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АГРО-2018: свято вдалося!

Завершила свою роботу найголовніша в
Україні агропромислова виставка «АГРО-2018»,
яка цьогоріч проводилася в 30-й раз.
З 6 по 9 червня у Києві, на території НК «Експоцентр України», відбувся унікальний виставковий захід, який привабив десятки тисяч гостей
з усіх куточків України та з-за кордону. Виставка «АГРО-2018» впродовж багатьох років своєї
роботи перетворилася на місце зустрічі виробників засобів сільгоспвиробництва та аграріїв
не лише нашої держави, але й з багатьох інших
країн світу.
Генеральним спонсором «АГРО-2018» стала
компанія ТОТАЛ Україна, генеральним партнером – КУН-Україна, поштово-логістичним партнером – Укрпошта, спеціальним інформаційним
партнером – журнал Пропозиція.
Усі чотири робочі дні масштабного аграрного
форуму виявилися насиченими та продуктивними для учасників та відвідувачів виставки.
На
відкриття
«АГРО-2018»
завітали
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман,
перший заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України Максим Мартинюк,
народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин Олександр Бакуменко,
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народний депутат України, перший заступник
голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
Сергій Лабазюк. Посол США Марі Йованович
взяла участь у відкритті Американського павільйону, де були представлені 28 компаній-учасниць зі США.
Цього року виставка зібрала 1308 учасників
на площі 34,2 тис. квадратних метрів і 83 тисячі
відвідувачів.
До ділової програми «АГРО-2018» увійшли
тематично пов’язані поміж собою спеціалізовані науково-практичні конференції та ділові форуми, зорієнтовані на впровадження найсучасніших світових технологій в аграрному секторі
України та підвищення рентабельності усіх його
галузей. Це ринок землі, тваринництво, сервісне обслуговування техніки, хеджування ризиків,
розвиток органічного виробництва, вдосконалення роботи на зовнішніх ринках, широке впровадження ІТ-технологій та ін. Доповідачами виступили провідні українські та зарубіжні науковці
і представники аграрних компаній. Усього в рамках АГРО відбулося 55 ділових заходів.
Експозиція «АГРО-2018» складалася із 12
спеціалізованих галузевих виставок, починаючи від сільгосптехніки та закінчуючи такими на-
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ФОТО ЗВІТ

