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ȘI SERVICII NOI

AGROPROFI S.R.L.
stand 58, pav. central / stand 24, teren 4

CASE IHQUANTUM
TRACTOARE SPECIALIZATE PENTRU LUCRĂRI
ÎN PLANTAȚII VITICOLE ȘI LIVEZI
Tractorul specializat Case IH Quantum este destinat lucrărilor în plantații viticole și livezi. Configurarea îngustă permite o manevrabilitate
uşoară a tractorului între rânduri, fără a afecta culturile, iar centrul de
greutate inferior asigură stabilitate pe dealuri şi în pante.

AGROPROFI S.R.L.
stand 58, pav. central / stand 24, teren 4

ÎNCĂRCĂTOARELE TELESCOPICE BOBCAT
Producătorul Bobcat oferă productivitate optimă și versatilitate prin
folosirea frânării dinamice și a cuplului ridicat la roată. Fiabilitatea utilajelor e datorată experienței îndelungate în design și inovare.

NMO S.R.L.
stand 60, pav. central

PROMOVEAZĂ-ȚI AFACEREA PE CEL MAI POPULAR SITE AGRICOL
DIN MOLDOVA!
Agrobiznes înregistrează lunar până la 40.000 de vizitatori unici, interesați de știri, idei de afaceri, istorii de succes, sfaturi utile și informații
de ultimă oră din agricultură.
OFERIM SERVICII DE PUBLICITATE:
• Bannere și articole de PR;
• Reportaje foto și video;
• Anunțuri sponsorizate;
• Promovare prin e-mail (+3.000 de abonați);
• Promovare pe Facebook (+27.000 de abonați).
Agrobiznes este Partener Media al multor târguri și evenimente agricole din țară și de peste hotare.

AGRIFAC MACHINERY B.V. OLANDA
stand 38, pav. central / stand 1, teren 3

MAȘINI DE ERBICIDAT AUTOPROPULSATE DE ULTIMĂ GENERAȚIE
AGRIFAC comercializează mașini de erbicidat autopropulsate de ultimă generație care sunt fabricate după cea mai modernă tehnică:
garda la sol de 2 m, lățime de lucru individual până la 54 m, rezervor
apă de la 3400 - până la 8000 litri. AGRIFAC Olanda fabrică acest utilaj
dupa cerințele fiecărui client.

AGROFORȚA-M S.R.L.
stand 57, pav. central

"AGROFORȚA-M" - LIDER NAȚIONAL
ÎN SOLUȚII INTELIGENTE DE IRIGARE
Alveola TP 27/135 NERO, producător Groupe Guillin. ambalaj
din polipropilenă ce oferă protecție maximă produselor. Doar
cu ajutorul acesteia ve-ți putea
transporta fructele și legumele în
siguranță la distanțe mari (Orientul Mijlociu, Asia).
Tensiometre TX 10-30, producător MMM TECH SUPPORT. Instrument ce măsoară umiditatea
solului, cu ajutorul căruia economisiți considerabil resursele de
apă și astfel obțineți o creștere
calitativă a plantelor.
FlexNet, producător Netafim –
furtun flexibil pentru culturi de
sezon. Datorită designului special nu necesită lipici sau teflon,
oferă rezistență atît chimică, cît și
termică. Se instalează cu minim
efort, avînd greutate mică și un
țesut unic. Totodată, este soluția
ideală pentru conductele de distribuție.

AGROMAȘINA S.A.
stand 23, teren 4

PLATFORMA TRACTATĂ PENTRU LIVADĂ PPS-3,5
Platforma tractată pentru livada PPS-3,5 este destinată pentru recoltarea fructelor, curățarea livezelor și alte lucrări efectuate în partea superioară a pomului, până la înălțimea de 3,5 m.
Utilizarea platformei duce la creșterea calității de recoltare a roadei, a
productivității lucrului și micșorării cheltuielilor.
Platforma poate fi folosită în toate zonele agricole (livezi, vii) unde
pantele nu depășesc 10°.
Platforma se agregă cu tractoarele de clasa 0,9-1,4 sau alte tractoare
cu o putere echivalentă.

