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HoSt Biogas BV

Bright Biomethane

Компанія HoSt має 30-річний досвід надання рішень «під ключ»
для біогазових установок, модернізації біогазу за допомогою
мембранних технологій, котелень, що працюють на біомасі
та відходів, та технічного обслуговування. Її рекомендують
задоволені клієнти з усього світу.

Bright Biomethane пропонує добре перевірені системи з
мембранною технологією для оновлення біогазу до біометану.
Bright Biomethane зі своїм величезним досвідом забеспечує
підтримку на всіх етапах процесу, від проектування до введення в
експлуатацію та остаточного приймання.
СВІТЛА ІДЕЯ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО РІШЕННЯ ПО МОДЕРНІЗАЦІЇ
БІОГАЗУ.

HoSt Biogas BV

Bright Biomethane

HoSt is providing “turn key” solution for Biogas plants, Biogas
upgrading with membrane technology, Biomass and waste-fired boiler
plants, service and maintenance with 30 years of experience and
references all over the world.

Bright Biomethane offers well-proven systems with a membrane
technology to upgrade biogas to biomethane. Bright Biomethane with
its vast experience offers support throughout all process steps from
engineering to commissioning and final acceptance.
A BRIGHT IDEA FOR THE PERFECT BIOGAS UPGRADING SOLUTION.

The Netherlands, 7521, Enschede, Thermen 10
+371 28 70 37 45
Martins.dombrovskis@host.lv
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www.host.nl
www.brightbiomethane.com
www.pro-energy.com.ua

The Netherlands, 7521, Enschede, Thermen 10
+371 28 70 37 45
Martins.dombrovskis@host.lv

www.host.nl
www.brightbiomethane.com
www.pro-energy.com.ua
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Денкавіт

UTAGRO, ТОВ

Denkavit Nederland BV в Україні з 2019 року має ексклюзивного партнера - UTAGRO.Denkavit спеціалізується на кормах для молодняку
тварин та експортує більш ніж у 60 країн. Denkavit пропонує високоякісну та лінійку продуктів, яка включає Denkamilk, Denkaveal та
Denkapig. Вся продукція до українського замовника надходить після
досліджень у лабораторії та Інноваційному центрі DenkaFarm, для
широкого випробування на тестових фермах.

UTAGRO — має широкий асортимент комбікормів, преміксів,
блендів та БМВД для всіх видів тварин (свині, птиця, ВРХ, тощо).
З 2019 року являється ексклюзивним партнером Нідерландської
компанії Denkavit в Україні.
UTAGRO - №1 в годуванні свиней.

Denkavit

UTAGRO LLC

Denkavit Nederland BV in Ukraine since 2019 has exclusive partner - UTAGRO.Denkavit specializes in feed for young animals in the
livestock industry and export products to more than 60 countries.
Denkavit offers a high-quality and consistent product line that includes
Denkamilk, Denkaveal, and Denkapig. All products before coming to
Ukrainian customer pass intensive research in laboratory and DenkaFarm Innovation Center, for extensively test in practice.

UTAGRO - has a wide range of compound feeds, premixes, blends
and protein and vitamin mineral supplements for all species of animals
(pigs, poultry, cattle, etc.).
Since 2019 it is the exclusive partner of the Netherlands of Denkavit
company in Ukraine.
UTAGRO - №1 in pig feeding.

The Netherlands, 3781 PV Voorthuizen,
Tolnegenweg 65, P.O. Box 5 3780 BA Voorthuizen
+31 342 47 92 00
+31 342 47 45 15
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denkavit@denkavit.nl
www.denkavit.com

Ukraine, 35820, Rivne region, Ostroh district,
Ozhenin village, 1 Kotlyarevskogo st.
+38 0362 63 57 06
+38 0362 63 57 06

info@utagro.com.ua
www.utagro.com.ua
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Кантерс

Mooij Agro

Компанія Кантерс спеціалізується на виробництві рідких кормових
добавок, спрямованих на зменшення використання антибіотиків
і збільшення прибутку ферми. Ми пропонуємо робочі перевірені
програми для птахо- та свиноферм, а також препарати для
підтримки здоров’я та лікування ратиць ВРХ.