прямками як конярство та рибництво. Це експозиції ЕкспоАгроТех, Агро-транспорт і логістика,
Agro Build-Expo, EcoHouse, Animal’Ex, Біопаливо,
Рослинництво і агрохімія, Organic, Hi-Tech Agro,
Сучасний фермер, FishExpo та ЕквіСвіт.
На заході були широко представлені учасники як з різних областей України, так і з 17 країн
світу – США, Німеччина, Польща, Китай, Італія,
Білорусь, Туреччина, Сербія, Корея, Іспанія, Румунія, Нідерланди, Угорщина, Великобританія,
Литва, Індія, Швейцарія.
Водночас цьогорічна «АГРО-2018» відзначилася цілою низкою додаткових унікальних заходів.
Це Аукціон племінних тварин, тест-драйв автомобілів для аграрного сектору АГРО АВТО ШОУ,
фестиваль регіональної кухні Agro Food Fest та
насичена розважальна і ярмаркова програма.
Гості «АГРО-2018» із задоволенням брали
участь у тест-драйві спеціалізованих легкових
автомашин на АГРО АВТО ШОУ, який включав
зокрема подолання різноманітних перешкод на
облаштованих ділянках – офф-роад полігоні та
асфальтовій трасі на території парку ВДНГ.
На фестивалі Agro Food Fest вперше в Україні водночас можна було продегустувати фермерські оригінальні продукти із натуральних
складових, а також ознайомитися з особливістю
національних кухонь різних країн Азії, Америки,
Європи та Сходу.
На «АГРО-2018» відбувся ще один унікальний
захід – Перший український Аукціон племінних
тварин. Учасники Аукціону мали змогу взяти
участь у відкритих торгах та придбати тварин
рідкісних порід. Серед лотів Аукціону були елітні
породи овець та кіз.
Наприкінці зазначимо, що виставка «АГРО2018» очікувано виявилася яскравим і знаковим
для аграрного комплексу України заходом, задаючи нові стандарти проведення таких масштабних форумів у загальносвітовому розрізі.
До зустрічі на «АГРО-2019»!
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Семінари ТД «Пальміра» на «АГРО-2018»
Торговий дім «Пальміра» взяв участь у довгоочікуваному та головному заході для аграрної промисловості в Україні – 30-й Міжнародній
агропромисловій виставці «АГРО-2018».
Торговий дім «Пальміра» довго готувався до
цього заходу. Ми презентували одразу два виступи наших спікерів, які представили інноваційні рішення для тваринництва на «АГРО-2018»,
а саме:
6 червня в конференц-залі павільйону № 2
менеджер напрямку з рішень для птахівництва
і тваринництва Павло Січкар провів семінар на
тему «Джерела протеїну в предстартерних і
стартерних комбікормах для поросят».
8 червня в конференц-залі павільйону № 1
представник компанії-партнера Hamlet Protein
Jes Klausen провів семінар на тему «Інтенсивна
відгодівля поросят за датськими інноваційними технологіями».
Протягом чотирьох днів виставки на стенді
нашої компанії відбувалися дуже активні події:
зустрічі, перемовини і презентації нашої продукції, проведено семінари. Усі бажаючі відвідували
стенд, спілкувалися в неформальній обстановці
в рамках найбільшої агропромислової виставки
в Східній Європі!
Такими яскравими подіями запам’яталася 30-а Міжнародна агропромислова виставка
«АГРО-2018» для «Пальміри».
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Нетрамвуюча пофракційна технологія підготовки насіння заводу «Фадєєв Агро»
Основною метою діяльності підприємства
ТОВ «Завод «Фадєєв Агро» є впровадження і
використання ефективних технологій обробки і
збереження різних зернових культур на шляху
від комбайна до сівалки.
Виставка «АГРО-2018» дала можливість показати відвідувачам як найліпшим чином підготувати насіння до посіву, як його відкалібрувати,
не травмуючи. Керівники повинні знати, що під
більш якісне насіння господарство мусить адаптувати весь технологічний процес. Наприклад,
зменшити норму висіву, бо відібране, відкаліброване насіння дає більш дружні сходи. Ми
позбуваємося внутрішньовидової конкуренції,
коли слабша рослина конкурує із більш розвиненою. Слабких немає зовсім – усі ростуть однаково гарно. Рівномірні сходи дають можливість
ефективніше використовувати звичайні засоби,
гербіциди, ЗЗР, обирати більш оптимальні терміни, не так пригнічувати рослини.
Нетравмуюча пофракційна технологія підготовки насіння дозволяє з насіннєвого матеріалу
виділити насіння високих посівних і врожайних
якостей, істотно підвищити врожайність при збереженні родючості ґрунту, дозволяє забезпечити хороший вихід сильного насіння, яке набагато
перевершує за показниками насіннєвих якостей
існуючі стандарти.
На виставці ми представили як комплекси
повного циклу обробки, так і автономні модулі очищення насіння після комбайна, калібрування насіння, сепарації, які розміщуються окремо, що дозволяє, по-перше, встановлювати їх
незалежно від загального комплексу, а по-друге,
легше проводити їх очищення при зміні культури
або репродукції.
Хороша організація і висока відвідуваність
виставки радує, бо це дозволяє якомога краще
продемонструвати наші розробки і досягнення,
поспілкуватися з колегами і партнерами, зав’язати нові знайомства, знайти потенційних замовників.
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Володимир Миколайович БІЛИЙ, генеральний директор ТОВ «НВП «5 елемент»
Виставка «АГРО-2018» – це одна з центральних аграрних виставок України, на якій широко представлена сільськогосподарська техніка,
різноманітні засоби захисту рослин, а також
технології, в тому числі і органічні, які сьогодні є
дуже затребуваними.
Наша компанія працює недавно – ми офіційно відкрилися у вересні 2017 року. Проте динамічний розвиток компанії свідчить про те, що
аграрії зацікавлені у виробництві якісної органічної продукції. І хоча деякі до нас ще придивляються, технологія наша по ефективності почала доказувати те, що ми маємо право бути на
ринку як інтенсивного вирощування рослин, так
і органічного.
Сьогодні аграрії розуміють, що використання хімічних мінеральних синтетичних добрив не
приведе до збільшення їх рентабельності, треба
обов’язково включати органічні біотехнології.
Тому наша компанія за розвиток біологічного землеробства. Ми сьогодні сертифіковані по
системі «Органік стандарт», через місяць проходимо сертифікацію по системі ECOCERT, що
дасть нам доступ до 132 країн світу. Наша технологія полягає в тому, що ми не втручаємося
ні в ДНК, ні в систему ГМО. Біотехнологія, яку
розробила компанія «5 елемент», базується на
використанні нано-частинок біологічного походження, які дуже швидко проникають у насіння,
збуджують гриби-ендофіти, які є в кожній рослині і в кожній зернині, завдяки чому рослина
оптимізує внутрішні і зовнішні мікробіологічні
процеси, що впливають на життя рослини і дають їй максимальний старт у розвитку.
Як і ми, люди, кожна рослина індивідуальна. Тому у нас розроблені 64 види препарату
«5 element», як для зернових технічних культур,
так і для овочевих, а також для садів, виноградників – тобто кожний препарат індивідуальний. У
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підсумку бачимо дуже гарні результати – підвищення врожайності та його якості становить від
20 і навіть до 80%.
Але головне завдання компанії «5 елемент»
полягає в тому, що ми робимо те, чого неможливо зробити за один рік, це відродження плодючості землі, яку вбивали протягом багатьох
років по всіх країнах, не тільки у нас. Це і є головним покликанням «5 елементу».
Зараз всі бачать, що треба якнайбільше використовувати біотехнології, а наш «5 element» і є однією зі складових біотехнології. За допомогою використання наших препаратів підвищується врожай
та якість і ми, як завод-виробник, це гарантуємо.
До речі, наші препарати ми пропонуємо за
дуже привабливими конкурентними цінами: на
одну посівну одиницю або на один гектар – це
в межах 200-400 грн/га. При цьому ми отримуємо зростання чистого прибутку при вирощуванні
різних сільськогосподарських культур як мінімум
на 2000 грн/га, а іноді – більше 2,5 тис. грн/га.
По-друге, це дуже зручна форма мікродобрив
«5 element» – водорозчинні гранули. Тобто немає необхідності перевезення великої кількості
каністр з баластними речовинами. Все дуже просто і зручно! По-третє, важливо, що цей препарат
має біологічне походження, значить він не отруйний для людей, які працюють на полях господарства, а отримана продукція не містить шкідливих
залишків, які небезпечні для здоров’я і природи.
В агрономії високого врожаю можна досягти
тільки при врахуванні всіх чинників – від впливу
несприятливих погодних умов і до якості насіння
і добрив. А іноді на ринку зустрічається низькоякісна або сфальсифікована продукція, яка замість корисної дії є шкідливою для рослин. Тому
треба будувати технології вирощування зважено
і робити правильний вибір. Ось чому ми рекомендуємо застосовувати «5 element» як стартове мікродобриво.
Мікродобрива дійсно працюють з високою
ефективністю, дозволяють отримати високий і
якісний урожай, повністю окуповують всі витрати
на їх придбання і застосування, гарантують максимальний рівень чистого прибутку і рентабельності!
Наша продукція, як і наша технологія, недорога.
Користуйтеся та отримуйте високі врожаї!
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«Львівагромашпроект» – удосконалення
причіпних штангових обприскувачів

