Á³ôîë³àðÒÌ, â³òàì³íè äëÿ ðîñëèíè —
çîëîòà ë³í³éêà ì³êðîäîáðèâ,
ùî äàº çìîãó çíà÷íî çá³ëüøèòè âðîæàé òà ï³äâèùèòè
ðåíòàáåëüí³ñòü âèðîáíèöòâà!
 БіфоліарТМ — це розроблена професіоналами для професіоналів нова лінійка мікродобрив з покращеними властивостями завдяки ідеально підібраному
складу макро- та мікроелементів, якісній
сировині, застосуванню нанотехнологій
у виробництві та речовинам, що значно
покращують ефективність (антивипаровувачі, зволожуючі речовини; речовини,
що унеможливлюють вимивання добрива росою або дощем, поверхневоактивні речовини, хелатизація).
 БіфоліарТМ — це професійна лінійка
мікродобрив, що активно займає лідируючі позиції на ринку України, завдяки суттєвим перевагам, що дають можливість отримувати максимальні врожаї, генетично закладені в насінні
сільськогосподарських культур:
 Унікальний склад макро- та мікроелементів — розроблені спеціально для
застосування в інтенсивних технологіях

і отримання максимальних урожаїв;
 Індивідуально збалансована рецептура — задовольняючи потреби кожної
культури, дають змогу отримувати врожай надзвичайної якості підвищеної
класності;
 Інноваційна система активації та
синергізму — спонукає рослини значно
ефективніше (на 10–30%) поглинати та
засвоювати макро- та мікроелементи з
ґрунту та навколишнього середовища.
Перетворюють частину макроелементів з
важкодоступних у легкодоступні форми;
 Ефект медичного щеплення — значно підвищується імунітет рослин, які
краще протистоять стресовим ситуаціям (заморозки, посуха, фітотоксична
дія пестицидів тощо), також покращується протистояння фізіологічним
хворобам;
 Надійна хелатизація мікроелементів — хелатна форма ЕДТА не фіто-

Добрива для позакореневого підживлення, що пропонує ТОВ «АГРОНТА»
Добрива для позакореневого
підживлення, хелатизовані ЕДТА або
ІДХА.

Норма
витрати,
л (кг/га)

Біфоліар 36 Екстра та Біфоліар 34

3–5

Біфоліар 6-12-6 та 6-26-6

3–5

Біфоліар Сірковий

3–4

Біфоліар Борон, Макро, Мікро-плант

3–4

Біфоліар Цинк (Zn)

1–4

Біфоліар Цинк + Бор (Zn + B)

1–2

Біфоліар Залізо (Fe)
Біфоліар Молібден (Mo)

1–2
0,05–0,1

Біфоліар Марганець (Mn)

1–2

Біфоліар Мідь (Cu)
Біфоліар Бор (B)

1
1–2

Біфоліар Аміно

2–3

АДОБ Mакро+Mікро Ріпак
АДОБ Mакро+Mікро Кукурудза
АДОБ Mакро+Mікро Зернові
АДОБ Макро+Мікро Соя
АДОБ Mакро+Mікро Соняшник

2–3
2–3
2–3
2–3
2–3

Сільськогосподарські культури
Зернові, буряки, ріпак, соя, овочі
та ін.
Кукурудза, соняшник, соя, горох
та ін.
Ріпак, пшениця, картопля та ін.
Зернові, кукурудза, соняшник, ріпак,
соя, плодові, овочі, картопля
Соняшник, кукурудза, овочі
Цукрові буряки, соняшник,
кукурудза, ріпак, овочі, плодові
Ріпак, плодові, томати та ін.
Бобові, ріпак, буряки, овочі
Зернові, цукрові буряки, ріпак, овочі,
картопля
Зернові, плодові, овочеві, рис
Цукрові буряки, соняшник,
кукурудза, ріпак, овочі, плодові
Цукрові буряки, соняшник, зернові,
кукурудза, ріпак, овочі, плодові
Ріпак
Кукурудза
Зернові
Соя
Соняшник

Ю. Санін, канд. с.г. наук
www.agronta.com.ua

токсична для сільськогосподарських
культур та безпечна для навколишнього
середовища;
 Ноу-Хау препаративної форми —
поверхнево-активні речовини, стабілізатори, хелатизація та спеціалізовані
добавки (зволожуючі речовини, антивипаровувачі, речовини, що перешкоджають вимиванню мікроелементів з
рослини) — все для найкращої доставки мікроелементів та їх повноцінного
засвоєння рослиною;
 Мінімальні затрати на внесення —
вноситься 1–5 літрів добрива на гектар,
1–3 рази за сезон разом із застосуванням засобів захисту рослин;
 Європейська якість — добрива виготовлені та розфасовані в ЕС на найсучаснішому підприємстві компанії;
 Надзвичайно висока рентабельність та
прибуток — отримані врожаї вражають,
окупність витрат — у десятки разів!

За консультацією та придбанням
звертайтесь: ТОВ Агронта
(067) 209 66 07; (067) 402 22 14

ЗБІЛЬШУЄМО КІЛЬКІСТЬ ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ!