Вдосконалення зберігання та оптимізація бізнес процесів стають
набагато успішнішими із комплексними рішенням автоматизації
від компанії Mooij Agro. Головним пріоритетом компанії є управління, контроль та моніторинг зберігання культур відкритого
грунту – від вентиляції та керування кліматом до управління якістю
продукту, енергомоніторингу складського менеджменту. Нашим
дилером в Україні є Фреш Інжиніринг Груп.

Kanters Special Products BV

Mooij Agro

Kanters mainly focuses on drinking water hygiene and liquid nutritional
products which can be administered via drinking water. Kanters is
specialized in nutritional supplements for supporting animal health
and preventing the use of antibiotics.

Improving crop storage and optimising your business operations are
much easier with the complete automation solutions from Mooij Agro.
Mooij Agro’s core business is the regulation, control and monitoring
of store for outdoor crops – from ventilation and climate control to
crop quality management, energy monitoring and store management.
Fresh Engineering is our dealer in Ukraine.

The Netherlands, 5737 RV, Lieshout, De Stater 32
+31 0499 425 600

info@kanters.nl
www.kanters.nl
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The Netherlands, 5963 AC,
Hegelsom, Stationsstraat 142
+31 77 327 5045

info@mooij-agro.com
www.mooij-agro.com
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Фреш Інжиніринг Груп

VDK Agri

2009 року впроваджуємо новітні технології зберігання картоплі, овочів та фруктів і їх післяврожайної доробки. Від планування технологічних процесів до проектування будівель для зберігання, заморозки та
передпродажної підготовки свіжої продукції. Виробництво, монтаж
та обслуговування вентиляційного та холодильного обладнання,
ліній для сортування, калібровки та пакування овочів та картоплі.

Маючи чітке розуміння потреб при утриманні телят, VDK Agri
розробляє продукцію, орієнтовану на гігієну, здоров’я і
скорочення трудових витрат. Компанія виробляє системи
утримання, що дозволяють телятам швидко рости, бути
здоровими і у майбутньому стати високопродуктивними
молочними коровами. Щодня ми втілюємо в життя свій девіз:
«Щасливе теля - щасливий фермер!»

Fresh Engineering Group

VDK Agri

Since 2009 we are introducing to market innovative technologies in
storing and post-harvest handling of potato, vegetable and fruit. Starting from planning of technological processes to design of warehouses
for storing, freezing and handling of fresh produce. Production, installation and maintenance of ventilation and cooling equipment, sorting
& packing lines.

Supported by a clear vision of calf housing needs, VDK Agri develops
products that focus on hygiene, health, and reducing labour. We
provide housing that enables calves to grow quickly and healthily into
the best dairy cows for the future, driven by our slogan: Happy Calf,
Happy Farmer!

Ukraine, 01133, Kyiv, Konovaltsya str. 44-A
+38 050 442 47 78

info@freg.in.ua
www.freg.in.ua
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The Netherlands, 5066 GJ, Moergestel, De Sonman 21
+31 13 5133617

info@vdk-agri.com
www.vdk-agri.com
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Holland Farming BV

Ottevanger Milling Engineers BV

Нідерландська компанія Holland Farming є виробником CROPMAX,
біостимулятора для професійного сільського господарства.
CROPMAX використовується в більш ніж 35 країнах на багатьох
різних культурах (зернові, овочі та фрукти). CROPMAX також
підходить і для сертифікованого органічного землеробства.
CROPMAX розповсюджується по всій Україні і випускається в
упаковках по 100 мл, 250 мл, 1000 мл, 5 л та 20 л. CROPMAX
зареєстрований в Україні вже кілька років, і українські фермери
з великим успіхом використовують CROPMAX для різниманітних
культур, таких як зернові, овочі та фрукти.