Ольга ТРОЯНСЬКА, заступник директора
з маркетингу ТОВ «Укрветпромпостач»

«Львівагромашпроект» – одна з провідних компаній-виробників техніки та обладнання для захисту рослин на теренах Східної Європи. Постійний
рівень розвитку сільського господарства та високотехнологічний прогрес надихає нас на створення нової потужної, якісної та інноваційної техніки.
Традиційно на виставці ми представили нашу
продукцію та поспілкувались з колегами, партнерами та клієнтами. Такі заходи надзвичайно
важливі для всіх, адже зустрічі приносять позитивні результати в майбутньому.
На «АГРО-2018» ми представили причіпні
штангові та вентиляторні обприскувачі, оновлену лінійку протруювачів, які передбачають
вивантаження протруєного насіння в біг-беги. Також під ці протруювачі були виготовлені
накопичувальні бункери на 2 тонни зерна.
Автоматична система управління процесом і
точне дозування робочої рідини дає максимально рівномірне протруювання посівного матеріалу. Для уникнення травмування насіння в процесі протруювання використовуються обрезинені
шнеки. Наші клієнти знають, що протруювання
насіння є основою майбутнього врожаю, тому
обирають саме нашу техніку та якісні протруйники світових фірм.
Компанія «Львівагромашпроект» отримала
велику кількість схвальних відгуків про якість
і високу продуктивність роботи нашої техніки. Дякуємо організаторам виставки за плідну
співпрацю.

