Bedrijven. Merken. Exporteurs. Chemische industrie

AgroChimInvest
AgroChimInvest is een van de toonaangevende Russische bedrijven die zeer effectieve
chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouwproductie produceren. Het
bedrijf is gespecialiseerd in het kweken, verwerken, reinigen en exporteren van
landbouwproducten zoals koriander, vlas, mosterd, kikkererwten, linzen en gierst.
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AgroChimInvest
AgroChimInvest is een van de toonaangevende
Russische bedrijven die zeer effectieve chemische
gewasbeschermingsmiddelen voor de
landbouwproductie produceren. Het bedrijf is
gespecialiseerd in het kweken, verwerken, reinigen
en exporteren van landbouwproducten zoals
koriander, vlas, mosterd, kikkererwten, linzen en
gierst.
Het bedrijf is in 2003 begonnen met de productie van zeer effectieve
chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouwproductie.
Gedurende 17 jaar werk op de markt van agrochemische diensten zijn
meer dan 40 handelsmerken geregistreerd, zijn productie- en
toepassingstechnologieën van elk preparaat uitgewerkt, zijn eigen
complexe systemen van gewasbescherming gecreëerd, zijn talrijke
experimenten uitgevoerd op velden in heel Rusland in verschillende
klimatologische zones. De belangrijkste agronomen van het bedrijf
voeren jaarlijks een volledige controle uit en plegen voortdurend
overleg over alle stadia van de behandeling met
gewasbeschermingsmiddelen.
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Exporteer
Alle producten van het bedrijf worden in het
laboratorium getest en gecertificeerd om de hoge
kwaliteit van elk gewas voortdurend te controleren
en te bevestigen. Alle goederen worden met eigen
vervoer naar de terminal gebracht en verscheept
naar klanten in het Gemenebest van Onafhankelijke
Staten en gratis aan boord van de havens van
Novorossiysk en het Verre Oosten. Tegelijkertijd
levert AgroChimInvest regelmatig eigen producten
aan landen als Sri Lanka, Indonesië, Jordanië,
Turkije, Nepal, Jemen, Algerije, Thailand, Egypte,
Somalië, de Verenigde Arabische Emiraten, ZuidAfrika, Maleisië, Vietnam, India, Chili, Israël,
Pakistan, Bangladesh, Saoedi-Arabië en andere
landen.
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De producten van het
bedrijf worden over de
hele wereld over zee, over
de weg en per spoor
geleverd aan het
Gemenebest van
Onafhankelijke Staten en
zijn gratis aan boord.

De partners van het bedrijf zijn
de toonaangevende agrarische
bedrijven van Rusland: Miratorg
Agribusiness Holding,
Belgrankorm-holding, Sucden
Group, Agrarische Holding
Kanevskoy

In 2020 werd het bedrijf voor
het eerst deelnemer aan de
grootste internationale
tentoonstelling Gulfood als
onderdeel van de collectieve
tentoonstelling Made in Russia
in Dubai (VAE).

De exportrichting van het bedrijf werd in 2015 geopend en
heeft vandaag de dag vaste klanten van meer dan 20
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AgroChemInvest werkt actief samen met grote organisaties als
Sberbank en Raiffeisenbank, die financiële diensten verlenen voor
productieprocessen. Daarnaast zijn onze vaste partners de
toonaangevende agrarische bedrijven in Rusland: Miratorg
Agribusiness Holding, Belgrankorm-holding, Sucden Group,
Agricultural Holding Kanevskoy.

Bosbouwkundige verwerking

Daarnaast is het bedrijf sinds 2015 De eindproducten - lumbers
ook actief bezig met de

(planken, staven), pallets, pellets

ontwikkeling van de

en brandstofbriketten RUF - zijn

houtverwerkende industrie. Op dit gemaakt van ecologisch zuivere
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houtverwerkingscomplex gevormd verzamelde pallets de verplichte
en in gebruik genomen. De

fytosanitaire verwerkingsfasen en

specialisten van het bedrijf hebben de daaropvolgende IPPCde technologie van de zeer

etikettering. Door deze

efficiënte houtkap en de

maatregelen kan het bedrijf een

houtverwerkende niet-

vaste leverancier van eigen

afvalproductie onder de knie. Het goederen zijn voor de
bedrijf beschikt over een eigen

toonaangevende Europese

grondstoffenbasis, een uitgebreid fabrikant EGGER Drevproduct. In
park met houtkapapparatuur,

de toekomst kan AgroChimInvest

moderne lijnen voor de verwerking ook de output van deze goederen
van hout en de productie van

op de exportmarkt vaststellen.

pallets en brandstofpellets,
verwarmde opslagfaciliteiten.

Plannen
Vandaag de dag is AgroChemInvest van plan om alle drie de gebieden
van het bedrijf verder te ontwikkelen, om eigen conferenties te
organiseren voor medewerkers en partners, om deel te nemen aan
verschillende marketingactiviteiten. Het bedrijf is een jaarlijkse
exposant van de grootste landbouwbeurs YugAgro en neemt deel aan
de internationale voedselindustriebeurs Gulfood in de Verenigde
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Arabische Emiraten.
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Contacten

Rusland, Moskou, 1, Andrejevskaja naberezjnaja
+7 495 225-16-83
info@agrochiminvest.ru
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.
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