ПІДРОБЛЕНЕ НАСІННЯ!

ОБЕРЕЖНО!

ФАЛЬСИФІКОВАНЕ
НАСІННЯ – ПРЯМА ДОРОГА
ДО ЗБИТКІВ!
Підробка насіння сьогодні в Україні стала звичним явищем,
особливо в періоди дефіциту. Зазвичай підробляють продукцію
відомих брендів, яка користується попитом споживачів. Таким
чином, частіше за все підробляють насіння кукурудзи та
соняшнику селекції «Лімагрейн». Ціна підробленого насіння
зазвичай суттєво нижча, ніж оригінального.
Шкода, заподіяна фальсифікатом, може досягати жахливих
розмірів, навіть призводити до повної втрати врожаю.
Щоб не придбати підроблене насіння, дотримуйтесь наступних порад:
1. Купуйте насіння «Лімагрейн» у наших офіційних
дистриб’юторів. Їх перелік Ви можете знайти на нашому
сайті або дізнатись у наших регіональних представників чи
зателефонувавши до офісу «Лімагрейн Україна».

УПАКОВКА:

2. Вимагайте сертифікат на насіння й обов’язково перевіряйте
відповідність інформації у сертифікаті та на синій етикетці
на мішку. Номер партії та країна виробництва насіння
повинні співпадати. Не слід довіряти незасвідченим копіям
сертифікатів. При виникненні підозри на підробку зверніться до
представництва компанії ТОВ «Лімагрейн Україна», повідомивши
назву гібрида, країну походження й обов’язково номер партії, за
яким можна ідентифікувати насіння.
3. Звертайте увагу на упаковку насіння. З 2010 року введена нова
упаковка насіння «Лімагрейн».

Чітка та яскрава назва

Велике та чітке
зображення культури

Зворотний бік:

Різні кольорові коди для кожного виду культур

запобіжні заходи
при використанні
насіння

Синя етикетка

До мішка кріпиться синя етикетка. Цю етикетку рекомендуємо
зберігати, тому що на неї наноситься інформація, яка допоможе
вам переконатись у справжності насіння: вид культури, назва
сорту чи гібрида, країна виробництва, вага або заявлена
кількість насінин у мішку, номер партії.

НОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБОК
НАСІННЯ «ЛІМАГРЕЙН» – QR-КОД
В сезоні 2011-2012 компанія «Лімагрейн» ввела новий захист від
підробки мішків з насінням – QR-код.
Що таке QR-код?
QR-код, який Ви бачите на мал. 1, є новою версією штрихкоду.
Абревіатура QR (quick response) перекладається з англійської
як «швидка відповідь». Головна перевага QR-коду – просте розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі і фотокамерою мобільного телефону), що надає широкі можливості.
Ця технологія може бути корисною і в сільському господарстві,
і «Лімагрейн» – новатор в цій сфері. QR-код дозволяє максимально швидко отримати відповідь від компанії «Лімагрейн»,
оригінальний мішок чи ні.
Що необхідно, щоб прочитати QR-код?

мал. 1

• Смартфон з налаштованим доступом до мережі Інтернет.
• Спеціальне програмне забезпечення (в багатьох смартфонах
воно вже встановлене або його можна безкоштовно завантажити з Інтернету).
Як його використовувати?
1. Візьміть мішок з насінням «Лімагрейн», знайдіть на ньому код
(мал. 2).
2. Візьміть Ваш смартфон, відкрийте відповідну програму для
зчитування та відскануйте («сфотографуйте») QR-код (мал. 3).

мал. 3
3. На екрані телефону з’явиться посилання на сайт, створений відділом
контролю за якістю Limagrain Europe (мал. 4).

мал. 2

мал. 4
4. Ви можете зайти за цим посиланням на сайт та заповнити анкету, представник компанії зв’яжеться з Вами найближчим часом.
Або ж Ви можете відвідати сайт www.quality.lgseeds-europe.com зі свого
комп’ютера і там заповнити анкету (з Вами зв’яжуться представники
компанії), а також ознайомитись з додатковою інформацією про виробництво та якість насіння «Лімагрейн».
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