Підприємство ТОВ «Укрветпромпостач» зай
мається виробництвом і дистриб’юцією ветеринарних препаратів, предметів зоотехнії, а також
пошиття та моделювання спецодягу.
В асортименті підприємства такі групи препаратів: антибіотики, протипаразитарні препарати, вітаміни, мазі та антисептики, імунобіологічні препарати для вакцинації проти сказу.
На підприємстві впроваджена та ефективно
працює система управління якістю відповідно
до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2009.
ТОВ «Укрветпромпостач» – одне з перших і
єдине на сьогоднішній день підприємство серед
українських виробників ветеринарних препаратів, яке сертифіковане згідно зі стандартом GMP
(належна виробнича практика).
Методи і діяльність підприємства ґрунтуються
на інтересах замовника, тобто ми постійно працюємо над поліпшенням якості послуг для наших
клієнтів, здійснюємо розробку і впровадження
нових препаратів в залежності від потреб споживача. Виконуємо максимально зручну доставку нашої продукції по всій території України.
Підприємство ТОВ «Укрветпромпостач» щороку бере участь у Міжнародній агропромисловій
виставці-ярмарку. Дана виставка для нас в цьому році дуже продуктивна, адже дає можливість
напряму спілкуватись зі своїми потенційними клієнтами, партнерами. Дає змогу встановити нові
партнерські контакти для розширення нашого
підприємства і зростання його ефективності.

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

Олександр ШМОРГУН, агроном компанії
«БТУ-Центр»

Олександр МІЗЕРНИЦЬКИЙ, заступник директора з якості ТОВ «СГП «Мікробіологічні системи»

Сьогодні наша компанія, окрім добре відомих
препаратів, представляє новинки. Це, наприклад,
мікоризоутворюючий препарат МікоФренд® для
активного заселення кореневої та прикореневої
зони рослин мікоризними грибами та сапрофітними ризосферними бактеріями. Препарат застосовується для обробки насіння і дає чудові результати на озимій пшениці і кукурудзі, а також на сої
при його застосуванні разом із інокулянтами. За
рахунок утворення симбіозу рослин і гриба рослина краще забезпечується поживними речовинами,
відповідно відбувається кращий їх розвиток, що
впливає на кінцевій результат.
Друга наша новинка – це комплексне добриво
ГуміФренд® на основі гумату калію з додатковим
вмістом корисних мікроорганізмів та продуктів їх
метаболізму. За рахунок їх поєднання відбувається активізація росту та розвитку рослин; підвищується врожайність та якість сільськогосподарської
продукції. ГуміФренд® призначений для обробки
насіння, саджанців, позакореневого та прикореневого підживлення зернових, олійних, овочевих,
плодово-ягідних культур у період вегетації.
Також у компанії є розробки, які використовуються в тваринництві. Наприклад, БІОСЕВЕН®
– пробіотична кормова добавка ветеринарного
призначення для тварин і птиці, сприяє ранньому формуванню нормальної кишкової мікрофлори у новонароджених тварин і птиці, забезпечує
антагонізм до патогенних мікроорганізмів.
Має компанія також біопрепарати для силосування зеленого силосу, сінажу та зерносумішей, які прискорюють процес силосування та
регулюють процес бродіння.
Виставка дуже сподобалася, фірми і підприємства представлені широко, також приємно,
що було багато відвідувачів, які цікавилися нашою продукцією.
Все це стимулює компанію розвиватися, покращувати сервіс, надавати більше послуг, які
потрібні нашим аграріям.

