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  Ексклюзивний дистрибутор   

Шановний колего, 

Запрошуємо Вас на VІ Міжнародний семінар на тему «Сезон 2017. Розширення 

можливостей.», який ми організовуємо спільно з компанією "AgroFresh" (USA), та нашими 

партнерами “FineAgrochemicals” (UK) та “Valagro” (Italy). 

Оскільки Ваша компанія є нашим клієнтом, який використовує технологію SmartFresh та інші 

технологічні рішення для досягнення максимального результату, для Вас є унікальна можливість 

відвідати семінар на безоплатній основі. 

Чекаємо на Вас 04 серпня 2017 року о 10.00 в яблуневому садку біля м. Немирів, 

Вінницька область (схема проїзду на зворотньому боці цієї листівки) 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 

 Ринкова ситуація в Європі. Прогноз на новий сезон. 

 Пошкодження від приморозків. Як зменшити втрати. 

 Нові технології / продукти від компанії АгроФреш. 

 Методи запобігання опадання фруктів перед збором урожаю. 

 Дослідження активності генів як дзеркало ефективності застосування препаратів 

 Хімічне прорідження та покращення розмірів - позитивний "побічний ефект" застосування 

Ексілісу 

 Сезон 2017. Результати використання регуляторів росту рослин для прорідження зав'язі 

яблук. 

 Виробництво яблук в США. Перед- та післязбиральні технології. 

 Досвід використання елементів GAP в Чернівецькому регіоні в  2017 році. 

 Наукові дослідження УНУС в різних типах холодильних камер. 

Після семінару всіх учасників чекатиме професійне та тепле спілкування під час смачної та 

корисної вечері. 

 

З питань участі в семінарі звертайтесь до офіційного представника компанії ТОВ «СВВ 

Трейдінг»: 

 

Слонецька Марина 

(організаційні питання) 

тел.+380 (44) 338 09 74 / +380 (66) 355 15 50 

E-mail: slonetska@svvtrading.com
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