017,
+38 (067) 249 80 75

E-mail: gospodar.reklama@gmail.com
http://agroprod.biz

Ukrainian agricultural informational and advertising newspaper. The newspaper
focused on the modern farmer and aimed at solving actual issues in various areas: plant
growing, machinery and equipment, animal husbandry, and more.
Circulation -17,000 copies.
Distribution - free and subscription.
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ПРОПОЗИЦІЯ, ЖУРНАЛ
Країна: Україна
Індекс: 01054
Місто: Київ
Адреса: вул.Тургенєвська, 38
Телефон: +380 44 494 09 06 (07)

•
•
•
•
•
•
•

Факс: +380 44 494 09 08
E-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР
«Пропозиція» - головний журнал з питань агробізнесу:
ексклюзивні матеріали з організації, технологічного забезпечення та функціонування сучасного аграрного підприємства;
ринки, економіка, агроменеджмент;
інформація стосовно експлуатації с.-г. техніки, обладнання для переробки та
зберігання продукції;
актуалізація проблем в інтерактивній рубриці «Гаряча лінія»;
новітні технології у захисті рослин та агрономії;
сучасні системи ведення садівництва та виноградарства;
досвід вітчизняних та зарубіжних господарств;
актуальні тематичні додатки з рослинництва, с.-г. техніки, захисту рослин.

PROPOZITSIYA, THE MAGAZINE
Country: Ukraine
Postal code: 01054
City: Kyiv
Address: 38 Turgenevskaya Str.

Phone: +380 44 494 09 06 (07)
Fax: +380 44 494 09 08
E-mail: propozitsiya@univest-media.com
www.propozitsiya.com

MAIN INFORMATION PARTNER
PROPORZITSIYA – The main magazine of agribusiness:
• exclusive materials of organization, technological supply and functioning of modern
agrarian enterprise;
• markets, economics, agromanagement;
• information concerning the operation of agricultural machinery and equipment for
processing and storage of agricultural products;
• update issues in the interactive column «Hot Line»;
• new technologies of plant protection and agronomy;
• experience of domestic and foreign enterprises;
• modern systems gardening and viticulture;
actual thematic applications about plant growing, agricultural machinery, plant
protection.
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КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА
«СКАЖЕНИЙ АГРОНОМ» ТМ
Країна: Україна
Місто: Київ-Львів
Телефон: +38 098 584 95 97
E-mail: crazy.agronomist@gmail.com
crazyagro.com

™

Створення порталу «Скажений Агроном» ТМ (в майбутньому Агропортал
AGROHUB TM) стало логічним продовженням розвитку і навіть «інтервенцією присутності» в Інтернеті елементів професійних комунікацій, створеної в березні 2016
року спільноти «Скажений Агроном».
Спільнота створена у форматі професійного клубу, для комунікацій між усіма
учасниками сільськогосподарського виробництва в Україні та за її межами: агрономами агропідприємств; фермерами; експертами компаній-виробників насіння,
засобів захисту рослин, добрив, сільськогосподарської техніки; інших компаній
матеріально-технічного забезпечення; студентами, викладачами і науковими співробітниками профільних навчальних закладів; трейдерами та іншими фахівцями.
Сьогодні – це спільнота, яка об’єднує найактивніше ядро фахівців, відкритих для
комунікацій.
Проект «Скажений Агроном» ТМ виконує також просвітницьку місію. Він дозволяє фахівцям обмінюватися досвідом, ефективними рішеннями щоденних проблем, акумулює практичні знання тисяч фахівців, що працюють на землі, створює
надійну та оперативну комунікацію між виробництвом, наукою, постачальниками і
фахівцями збуту готової продукції.
Проект «Скажений Агроном» об’єднує учасників груп в Фейсбуці «Скажений
Агроном», «Скажений Садівник» і «Сільський Механік». В рамках і форматі спільного проекту працює застосунок «Скажений Агроном».
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2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ
ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА
ГАЗЕТА «ЧИМ ХАТА БАГАТА»
Країна: Україна
Індекс: 46027
Місто: Тернопіль
Адреса: вул.С. Будного, 36, оф.9
Телефон: +38 067 351 52 56,