S.C. AGROSERA-PRIM S.R.L.
stand 3, teren 2

CONSTRUCȚII DE SERE ȘI ECHIPAMENTE
AGROSERA-PRIM comercializează, proiectează, montează și oferă servicii de consultanță tehnică în domeniul construcțiilor de sere (sere
modulare, solarii tunel, solarii cu pereți drepți și solarii hobby), al sistemelor și echipamentelor (peliculă, clame, sisteme de irigare, generatoare de aer cald, plasă de umbrire...).

AGROVINGRUP S.R.L.
stand 13, pav. central / stand 3, teren 4

EXCAVATOR HIDRAULIC PENTRU MINI TRACTOARE
Excavatoare hidraulice pentru mini tractoare japoneze frontale și de
spate de diferite dimensiuni. Pot fi instalate la tractoare de la 15 – 30
cai putere. De asemenea, dispunem de o gamă largă de mini tactoare
japoneze cu accesorii: freză , plug , cultivator.

I.C.S. ALEX S&E S.R.L.
stand 2, teren 2

CÂNTARE ELECTRONICE PENTRU AUTOMOBILE SI VAGOANE
CU SENZORI TENZOMETICI DIGITALI
5 MOTIVE PENTRU A UTILIZA SENZORII DIGITALI:
•

Diagnosticarea permanentă a cântarului şi sistemului de cântărire.

•

Uşurinţa deservirii minimizează timpul reparaţiei şi reglării.

•

La schimbarea senzorului, calibrarea se efectuează FĂRĂ chemarea automobilului sau vagonului cu greutăți etalon.

•

Capacitatea de diagnosticare, monitorizare şi control la distanţă a
cântarelor.

•

Capacitatea de a seta locul operatorului la o distanţă de până la
1000 de metri de la cântar.

ARNAUT-PETROL S.A.
stand 12, pav. central

PRODUSE PETROLIERE, REZERVOARE MOBILE
ȘI ACCESORII PENTRU ALIMENTARE
Comercializarea produselor petroliere și a combustibilului.
Comercializarea rezervoarelor mobile de diferite capacități, echipate
cu distribuitoare de motorină, produse de compania italiana PIUSI,
precum și accesorii pentru alimentare cu carburanți - stații, pompe,
indicatoare de nivel, contoare, pistolete de distribuție, filtre.

ATC- AGROTEHCOMERȚ S.A.
stand 25, teren 4

RSM 161 - PERFORMANȚĂ INEGALABILĂ
Productivitate înaltă - 45 t/ha
Construcția combinei este protejată de 22 de patente
Sistem unic de treierare TETRA PROCESSOR
Cabină confortabilă LUXURY CAB

S.C. BASADORO AGROTEH S.R.L.
stand 21, teren 4

TEHNICĂ AGRICOLĂ, SERVICII DE REPARAȚII, ASIGURARE CU
PIESE DE SCHIMB ÎN PERIOADA DE GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE
S.C. Basadoro Agroteh S.R.L. are ca obiect principal de activitate
comercializarea tehnicii: tractoare 20-320 CP, manipulatoare, diverse
echipamente și utilaje agricole, accesorii pentru vii și livezi etc. de producție europeană, prestează servicii de reparație și asigurare cu piese
de schimb.
Brandurile prezentate pe piața Republicii Moldova sunt:
•

Grupul Argo Tractors S.p.A - Landini, McCormick, Valpadana

•

Kuhn, Merlo, Mazzotti, Rinieri, Ideal, Fantini, Pellenc, He-Va, Kirpy

BELNIS S.R.L.
stand 49, pav. 2

SERVICII DE DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE, DERATIZARE
S.C. BELNIS S.R.L. este reprezentantul oficial în Republica
Moldova al:
•

BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE

•

VALBRENTA CHEMICALS

•

GARANT

BILESS S.R.L.
stand 31, pav. central

MATERIALE PENTRU REPARAREA TEHNICII AGRICOLE
Comercializează: rulmenți, curele, garnituri, manșete, lanțuri, furtunuri
VD, feronerie, produse de cauciuc, benzi transportoare, uleiuri, lubrifianți și materiale de garnitură, materiale abrazive pentru repararea
tuturor tipurilor de mașini agricole și a echipamentelor de prelucrare.
Lista completă a produselor noastre o puteți găsi pe site-ul companiei
www.biless.md

BRUNNTHALLER - CS S.R.O.
stand 3, pav. central

PROIECTAREA INTEGRATĂ ŞI DOTAREA TEHNICĂ A FERMELOR
Compania BRUNNTHALLER - lider european în proiectarea integrată
şi dotarea tehnică a fermelor de suine şi bovine, atât la iniţierea afacerii, cât şi la modernizarea obiectelor existente.
Proiectăm, fabricăm, furnizăm şi instalăm:
•

utilaje pentru întreţinerea, creşterea şi hrănirea porcilor, bovinelor
şi cabalinelor;

•

sisteme de ventilaţie, încălzire, de evacuare a băligarului;

Suntem interesaţi în obţinerea de către dvs. a unui profit maxim în
sectorul creşterii animalelor. Din acest motiv vă oferim nu numai echipamente, dar şi experienţa europeană avansată, cunoştinţele şi tehnologiile europene performante pentru a vă rezolva problemele cu
care vă confruntaţi.

Lubrifiant.md

S.C. CALBOR GRUP S.R.L.
stand 4, teren 2

ULEIURI ȘI LUBRIFIANȚI TEHNICI
Oferim: ulei pentru motor: sintetic, semisintetic, mineral, ulei pentru
transmisie, ulei hidraulic, ulei pentru reductor, lichid de frână; unguenți: litol-24, solidol, gris, țiatim.
Suntem distribuitori oficiali ai companiei Gazprom Neft-SM, care
este specializată în producerea și realizarea uleiurilor și unguenților
tehnici.
Produsele corespund certificărilor: ZF TE-ML 03E, 05F, VOLVO CE
WB101, 03K, Massey Ferguson CM SM1145/1143, CNH MAT 3525, Case
MS 1206/1207/1209, John Deere JDM J20C/D.

COMSALES GRUP S.R.L.
stand 11, teren 4

1. Cântar electronic pentru automobile cu conexiune rețea
WiFi și LAN (modul integrat)

2. Depozite tipizate pentru păstrarea cerealelor și tehnicii agricole

Cântarul electronic pentru automobile cu conexiune WiFi și LAN
de ultimă generație permite excluderea în întregime a cablului
dintre calculator și cântar, asigură
o calitate înaltă a semnalului fără
distorsiuni, iar datele de la cântar
sunt transmise către orice dispozitiv inteligent care are un modul
WiFi integrat (laptop, tabletă, telefon etc.)

Depozitele tipizate “La cheie”
pentru păstrarea cerealelor și a
tehnicii agricole pe baza de structură metalică permit reducerea
timpului de construcție până la 2
luni chiar și pe teren arabil, cu o
durabilitate și calitate înaltă, justificată prin termen de garanție.

