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LANSĂRI 2018
„Belchim Crop Protection - 30 ani
Împreună facem istorie. În agricultură.”
Cu ocazia aniversării celor 30 de ani de
activitate globală a companiei Belchim,
filiala din România a organizat „Belchim
Crop Protection - 30 ani. Împreună facem
istorie. În agricultură”, o întâlnire specială a
celor mai importanți parteneri ai companiei
noastre, onorată de prezența Excelenței
Sale, Ambasadorul Regatului Belgiei în
România, domnul Thomas Baekelandt.
Acest eveniment a reprezentat și momentul
de lansare al erbicidului Onyx, dedicat
culturii de porumb.

Belchim are o misiune clară: produsul potrivit pentru
condițiile potrivite. Dar, pentru a oferi răspunsul
bun, trebuie să știm mai întâi de toate care este
întrebarea, care sunt problemele întâmpinate de
fermieri și în ce condiții își desfășoară partenerii
noștri activitatea. Pornind de la acest deziderat,
Belchim își face simțită prezența tot mai des în
mijlocul fermierilor, distribuitorilor și partenerilor,
prin evenimente desfășurate în locuri variate, variind
de la câmpuri și podgorii, până la aula universitară și
locații exclusiviste. Aceste întâlniri vizează schimbul
de informații și crearea unor bune deprinderi în
ceea ce privește utilizarea produselor de protecție
a plantelor.

„Belchim. Cronologia unui progres.
Avem chimie bună cu viitorul”
Sub această egidă s-a desfășurat cel de-al
doilea mare eveniment Belchim al anului 2018,
în cadrul căruia a avut loc lansarea erbicidului
Proman. Cu această ocazie, distinși specialiști
agronomi și medici au expus pericolele
reprezentate de buruieni atât pentru siguranța
culturilor, cât pentru sănătatea oamenilor.
Această întâlnire a marcat maturizarea și
evoluția continuă a companiei noastre, în
contextul unei puternice dezvoltări a agriculturii
locale, ce a condus la recucerirea pentru
România a titlului de „Grânarul Europei”. Am
reconfirmat cu această ocazie principiul nostru,
de progres dedicat fermierilor, și ne-am probat
statutul de companie ce oferă soluții pentru
problemele agricultorilor români și nu numai.
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