Науково-дослідна та виробнича компанія TOB
«СГП «МБС» є однією з молодих, але, водночас,
найбільш перспективних і динамічних у розвитку
на сільськогосподарському ринку України.
Компанія випускає екологічні ветеринарні препарати власної розробки – пробіотичні харчові комплекси нового покоління «Ентеронормін»
та «Ентеронормін Детокс», які застосовуються
з метою профілактики та лікування інфекційних
захворювань домашніх та сільськогосподарських
тварин, птиці, а також бджіл. Синбіотики «Ентеронормін» та «Ентеронормін Детокс» посилюють
природні механізми захисту, покращюють функцію життєво важливих органів: печінки, нирок,
шлунково-кишкового тракту. При цьому забезпечується якість та безпечність продукції тваринного походження, що позитивно впливає на її
конкурентоспроможність на експортному рівні. А
головне – населення України, особливо діти, споживають вітчизняні здорові продукти харчування.
Завдяки співпраці з провідними профільними
НДІ країни, продукція проходить повний виробничий цикл, починаючи з фармацевтики та закінчуючи реальним застосуванням на практиці.
Підприємство має систему управління якістю,
сертифіковане за стандартом ISO 9001 та впроваджує систему GMP+.
Саме тому препарати ТОВ «СГП «МБС» показують високу ефективність у промислових
масштабах, дрібних господарствах, при розведенні великої рогатої худоби, свиней, птиці,
а також для лікування і профілактики домашніх
улюбленців – кішок, собак, хом’ячків і таке інше.
Ми вдячні організаторам за проведення
«АГРО-2018». Завдяки розширенню і грамотному
плануванню експозиції нам вдалося привернути
увагу найбільшої кількості цільової аудиторії, а
саме: бджолярів, фермерів та фахівців ветеринарної медицини. Сподіваємося на реконструкцію 12-го павільйону для можливості реалізації
Animal'ex на новому рівні.
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КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

Вадим КОВАЛЬ,
менеджер
HORSCH у Центральній Україні
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компанії

Компанія «Крамар» – діяльність, орієнтована на успіх партнерів

В цілому літня виставка завжди цікава, тому
що вона проходить у міжсезоння, перед жнивами, коли у фермерів є хвилинка, щоб подивитись, що такого нового з’явилося на ринку, взагалі просто поспілкуватися, довести до логічного
кінця всі домовленості, підписати контракти на
наступні літні, осінні, зимові періоди.
На виставці «АГРО-2018» компанія HORSCH
презентувала сівалку зернову HORSCH Pronto 6
DC PPF. Сівалка давно всім знайома, всі про неї
все знають, але суть в тому, що відвідувачі бачать
конкретний агрегат фірми HORSCH, мають можливість поспілкуватися та отримати детальну консультацію безпосередньо від наших фахівців, поділитися враженнями та обговорити інші питання.
Весною наша компанія проводила демо-тури
в Черкаській, Вінницькій, Київській областях з
практичною демонстрацією техніки. Демонструвалася сівалка HORSCH Pronto 6 DC. Але ми
зробили також великий акцент на сівалці точного висіву Horsch Maestro. Було зроблено велику кількість демонстрацій по посівах кукурудзи,
соняшника. Також, на демо-посівах в Україні
була представлена і протестована новинка – це
сівалка Maestro 24.50 SW. Тестувалася сівалка
на посівах цукрового буряка, соняшника, хто хотів навіть кукурудзи. Плануємо демо-посіви точного висіву ріпаку, що має бути дуже цікавим.
Також багато було проведено посівів сівалками
Focus. Сіяли горох і нут. Цього року нут став
дуже актуальною культурою.

