Fruit Quality Contract
Inicjatywa firmy Syngenta
Zmieniające się przepisy prawa i oczekiwania sieci handlowych to aktualnie jedne
z najważniejszych zagadnień dla producentów owoców. Oferta smacznych i doskonale
prezentujących się jabłek nie gwarantuje możliwości sprzedaży na wiele rynków
zbytu. Owoce poza wyglądem, kalibrażem i jędrnością muszą również spełniać liczne
wymagania dotyczące pozostałości pestycydów. Wymagania te, które zaostrzają poziomy
MRL określone prawem, limitują niejednokrotnie możliwość sprzedaży jabłek do wielu
odbiorców.
Projekt firmy Syngenta wychodzi naprzeciw wymaganiom sieci handlowych i oferuje
wsparcie producentom jabłek. Opracowany w oparciu o bogate doświadczenie firmy
w zarządzaniu ochroną upraw, jest narzędziem dającym możliwość równej walki
o dostęp do wielu światowych rynków. To dzięki tej inicjatywie, wykorzystującej
odpowiednie dostosowanie skutecznych programów ochrony, będzie można
uzyskać najwyższej jakości jabłka o niskim poziomie pozostałości
środków ochrony roślin.

4 powody, dla których warto dołączyć
do programu Fruit Quality Contract:

1
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3
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Zapewnienie pełnej ochrony
przed chorobami i szkodnikami.
Otrzymanie w okresie zbiorczym jabłek
o wysokiej jakości i niskim poziomie
pozostałości środków ochrony roślin.
Spełnienie restrykcyjnych wymagań
supermarketów, wymagających
obniżonych poziomów MRL.
Programy FQC oparte są o regularnie
aktualizowane bazy danych firmy
Syngenta, obejmujące wiele światowych
rynków zbytu i produkcji jabłek.

Fruit Quality Contract
Korzyści dla producentów jabłek
Ułatwiony dostęp do światowych
i europejskich rynków zbytu, gdzie:

Rozwój i ulepszanie procesów
służących jak najlepszej ochronie sadów

 uzyskanie lepszych cen pozwoli osiągać
większe zyski
 nawiązanie współpracy oznacza istotne
zróżnicowanie kanałów sprzedaży

Rzetelne, najnowsze dane
o panujących trendach i rozwiązaniach
technologicznych

Wysokiej jakości jabłka o niskim poziomie
pozostałości środków ochrony roślin

 bjęcie pozycji lidera w momencie
O
wprowadzenia na krajowy rynek
dodatkowych standardów


Współpraca
z doświadczonym partnerem
w rozwiązywaniu problemów pojawiających
się w trakcie trwania sezonu
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Korzystanie z profesjonalnego wsparcia
bez ponoszenia dodatkowych wydatków
i ukrytych kosztów