+38 097 376 69 07
Факс: +38 (0352) 43 58 33
E-mail: gazeta.xata@gmail.com
http://agroprod.biz

Видається з 2007 року.
Про видання: 8 сторінок формату А3: 4 кольорові, 4 чорно-білі, офсетний папір.
Тираж – 30 000 примірників. Періодичність виходу – 1 раз на місяць.
Сфера розповсюдження: редакційна підписка по Україні, виставки, Дні поля, семінари, конференції, інші аграрні заходи.
Передплатний індекс: 99963.
Наші клієнти – виробники та дистриб’ютори сільськогосподарської техніки та
обладнання, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо.

ALL-UKRAINIAN AGRARIAN AND INFORMATION
NEWSPAPER, «CHYM KHATA BAHATA»
Country: Ukraine
Postal code: 46027
City: Ternopil
Phone: +38 067 351 52 56,
+38 097 376 69 07

Fax: +38 (0352) 43 58 33
E-mail: gazeta.xata@gmail.com
http://agroprod.biz

It has been issued since 2007.
About the edition: 8 pages of A3 format: 4 colourful pages, 4 black and white pages,
an office paper.
Circulation – 30 000 copies. The newspaper is published once a month.
Sphere of distribution: editorial subscription, exhibitions, the Days of Field, seminars,
conferences and other agrarian events.
Subscription index: 99963.
Our clients are producers and distributors of agricultural machinery and equipment,
seeds, mineral fertilizers, means of plant protection, etc.
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WEST-INFO, ТМ,
БІЛА М. А., ФОП
Країна: Україна
Індекс: 79031
Місто: Львів
Адреса: Стрийська 75/270
Телефон: +38 (096) 791 79 41,
(063) 697 24 06, (066) 280 18 88

•
•
•
•
•
•

E-mail: bill@west-info.biz
www.west-info.biz,
www. west-info.com.ua,
www. biznes-pro.ua,
www. agropro.biz

Компанія «WEST-INFO» пропонує презентацію фірми на інтернет-ресурсах:
промислово-будівельний каталог www.west-info.com.ua;
комплекс підприємств і товарів України www.west-info.biz;
агропромисловий бізнес портал https://www.agropro.biz/
всеукраїнський рекламний портал http://biznes-pro.ua/
розробку та SEO-оптимізацію сайтів www.portfolio.west-info.biz.
тематичні друковані каталоги

WEST-INFO BN BILA M.A FOP
Country: Ukraine
Postal code: 79031
City: Lviv
Address: Struiska 75/270
Phone: +38 (096) 791 79 41,
(063) 697 24 06, (066) 280 18 88

•
•
•
•
•
•

E-mail: bill@west-info.biz
www.west-info.biz,
www. west-info.com.ua,
www. biznes-pro.ua,
www. agropro.biz

Company West-Info offers a presentation of the company on the Internet portals:
Industrial-Construction catalog, www.west-info.com.ua/;
complex of enterprises and goods of Ukraine, www.west-info.biz/;
agro-business portal, https://www.agropro.biz/
Ukrainian advertising portal, http://biznes-pro.ua/
SEO optimization and web development www.portfolio.west-info.biz.
specialized publications
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Все про сучасне
вирощування сільгоспкультур

ПЕРЕДПЛАТА
ТРИВАЄ
Тел. для довідок: (044) 526-36-92
(050) 450-87-50, (050) 334-42-16

Передплатний індекс

08965
facebook.com/agronom.com.ua
Сайт: www.agronom.com.ua

Агроіндустрія –

2019 МІЖНАРОДНІ ДНІ ПОЛЯ В УКРАЇНІ

Ваш путівник у світі інформації
для агроресурсів

12

номерів
на рік

Кожному
передплатнику

+1

номер
у подарунок

Читають
в Україні та
за кордоном

Наш передплатний індекс 60083
Передплата за телефоном (098) 088-50-46
За додатковою інформацією звертайтесь :
тел.:
+38 (098) 088-50-46
e-mail: agroinfoindustry2018@ukr.net

