Прес-реліз
11.06.2019
На Міжнародних днях поля DLG в Україні намалюють найбільшу
вишиванку в Україні найнестандартнішим способом, використовуючи
обприскувач
На Міжнародних днях поля DLG в Україні самохідний обприскувач
BERTHOUD RАPTOR буде встановлювати рекорд України й намалює
найбільшу вишиванку в Україні.
Встановлення рекорду відбудеться 19 червня, о 10:30, в смт Дослідницьке,
Васильківський район, Київська область. Рекорд буде зафіксовано
експертами Національного реєстру рекордів України.
Олена Пельтек, представник BERTHOUD в Україні: «Метою акції є наочна
демонстрація можливостей нашого обприскувача – працювати за
запрограмованою картою-завданням та використовувати пофорсуночное
вмиканя та вимикання».
Юлія Бондаренко, директор «ДЛГ Україна»: «Диференціювання – основа
точного землеробства та майбутнє сільського господарства. Поширення
знань про сучасні технології є головною задачею нашого заходу і така
нестандартна демонстрація допомогає нам привернути увагу аграріїв до
цієї важливої теми».
Реєстрація на подію: http://mdpu.com.ua/registration/
З питань акредитації преси звертатись до: Юлія Бондаренко, тел. 093
352 88 65, е-mail: у.bondarenko@dlg.org. Для представників ЗМІ буде
організовано трансфер з Києва.
Більше інформації про Міжнародні дні поля DLG в Україні на
www.mdpu.com.ua та https://www.facebook.com/internationalfielddaysukraine/
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моніторинг інформації, обмін досвідом і розповсюдження знань; тестування
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BERTHOUD – СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИРОБНИЦТВА СИСТЕМ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОЛСИН. У
1895 р. в невеликому містечку Белльвілль (округ Рона-Альпи, регіон Бургундія) Поль
Берту організував промислове виробництво ранцевих обприскувачів для обробки
виноградників. Так було покладено початок компанії BERTHOUD Agricole. Сьогодні
французька компанія BERTHOUD - заслужений експерт і світовий лідер виробництва
техніки й обладнання для захисту рослин. Вже понад 120 років компанія розвивається
тільки в цьому напрямку, розробляючи та впроваджуючи унікальні рішення виключно в
цій області виробництва сільськогосподарської техніки. Обприскувачі BERTHOUD
експортуються на всі континенти, в 52 країни світу. В Україні компанія BERTHOUD
представлена з 2005 року, а з 2016 року обсяги виробництва для України перевищіли
обсяги виробництсва для своєї рідної Франції. Так український ринок сьогодні є
найважливішим для компанії BERTHOUD.
http://www.berthoud.com

