
Новітня лінійка мікродобрив 
з природнім стимулюючим 
та фунгіцидним ефектом, у 
формі водного розчину та 

суспензії, що розроблена науковими 
спеціалістами української компанії 
АГРОНТА у співпраці зі спеціалістами 
польської компанії Вітафер (Vitafer).
•  Унікальний, суттєво збагачений 

склад макро- та мікроелементів, 
індивідуально збалансована рецеп-
тура – розроблені під потреби кожної 
культури, спеціально для застосуван-
ня в інтенсивних технологіях і отри-
мання максимальних урожаїв, надзви-
чайної якості підвищеної класності. 

•  Значно покращена препаративна 
формула та технологія виготовлен-
ня, що сприяє швидкому та повно-
цінному засвоєнню елементів жив-
лення:

– інноваційний підхід з використанням 
нанотехнологій та додаванням поверх-
нево-активних речовин, зволожувачів, 
речовин, що перешкоджають випарову-
ванню та вимиванню мікроелементів із 
рослини, зволожувачів, стабілізаторів;
– подвійна хелатизація – мікроелементи 
значно сильніше утримуються хелатною 
формою та стають значно доступніше 
рослинам, хелатизуються та стають 
доступними мікроелементи, які наявні у 

воді для обприскування, а сама препара-
тивна форма не дає змоги елементам 
випасти в осад;
–  до всіх видів добрив додано органічні 
речовини та амінокислоти, що сприя-
ють активізації процесів усередині рос-
лини, підвищують імунітет та засвоєння 
елементів живлення.
•  Інноваційна система активації та 

синергізму – спонукає рослини зна-
чно швидше та ефективніше поглина-
ти та засвоювати NPK із ґрунту та 
навколишнього середовища. 
Перетворюють частину макроелемен-
тів із важкодоступних у легкодоступні 
форми.

•  Ефект медичного щеплення – значно 
підвищується імунітет, рослини 

краще протистоять стресовим ситуа-
ціям (заморозки, посуха, фітотоксич-
на дія пестицидів тощо), покращуєть-
ся протистояння хворобам.

•  Європейська якість – добрива серти-
фіковані, виготовлені та розфасовані 
на сучасному підприємстві Польщі.

•  Ціни приємно вражають. 
Надзвичайно висока рентабель-
ність та прибуток – отримані урожаї 
вражають, окупність витрат – десят-
ки разів!

Позакореневе підживлення мікродо-
бривами, що пропонує компанія 
«АГРОНТА», допомагає вам отримати 
максимальні врожаї та одержати додат-
ковий прибуток. 

Добрива «Біфоліар» для позакореневого підживлення,  
що пропонує ТОВ «АГРОНТА»

Добрива для позакореневого 
підживлення (розширений перелік 
дивіться на www.agronta.com.ua)

Норма витрати,  
л/га Сільськогосподарські культури

Біфоліар 36 Екстра  3-5 зернові, буряк, ріпак, соя, овочі та ін.

Біфоліар 6-12-6 та 6-26-6  3-5 кукурудза, соняшник, соя, горох та ін.

Біфоліар 14-5-7+S 3-5 зернові, ріпак та інші культури

Біфоліар Борон  3-4 зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, соя, плодові, овочі, картопля 

Біфоліар Мікро-плант 0,5-1,5 зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, соя, плодові, овочі, картопля

Біфоліар Екстра Цинк Zn (20%)  1-4 соняшник, кукурудза, овочі

Біфоліар Екстра Марганець Mn (28%)  1-2 зернові, цукровий буряк, ріпак, овочі, картопля

Біфоліар Екстра Мідь Cu (15,5%)  1 зернові, плодові, овочеві, рис

Біфоліар Екстра Кальцій Са (21%) 2-3 плодові, овочеві, ягідні

Біфоліар Екстра Бор B (15%)  1-2 цукровий буряк, соняшник, кукурудза, ріпак, овочі, плодові

Біфоліар Козирний (33,7% P2O5 та 22% PO3) 0,5-1,5 зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, соя, плодові, овочі, картопля

Біфоліар Насіння 1 протруйник насіння (0,3-1 л на 10 л води на 1 тонну насіння)

Біфоліар Аміно  
(48% амінокислот та органічних речовин)  2-3 цукровий буряк, соняшник, зернові кукурудза, ріпак, овочі, плодові

Добрива вносять 1-3 рази за сезон шляхом обприскування рослин.

Збільшуємо кількість 
якісного урожаю!
За консультацією  
та придбанням звертайтесь:   
ТОВ «АГРОНТА» 
(067) 209 66 07; (067) 402 22 14;
www.agronta.com.ua
ТОВ «НАВіТА АГРО» 
м. Полтава .............................. (096) 2605787
ТОВ «АГРОЛЮКС» 
м. Рівне ........(0362) 206 310, (067) 364 30 07
ТОВ «БіЗОН ТЕХ 2006», філії:
Вiнницька .........................................(0432) 66 45 33 
Волновахська ..................................(06244) 4 14 31 

Кiровоградська ...................(0522) 35 40 62 
Криворiзька ................... (0564) 64 60 30 
Куйбишевська .............. (06147) 2 06 03
Луганська ..................... (095) 556 84 28
Одеська ........................ (048) 734 71 80
Первомайська ............. (05161) 4 47 12 
Полтавська .................... (0532) 61 56 12

Слобожанська ................. (05740) 4 44 44
Токмакська ......................... (06178) 4 54 34

Томакiвська .............................. (05668) 35 14 8,
 (067) 256 23 46
Тернопільська ............................... (0352) 52 10 15
Харкiвська ..................................... (057) 763 29 76
Херсонська .................................... (05536) 5 73 12 
Черкаська ..................................... (0472) 55 26 45
м. Запорiжжя ................................ (061) 707 07 04
м. Київ ............................................ (044) 259 92 35

БіфоліарТМ – англійською BeeFoliarTM

Бі (Bee) –  бджола, що приносить користь рос-
линам, людині та навколишньому 
середовищу.

Бі (bi) –  подвійний склад добрива макро + 
мікроелементи та амінокислоти.

Бі (bi) –  подвійна користь та вигода – для рос-
лин та фермерів.

Бі (be) –  будьте задоволені та щасливі!

«БіфоліарТМ» – 
вітаміни для рослини!