DIAZTECH S.R.L.
stand 20, pav. 2 / stand 3, teren 1

TRACTORUL VALTRA T 213 VERSU
• Putere și manevrabilitate
• Consum redus de combustibil
• Confort pe parcursul unei
funcționări prelungite
• Eficiență și productivitate

Specificațiile tehnice:
Modelul VALTRA

T 213 Versu

Motorul, Power Shift

74 AWI-4V,Tier 3В

Volumul (cm )

7,4

Numărul de cilindri

6

Puterea nominală, 2000 rotații/min., kW / cp

158 / 215

Puterea maximală, 2000 rotații/min., kW / cp

165/ 225

3

ECOTRONEX S.R.L.
stand 7, teren 4

LINIE PENTRU PRODUCȚIA DE BRICHETE PINI & KYA ȘI PELETE
Compania noastră operează în domeniul fabricării de echipamente
pentru obținerea energiei regenerabile. În 2016 am dezvoltat un echipament universal de prelucrare a deșeurilor agricole în brichete. Pe
același echipament, la schimbarea a 2 detalii, pot fi produse pelete.
Această tehnologie este una nouă, nu doar pentru Moldova, ci și pe
piață în ansamblu.

Î.M. ELIT-TEHNICA S.R.L.
stand 1, teren 1

COMBINA CLASICĂ (CU CĂIȘORI) MF 7300 ACTIVA
Fiind o mașină de clasă medie, dispune de o putere sporită și fiabilitate înaltă. Noua linie de combine practice și de o productivitate înaltă
Massey Ferguson ACTIVA S este soluția ideală pentru agricultori. Operatorul se bucură de un nivel înalt de confort, beneficiind de un sistem
simplu de control. Noua gamă are un design nou, un sistem îmbunătățit de copiere a hederului, o nouă cabină cu sistem de control electronic, cu posibilitatea de instalare a traductorului de control a culturii
bop pai neseparată, reglare electrică a sitelor de curățare și alte schimbări calitative. Combinele pot fi dotate cu seturi suplimentare pentru
recoltarea diferitor culturi agricole.

ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.
stand 4, teren 3

TESTAREA SOLULUI
Testarea Solului este un sistem optim de administrare a îngrășămintelor, bazat pe o analiză exactă a substanțelor nutritive și a pH-ului
solului. Se efectuează o dată la 4 ani.
Avantajele implementării acestei tehnologii:
1. administrarea eficientă a îngrășămintelor;
2. minimizarea factorilor de risc;
3. ameliorarea câmpurilor agricole.
Cine execută Testarea Solului? Î.M. „Elitagrotehnologie” S.R.L. în parteneriat cu compania germană Agri Con.
TRADIȚIE, EXPERIENȚĂ,
INOVAȚIE !

GSS INTERNATIONAL S.R.L.
stand 5, pav. central

SEPARATOR DE PIETRE
Materialul de pe suprafaţa de lucru, prin combinarea fluxului de aer şi a vibraţiilor, este curăţat după următorul principiu – particulele mari nimeresc
la fundul maşinii, cele uşoare – la suprafaţa acesteia. Aeruljoacă rolul de mediu de separare, pătrunzând prin particulele materialului, separând diferite
fracţiuni. După separare, suprafaţa vibratoare împinge particulele mai grele
spre marginea de sus a suprafeţei de lucru, care sunt evacuate prin orificiul
2, restul materialului (produsul curăţat) – prin orificiul 1

HIDRAULIC-SERVICE S.R.L.
stand 39, pav. central

Comercializăm:
•

furtunuri hidraulice

•

filtre

•

furtunuri industriale

•

uleiuri hidraulice

•

adaptori, conectori

•

uleiuri de motor

•

cuple industriale

•

baterii

•

cupaje

•

cauciucuri

•

inele Seeger pentru
arbore și alezaj

•

pompe

I.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.
stand 25, pav. central / stand 11, teren 1

ÎNGRĂŞĂMÂNT BACTERIAN AZOTER
ASIGURARE CU N-P-K LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
10 litri de îngrășăminte cu bacteriile de sol
AZOTER pe un hectar aduc sistemului radicular
al plantei pe tot parcursul vegetației: 130-150 kg
de azot, 60-80 kg de fosfor din compușii inaccesibili de fosfor și mobilizează 30 de kg de potasiu,
micro- și macroelemente.
Folosirea bacteriilor contribuie la creșterea sistemului radicular cu
25%. Eficiența economică a acestui produs constă în reducerea cheltuielilor pentru îngrășăminte industriale și mijloace de protecție a
plantelor.
Unul dintre multele beneficii ale AZOTER este posibilitatea de aplicare
a acestuia pentru agricultura ecologică.

