TECHNOLOGY

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYEK

EFFICIENCY

VIZSGÁLTASSA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYEI MINŐSÉGÉT ÉS
MENNYISÉGÉT AZ SGS-SEL

QUALITY

ANALITIKAI SZOLGÁLTATÁSOK:
Szolgáltatásaink hozzáadott értéket
képviselnek olyan terményekhez, mint:
•• Gabonák
•• Olajos magvak
•• Zsírok és olajok
•• Szövetek (pamut, kasmír, gyapjú)
•• Talaj és öntözővíz
•• Vetőmag
•• Lomb és növényi anyagok
•• Szemes és hüvelyes termények
•• Takarmányok
Többek között az alábbi vizsgálatokkal:
•• Szennyezőanyagok
•• GMO
•• Mikrobiológiai vizsgálatok
•• Mikotoxinok
•• Peszticidek
•• Dioxin
•• Nehézfémek
•• Rádióaktivitás

TANÚSÍTÁSOK:

SZÁNTÓFÖLDI KÍSÉRLETEK:
•• Növényvédőszer hatékonysági GEP
vizsgálatok
•• Kisparcellás szántóföldi kísérletek
•• Demonstrációs vizsgálatok
•• GLP bomlásdinamikai növényvédőszer
maradék vizsgálatok

•• GMP+
•• GLOBALG.A.P
•• ESTA
•• Animal Welfare Program
•• ISO 9001
•• HACCP
•• ISCC-EU / DE / +
•• GTP, Duna Szója
•• Beszállítói auditok
•• Etikai auditok

GÁZOSÍTÁS:
•• Raktárak gázosítása
•• Személyre szabott árajánlat
•• Garancia

ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK:
•• Szállítóeszközök tisztaságvizsgálata
•• Helyszíni vizsgálatok
•• Ki- és berakodás felügyelete
•• Készletellenőrzés (súlymegállapítással
és minőségvizsgálattal)
•• Raktárak alkalmassági vizsgálata
•• Letétkezelési szolgáltatások
•• Nyomonkövetési programok
•• Mintavétel a szerződéses előírás
szerint (FOSFA, GAFTA, ISO, MSZ)
•• eCertifikáció

INDEPENDENCE

TRUST

CONTACT US
agriculture@sgs.com
www.sgs.com/commodities
SGS Agriculture & Food

2

SAFETY

TECHNOLÓGIA ÉS INNOVÁCIÓ

CONFIDENTIALITY

Az innováció a vállalkozásunk
motorja. Az új technológiák biztosítják
ügyfeleinknek a tudást, betekintést,
átláthatóságot és hatékonyságot.
AgFlow
A megbízható forrás az árak világában,
a hajók nyomonkövetésében, a fuvarok
mérőszámaiban, tenderekben és a
jelentésekben.
SGS Digicomply
A megfelelőség könnyen kivitelezhető az
élelmiszeriparhoz és a mezőgazdasághoz
kapcsolódó, folyamatosan változó
jogszabályokhoz és szabványokhoz való
hozzáféréssel
Transparency-One
Kezelje a kockázatot, a termelést és a
biztonságot az SGS digitális szállítói láncmegoldásával, a Transparency-One-al.
Egységesített ellenőrzési jelentések
Az egységesített ellenőrzési jelentések
növelik az adatok pontosságát,
következetességet és javítják a
kommunikációt

SGS e-dokumentumok
A tranzakciós jelentéseket és
tanúsítványokat e-mailben kapja meg
Az SGS gyorsan és biztonságosan kezeli
a dokumentumokat.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!
SGS Hungária Kft.
1124 Budapest
Siirály utca 4.
+36 1 309 3305

MIÉRT AZ SGS?
Globális hálózat
Modern laboratóriumi berendezések
GAFTA és FOSFA tagság

3

sales.hu@sgs.com
www.sgs.com
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