Ottevanger Milling Engineers є однією з провідних європейських
компаній за розробкою та виробництвом обладнання та
комплектних заводів для зернопереробної та комбікормової
промисловості.

Holland Farming BV

Ottevanger Milling Engineers BV

The Dutch company Holland Farming is a manufacturer of CROPMAX,
a biostimulator for professional agriculture. CROPMAX is used in
more than 35 countries on many different crops (grains, vegetables
and fruits). CROPMAX is also suitable for certified organic farming.
CROPMAX is distributed throughout Ukraine and is available in
packages of 100 ml, 250 ml, 1000 ml, 5 l and 20 l. CROPMAX has
been registered in Ukraine for several years, and Ukrainian farmers
have been using CROPMAX with great success for a variety of crops,
such as grains, vegetables and fruits.

Ottevanger Milling Engineers is one of the leading European
companies in the development and production of equipment and
complete plants for the grain processing and feed industry.

The Netherlands, 3737AL, Groenekan,
Groenekanseweg 246
+31 651 789493

zweege@hollandfarming.com
www.hollandfarming.com
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Ottevanger спеціалізується:
• Комбікормові заводи
• Заводи для виробництва преміксів та концентратів
• Заводи для виробництва кормів для домашніх тварин та
аквакультур
• Заводи для переробки зернових і т.д.
Постійні дослідження, активний розвиток та розумні інновації
забезпечують збереження лідируючої позиції компанії на
міжнародному ринку.

Ottevanger has solutions for:
• Feed mills,
• Premix and concentrate plants,
• Aqua feed and Pet food installations,
• Cereal processing lines,
• Biomass installations, etcetera.
Ongoing research, active development and clever innovation ensure
that the company retains its leading position in the international market.

The Netherlands, 2751 DL, Moerkapelle,
Moerkpelse Zijde 32
+31 0 79 593 22 21
+38 097 43 63 863

info@ottevanger.com
o.klapan@ottevanger.com
www.ottevanger.com
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Vencomatic Group
Ми пропонуємо рішення для успішного птахівництва з мінімально
можливим впливом на навколишнє середовище, досягаючи при
цьому найвищого рівня добробуту тварин.
З самого початку в 1983 році Vencomatic Group була піонером у
птахівництві. Місія цього сімейного бізнесу — побудувати універсальну та стійку птахівничу галузь для наших майбутніх поколінь.

Посольство Нідерландів

Vencomatic Group

Netherlands Embassy in Ukraine

We deliver solutions for a successful poultry husbandry with the lowest
possible environmental impact, while achieving the highest animal
welfare levels.
Since the very start in 1983 Vencomatic Group has been pioneer in
the poultry sector. Mission of this family-business is to build a versatile
and sustainable poultry industry for our future generations.

The Netherlands, 5521DW, Eersel, Meerheide 200
+31 497 517 380

info@vencomatic.com
www.vencomaticgroup.com
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Відділ сільського господарства посольства представляє в Україні
Міністерство сільського господарства, природи та якості харчових
продуктів Королівства Нідерландів. Відділ служить зв’язком
між нідерландським та українським агробізнесом та урядовими
організаціями. Робота відділу також націлена на співпрацю між
нідерландськими та українськими освітніми та дослідницькими
центрами.

Office of the Agricultural Counsellor represents in Ukraine the Dutch
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.The office serves as
a link between Dutch and Ukrainian agribusiness and govenment. The
work of the office is also aimed at cooperation between Dutch and
Ukrainian sector organizations, knowledge and research centres.

Kontraktova Square 7, Ukraine, Kyiv, 01901
kie-lnv@minbuza.nl
+38 044 490 82 23
www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/oekraine
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Організатори:
Embassy of the Netherlands
in Ukraine
https://www.netherlandsandyou.nl
IFWexpo Heidelberg GmbH
www.ifw-expo.com