S.C. LUBEXPERT ROMÂNIA S.R.L.
stand 14, pav. central

ULEIURI SINTETICE MOBIL 1 ȘI MOBIL DELVAC 1
Uleiurile sintetice 100%, Mobil 1 și Mobil Delvac 1 oferă avantaje
importante față de uleiurile de motor obișnuite, cum ar fi:
• Protecție remarcabilă
• Degradare redusă a uleiului
• Lubrifiere mai rapidă la pornire în cazul temperaturilor
scăzute
• Protecție excelentă la
temperaturi ridicate
• Rezistență excepțională la
temperaturi ridicate
• Curațenia motorului
• Protecție remarcabilă împotriva depunerilor dăunătoare

• Motoare care funcționează
mai curat
• Eficiența motorului
• Rezistență mai mare la
oxidarea uleiului (îngroșare), ceea ce reduce frânarea
motorului
• Consum mai mic de ulei în
condiții de viteză mare
• Operarea mai eficientă a
motorului într-un interval
mare de temperatură

TEHNO MS S.R.L.
stand 4, teren 1

GRANULATOR FURAJE MODEL EUROGRAN MS120
Cu ajutorul unui granulator furaje EUROGRAN, aveți posibilitatea de a
produce granule de diferite dimensiuni. Granulatorul EUROGRAN vine
echipat cu o matriță cu orificiile de 4 mm. Materia primă măcinată trebuie adusă la o umezeală aproximativă de 12%-20% prin adăugarea
de apă
• Porniți granulatorul de cereale prin apăsarea butonului de pornire.
• Introduceți materia primă prin partea de sus, în cuva/pâlnia pentru
alimentare.
• Granulele vor ieși prin rampa de jos a granulatorului.
CARACTERISTICI
• Capacitate: 60-80 Kg/ora
• Tensiune: 220 V
• Motor: 2,2 Kw
• Greutate: 94 KG
• Dimensiuni: 50x50x80 cm

I.M. VOSHOD-AGROTEHNICA S.R.L.
stand 8, teren 3

TEHNICĂ DE PRELUCRARE A SOLULUI ПАО ПО ВОСХОД
PAT PE Восход - producător ucrainean de echipamente de prelucrare
a solului: scarificatoare, grape, cultivatoare, role segmentate dințate,
grape cu discuri. Pe piața Moldovei această tehnică este prezentă începând cu anul 2007.
COMPANIA NOASTRĂ ESTE DEALER-UL OFICIAL ПАО ПО ВОСХОД.
Specificațiile cultivatorului KPS-20 prezentat la expozițe: prelucrarea
uniformă a adâncimii pe întreaga lățime de lucru, talpa plană a suprafeței prelucrate, nivelarea și compactarea parțială, productivitate înaltă, cadru durabil și rigid, simplitatea utilizării și fiabilitate. Are 5 rânduri
de organe de lucru, grapă remorcabilă, roata ambalatorului.

AMG-AGROSELECT COMERȚ S.R.L.
stand 48, pav. 2

HIBRIDUL ZIMBRU
Hibrid timpuriu. Are frunze de dimensiuni medii, cu formă ușor rotunjită, de culoare verde deschisă.
Calatidiile sunt plate, înclinate sub un unghi de 45 de grade.
Hibridul este rezistent la PHomopsis helianthi și Sclerotinia sclerotiorum.
Testat în Moldova, Rusia și Ucraina.
Randamentul potențial este de 3.0-3.4 t/ha.
Calitatea mai presus de preț!

