22-24 листопада 2018 року відбулась у Львові III міжнародна агропромислова виставка
«EuroAGRO-2018» у виставковому центрі Південний-ЕКСПО. Вже вкотре виставка стала яскравим
прикладом співпраці в аграрному секторі Республіки Польща та України.
Організатори виставки TARGI KIELCE S.A. (Polska,Kielce) та ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (Україна, Львів),
доклали всіх зусиль, для того щоб виставка пройшла успішно та стала ефективним та професійним
майданчиком для всіх представників аграрного сектору.
«EuroAGRO-2018» - це подія, яка кожного року наближає нас до європейських стандартів і відкриває
можливості для міжнародної співпраці в агропромисловому секторі з країнами Європейського союзу.
Традиційно агропромислова виставка проходить за підтримки Департаменту АПК Львівської обласної
державної адміністрації, профільних асоціацій та партнерів. Зокрема, вже третій рік поспіль нашими
профільними партнерами виступають РСП Шувар та Львівська Аграрна палата.
На виставці було представлено 75 компаній з 17 областей України, які представили широкий
асортимент та лінійки сільськогосподарської техніки (сівалки, жниварки, дискові борони, культиватори,
розкидачі міндобрив, передпосівні агрегати, агрегати ґрунтообробні, плуги, ін.); мікродобрива, засоби захисту
рослин, насіння, лабораторне обладнання; садовий інструмент; IT технології в управлінні АПК та ін.
Серед учасників, які продемонстрували сільськогосподарську техніку були такі компанії, як: «ВелесАгро Лтд», Завод Ремсинтез, компанія A.R.Chmielewski, компанія Фаворит, Завод Агрофермер, Harvest,
Агромаш-Калина, Автоцентр Аіс Львів, сільськогосподарське обладнання запропонували для фермерів такі
компанії як: ЗаводАгроТех, Механотрон, ПівденьАнгарБуд, Елеваторні системи, Елеваторбудмаш, С-ми
модернізації складів, Євротехіннов, Стелс ВГ Агросервіс-СВ, Ваша пасіка, Леомет, Інвеп, насіння та органічні
добрива представили: компанії Alventa s.a., Siarkopol sp z o.o., Маїс, Альфа насіння, Хелп-агро, СтімОрганік,
Агрітема, Квадрат, Агроцентр, НВФ Добробут, ДГС Україна, ДАУ Саєнсес,
Відтак, асортимент продукції, який був представлений на виставці
дав змогу фермерським
господарствам та агропідприємствам вибирати та знайти для себе найкраще обладнання, техніку, насіння та
органічні добрива для свого господарства. Експозиція виставки відобразила та ознайомила всіх відвідувачів з
практично всіма технологічними процесами аграрного виробництва.
Цього року в рамках виставки відбулася насичена та цікава програма супутніх заходів. Зокрема,
звертаємо вашу увагу на конференцію, яка була приурочена святкуванню 20-річчя Львівської Аграрної палати,
куди були запрошені представники аграрних палат не тільки зі всієї України, але були присутні делегації з
Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, також відвідали конференцію і представники дорадчих служб,
представники обласних та районних профільних департаментів. На другий день виставки 23 листопада відбувся
День Львівського національного аграрного університету та конференція «Вчені ЛНАУ – виробництву», куди
були запрошені фермерські господарства різних форматів зі всіх регіонів України, науковці та викладачі.
На цій конференції обговорювались питання інтенсивних технологій вирощування озимої пшениці,
ягідництва, відродження хуторської системи розселення, технології вирощування сортів озимого часнику і т.д.
Також, відбулась унікальна зустріч директорів гуртових ринків Східної Європи, де обговорювались питання
ролі гуртових ринків Східної Європи в системі міжнародної торгівлі овочами та фруктами. Організаторами
цього заходу стали ОРСП «Шувар», проект «Агроторгівля України», за підтримки Департаменту
агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.
Ми чекаємо всіх бажаючих та запрошуємо до участі 19-21 листопада 2019 року на Міжнародну
агропромислову виставку «EuroAGRO»
Львів, ВЦ Південний-ЕКСПО»
Поспішайте зареєструватися >>> http://www.galexpo.com.ua/agro/
Більше новин >>> https://www.facebook.com/euagro/

