
В РАМКАХ:

НАЙМАСШТАБНІША 
ПОДІЯ ГАЛУЗІ 
БДЖІЛЬНИЦТВА
Міжнародна виставка
«Продуктивне бджільництво» 
стала найбільшою професійною подією на 
ринку України в сфері бджільництва! 
30 компаній-учасниць на площі більше 
650 м2  створили незабутню атмосферу для 
відвідувачів виставки.

Учасники виставки:
Apix, Beestar Technology, Beenuk, Golden 
Bee, Kennerbee, Paradice Honey, Puls 
Automatics, АВВ-100, 
Апіпродукт, Апімопрес, 
Бджоловіз, 
Бджоловод, 
Бджоломатки Шо, 
Бджоляр Дніпро, 
Бровофарма,  ЕМ 
Україна, Ековулик, 
Ентеронормін, 
Жалостоп, Жива 
Хлорелла, Мед 
Заповідного Краю, 
Медар, Медова 
Біржа, Меліса 93, Пасіка 
Терентійовича, Парк +, 
Пчелопродукт, Профкнига, 
Профіхайв, Смак Меду.

Тематичні розділи:
обладнання для бджільництва;

вощина та кормові добавки;

генетика та розмноження бджіл;

ветеринарія;

апітерапія;

технологічні лінії для переробки
бджолопродукції;

внутрішня та міжнародна логістика;

транспорт та спецтехніка;

інвентар та спецодяг;

органічне виробництво
меду;

спеціалізована
література;

інформаційні 
партнери.

Коли: 29-31 жовтня 

Де: МВЦ, м. Київ

Захід відбувся в рамках міжнародної виставки 
«AgroComplex 2019», що сприяло 
максимальному залученню цільової аудиторії. 
Подію відвідали 13 тис. аграріїв з України
та ще з 19 країн світу!



Аграрії, промислові пасічники та бджолярі-любителі нарешті отримали змогу комплексно оцінити здобутки
як українських, так і іноземних експонентів, придбати все необхідне для своїх пасік та відвідати 
29 жовтня  масштабну конференцію «Продуктивне бджільництво в Україні. 
Експортний потенціал, стратегічні напрямки розвитку».

Проблеми галузі бджільництва.

Регулювання в галузі бджільництва.

Антибактеріальні властивості Українських медів. 

Німецький досвід – українським бджолярам: 
Служба старших експертів і Центр сприяння 
імпорту.

Поточна ситуація на ринку меду в Україні. 
Презентація та позиціювання бренду 
«Український мед». 

Український віск як світовий бренд. 

Регламент застосування засобів захисту рослин. 
Причини та наслідки загибелі бджіл від 
пестицидів. 

Приклад позитивної та результативної співпраці 
агро-виробника та пасічника. 
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Перспективи та результати впровадження і 
роботи системи оповіщення «ГРАНД  ЕКСПЕРТ». 

Використання новітніх технологій
у бджільництві в умовах Фінляндії. 

Як продати мед? Сучасні методи торгівлі 
для бджолярів України.

Cуспензія «Жива Хлорелла» у бджільництві. 
Підвищення якості бджолиних сімей шляхом 
забезпечення їх білковими кормами 
у ранньовесняний та осінній періоди».

Екологічно безпечне оздоровлення
бджіл за інвазійних та інфекційних 
захворювань. 

ЕМ-технологія у бджільництві.

Презентація проекту 
«Здорова бджола – здорова планета».

Тематика обговорень в рамках конференції:

ЗА ПІДТРИМКИ:

ОРГАНІЗАТОР:

ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВКИ:

+380 44 490 64 69
E-mail: agro@kmkya.kiev.ua 
www.bee-expo.kiev.ua

Менеджер проекту
Юрій Коваленко

Бджільництво - це невід’ємна частина 
сільського господарства! 
Значне підвищення врожаїв комахозапильних 
сільськогосподарських культур в останні роки – яскравий 
приклад цього. Відвідування виставки «Продуктивне 
бджільництво» дозволить придбати усе необхідне для своїх 
пасік, дізнатися про стан галузі на масштабній конференції 
та підвести підсумки сезону разом з однодумцями.

Тож до зустрічі в 2020 році на виставці 
«Продуктивне бджільництво»!

27-30 жовтня, 2020
Міжнародний виставковий центр, м. Київ
в рамках міжнародної виставки 
«ІнтерАГРО 2020»

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ профільні об’єднання, експертів та компанії, 
які пропонують інноваційні рішення. Будемо вдячні за ваші пропозиції. 