S.C. DIOLSEM S.R.L.
stand 10, pav. 2

ÎNGRĂȘĂMINTE MINERALE YARA MILA
Yara MILA este un îngrașământ mineral granulat, îmbogățit cu un
conținut optim de micro- și macroelemente, care asigură creșterea și
dezvoltarea plantelor: pentru toate tipurile de gazon și ierburi decorative, conifere, arbori și arbuști ornamentali, precum și toate soiurile
de trandafiri. Aplicarea regulată întărește rădăcina și sporește imunitatea plantelor. Îngrășământul mineral se dizolvă rapid, iar micro- și
macroelementele pe care le conține sunt asimilate repede de plantă,
asigurindu-i o creștere sănătoasă.

Advice& Consulting
from seeds to smiles

ADVICE&CONSULTING S.R.L.
stand 9, pav. central

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL HORTICOL
Compania Advice&Consulting oferă servicii de consultanță în domeniul horticol pe întreaga catenă de producere, prelucare, stocare și
ambalare a fructelor proaspete.
Împreuna cu partenerii noștri Salvi Vivai, Unitec și Fruit Control Equipments vă oferim proiecte “la cheie” în conformitate cu exigentele dvs.
Profesionalism, promptitudine, seriozitate - principiile care ne ghidează activitatea pentru a obține rezultate optime.
Succesul afacerii dumneavoastră – mândria companiei noastre.

FRUIT
CONTROL
EQUIPMENTS

FRUIT CONTROL EQUIPMENTS
stand 9, pav. central

CENTRE DE STOCARE ȘI CONSERVARE
CU ATMOSFERA CONTROLATĂ
Compania Fruit Control Equipments este lider mondial în domeniul
tehnologiei stocării și păstrării producției în încăperi, produse de companie. Prin cooperarea cu inginerul F. Bonomi - fondatorul tehnologiei
AC, FCE construiește centre logistice de stocare și conservare „la cheie”
în întreaga lume.
FCE asigură calitatea, siguranța și durabilitatea echipamentelor sale,
gestionate usor și de beneficiar, oferind suport tehnic în cel mai scurt
timp.

SALVI VIVAI
stand 9, pav. central

PORTALTOI, PUIEȚI DE POMI FRUCTIFERI ȘI RĂSADURI
Compania Salvi Vivai activează în domeniul creșterii și producerii portaltoilor, puieților de pomi fructiferi și răsadurilor.
Activitatea de cercetare, desfășurată continuu pentru a produce noi
soiuri, a dat roade remarcabile, garantând clienților săi randamente
constante și ridicate.
Salvi Vivai nu doar produce material săditor, dar asigură constant clienților săi servicii de consultanță de înalta calitate pe întreaga periodă
de producere-dezvoltare a livezii.

I.C.S. LIMAGRAIN MOLDOVA S.R.L.
stand 52, pav. 2

Limagrain Moldova este reprezentantul oficial al companiei franceze Limagrain Europe, parte a grupului internațional Limagrain. Distri
buitor exclusiv în Republica Moldova al semințelor înalt productive de
selecție LG: porumb, floarea soarelui, mazăre, grâu și rapiță.
Fondat și administrat de agricultori, LIMAGRAIN este a patra companie din lume, activează în 41 de țări și este lider european pentru producerea semințelor de cereale și porumb la siloz.

MAC GMBH
stand 13, pav. 2

PRODUSE PENTRU CREȘTEREA PLANTELOR
MAC GmbH este o companie
germană cu operațiuni internaționale pentru producția și
distribuția de produse agrochimice. Pentru noi și pentru
clienții noștri principiile eficienței maxime la impact minim
asupra mediului și a sănătății
sunt de o importanță primordială. Produsele noastre variază de la produse de protecție
a culturilor convenționale la
regulatori de creștere, de întărire a plantelor și aditivi pentru
următoarele culturi: grâu; orz;
porumb; floarea – soarelui;
cartofi, pomi fructiferi și viță
de vie; tomate; rapiță; sfeclă de
zahăr; tutun. În plus, explorăm
în mod constant gama de produse și aplicațiile lor pentru
prelungiri posibile.
Produsele sunt rezultatul producției proprii din vestul Yorkshire (United Kingdom), în conformitate cu tehnologii originale după normele
europene.