Компанія «Крамар» відома в Україні як виробник високоякісних збалансованих кормів та
БМВД для птахів і тварин під ТМ «Крамар» та
ТМ «Доброкорм». Але до сфер нашої діяльності
також входить виробництво круп під ТМ 365 та
паливних пелет і брикетів.
Історія нашої компанії почалась ще на початку 2000-х, і за цей час ми завоювали бездоганну
репутацію та високу довіру споживачів.
Для цього у нас є все необхідне:
• високоякісна сировина;
• комплексне застосування найсучасніших
технологій;
• новітня система контролю якості;
• інноваційна атестована лабораторія;
• точний розрахунок раціонів годівлі, складання індивідуальних кормових програм;
• консультації з питань годівлі та утримання
тварин.
Рецептури наших кормів повністю натуральні та
розроблені з урахуванням усіх потреб різних вікових груп сільськогосподарських тварин і птиці та
розраховані для максимальної реалізації потенціалу продуктивності. А вся діяльність компанії «Крамар» орієнтована в першу чергу на успіх партнерів!
Для нашої команди виставки «АГРО» стали
вже доброю традицією, адже продовж останніх
семи років ми беремо в них участь.
Зважаючи на наш досвід, можемо сказати,
що цього року виставка «АГРО-2018» вражала
своїми масштабами та якісною організацією. Під
час проведення виставки до стенду ГК «Крамар»
підходили сотні людей, з якими наші менеджери
обговорювали актуальні питання з відгодівлі та
утримання с/г тварин та птиці. Більшість з них
були в захваті від того, чого ми досягли та куди
ми рухаємося. Завдяки «АГРО-2018» наша компанія знайшла багато потенційних партнерів, з
якими зараз проходять переговори з приводу
подальшої співпраці. Дякуємо усім відвідувачам
та організаторам «АГРО-2018».

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

Чеська компанія ТЕКРО під час виставки
на стенді презентувала новинки продуктового асортименту
Ефективні рішення для боротьби з личинками, проти літаючих та повзучих комах:
МАГГОТС ГР – інсектицидний препарат для
знищення личинок двокрилих комах у тваринницьких приміщеннях.
СОДЖЕТ ВГ – дезінсекція тваринницьких
приміщень, пташників та приміщень господарського призначення (двокрилі комахи, таргани,
блохи та інші комахи, у тому числі стійкі до фосфорорганічних препаратів, піретроїдів і карбамідів).
СОФАСТ ГР – дезінсекція тваринницьких приміщень, пташників та приміщень господарського
призначення (двокрилі комахи, таргани, блохи та
інші комахи, у тому числі стійкі до фосфорорганічних препаратів, піретроїдів і карбамідів).
Альфасект КС – дезінсекція тваринницьких та приміщень господарського призначення
для знищення літаючих двокрилих комах (комарів, ґедзів, мошок, мокреців, москітів, молі) та
повзучих комах (тарганів, клопів, мурах), а також
жуків шкіроїдів.

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

Ефективні засоби для силосування та консервування кормів (ADDCON, Німеччина)
KOFA® GRAIN – pH 5 – запатентований засіб для консервування вологого зерна та кукурудзи. Силосний засіб для забезпечення аеробної
стабільності силосу з цілих рослин кукурудзи та
зернових, сильно пров’яленої трави, кукурудзяних качанів, вологого зерна, бурякової стружки,
пивної дробини та зернової браги (барди).
KOFASIL® S – гетероферментативний бактеріальний препарат для поліпшення аеробної
стабільності силосу.
KOFASIL® LAC – гомоферментативний бактеріальний препарат для підвищення якості бродіння силосу з трави, бобових і цілісних зернових рослин.
KOFASIL® LIQUID – розчин силосуючих солей – для покращення якості бродіння силосу
з трави, бобових і цілих рослин зернових. Для
збереження якості молока та здоров’я тварин.
Найперший компонент біобезпеки – дезінфікуюча рамка. Дезрамка дозволяє провести одночасну дезінфекцію коліс, днища та бортів автомобіля.
FORMI NDF: високоефективний протимікробний засіб та підсилювач продуктивності в галузі птахівництва та свинарства. Продукт компанії ADDCON (Німеччина), який є світовим лідером
серед виробників підкислювачів.
Компанією ТЕКРО для ТМ DVOREK були розроблені рекомендації по змішуванню компонентів комбікорму та приклади рецептів змішування готових кормів на основі бмвд, преміксів для
птиці та для свиней. Нагадуємо, що спеціальна
лінійка продуктів ТМ DVOREK була розроблена
консультантами та науковими співробітниками
ТЕКРО для невеликих та середніх господарств.
Позитивні емоції принесла відвідувачам виставки «АГРО-2018» фотозона DVOREK біля
стенду компанії ТЕКРО.
Дякуємо друзі за приємне спілкування на стенді
ТЕКРО та Agroconsulting. До нових зустрічей!

Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ
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