PROIECTUL AGRICULTURA
COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA (MAC-P)
stand 47, pav. 2

SPORIREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGROALIMENTAR
Proiectul este finanţat de Banca Mondială, Guvernul Suediei şi Fondul
Global de Mediu şi implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Mediului.
Obiectivul Proiectului vizează sporirea competitivității sectorului
agroalimentar al Republicii Moldova prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de
mediu și a celor de management durabil al terenurilor.

REPREZENTANȚA ÎN REPUBLICA
MOLDOVA A ORGANIZAȚIEI „PEOPLE
IN NEED” DIN REPUBLICA CEHĂ
stand 38, pav.2

PROIECTUL „SUSȚINEREA AGRICULTURII ECOLOGICE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
People in Need este lider în promovarea și dezvoltarea sectorului
agricol ecologic din Republica Moldova. Dezvoltarea este promovată prin școlarizarea producătorilor agricoli, dezvoltarea infrastructurii
de piață, promovarea intereselor producătorilor agricoli ecologici prin
construirea dialogului cu factorii de decizie la nivel guvernamental, cu
scopul ajustării legislației și politicilor în agricultura ecologică.
Susținerea agriculturii ecologice în Moldova este finanțată de Guvernul Olandei și Agenția Cehă de Dezvoltare.

UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE NUCI
stand27, pav 2

CARPATICA ®
Carpatica® - soi de nuci uriașe, rezultatul muncii de mulți ani.
Nucile acestui impresionant soi ating până la 90 mm lungime și o greutate de până la 55 g. Astfel de forme de nuci sunt rareori întâlnite în
natură. Carpatica® fascinează prin dimensiune, miezul uriaș și gustul
specific care îl amintește pe cel de alună.
Carpatica® poate fi cultivat cu succes în livadă, dar fiind unul de nișă,
suprafețele cultivate trebuind să rămână restrânse pentru a putea regrupa producția și menține un preț înalt de comercializare (+40% față
de prețul nucilor obișnuite).

ZOOFARMAGRO S.R.L.

МЕРАДОК - MEDICAMENT ANTIPARAZITAR CU PROTECȚIE
ÎNDELUNGATĂ ÎMPOTRIVA REINFESTĂRII (SOLUȚIE INJECTABILĂ)
BARIERA DE OȚEL
Protecție împotriva reinfestării - 28 zile
Tratamentul - 1 injecție
Depășește rezistența la ivermectină

Indicații:
Pentru tratamentul și prevenirea bolilor la vitele
cornute mari, mici și porci
cauzate de nematode gastrointestinale, pulmonare,
a țesutului subcutanat,
canalelelor lacrimale; cu
larve subcutanate, nazofaringiene; purici; păduchi;
râie și căpușe.

SYNGENTA AGRO S.R.L.
stand 51, pav 2

NERDICA S.R.L.
stand 7, teren 2

SUC DE MERE DE STOARCERE DIRECTĂ, 100% NATURAL
Revenind la tradiții, compania Nerdica S.R.L. a lansat producerea sucului din mere, de stoarcere directă, cu ambalare în Bag-in-Box de 3, 5 și
10 litri.
Se produce exclusiv din mere proaspete autohtone, utilizându-se procesarea minimă: spălarea - zdrobirea - presarea merelor - pasterizarea
- ambalarea sucului, ceea ce permite păstrarea maximală a gustului și
aromei merelor moldovenești. Ambalajul modern cu robinet păstrează prospețimea și este comod de utilizat pentru consumatori. După
deschiderea pachetului sucul poate fi păstrat la temperatura mediului
timp de 10 zile.

