
   БіфоліарТМ — це роз роб ле на про фе-
сіона ла ми для про фесіоналів нова ліній-
ка мікро до б рив з по кра ще ни ми вла с ти-
во с тя ми за вдя ки іде аль но підібра но му 
скла ду ма к ро- та мікро е ле ментів, якіс ній 
си ро вині, за сто су ван ню на но тех но логій 
у ви роб ництві та ре чо ви нам, що знач но 
по кра щу ють ефек тивність (ан ти ви па ро-
ву вачі, зво ло жу ючі ре чо ви ни; ре чо ви ни, 
що уне мож лив лю ють ви ми ван ня до б ри-
ва ро сою або до щем, по верх не во-
ак тивні ре чо ви ни, хе ла ти зація). 
   БіфоліарТМ — це про фесійна лінійка 
мікро до б рив, що активно займає ліди-
ру ючі по зиції на рин ку Ук раїни, за вдя-
ки сут тє вим пе ре ва гам, що да ють мож-
ливість от ри му ва ти мак си мальні вро-
жаї, ге не тич но за кла дені в насінні 
сільсько го с по дарсь ких куль тур:
   Унікаль ний склад ма к ро- та мік ро  е-
ле ментів — роз роб лені спеціаль но для 
за сто су ван ня в інтен сив них тех но логіях 

і от ри ман ня мак си маль них уро жаїв;
   Індивіду аль но зба лан со ва на ре цеп-
ту ра — за до воль ня ю чи по тре би кож ної 
куль ту ри, да ють змо гу от ри му ва ти вро-
жай над зви чай ної якості підви ще ної 
клас ності;
   Інно ваційна си с те ма ак ти вації та 
си нергізму — спо ну кає рос ли ни знач но 
ефек тивніше (на 10–30%) по гли на ти та 
за сво ю ва ти ма к ро- та мікро е ле мен ти з 
ґрун ту та на вко лиш нь о го се ре до ви ща. 
Пе ре тво рю ють ча с ти ну ма к ро еле ментів з 
важ ко до с туп них у лег ко до с тупні фор ми;
   Ефект ме дич но го щеп лен ня — знач-
но підви щується імунітет рос лин, які 
кра ще про ти сто ять стре со вим си ту-
аціям (за мо роз ки, по су ха, фіто ток сич на 
дія пе с ти цидів то що), та кож по кра-
щується про ти сто ян ня фізіологічним 
хво ро бам;
   Надійна хе ла ти зація мікро е ле-
ментів — хе лат на фор ма ЕД ТА не фіто-

ток сич на для сільсько го с по дарсь ких 
куль тур та без печ на для на вко лиш нь о го 
се ре до ви ща;
   Ноу-Хау пре па ра тив ної фор ми — 
по верх не во-ак тивні ре чо ви ни, стабі лі-
за то ри, хе ла ти зація та спеціалізо вані 
до бав ки (зво ло жу ючі ре чо ви ни, ан ти-
ви па ро ву вачі, ре чо ви ни, що пе ре шко д-
жа ють ви ми ван ню мікро е ле ментів з 
рос ли ни) — все для най кра щої до став-
ки мікро е ле ментів та їх по вноцінно го 
за своєння рос ли ною;
   Мінімальні за тра ти на вне сен ня — 
вно сить ся 1–5 літрів до б ри ва на гек тар, 
1–3 ра зи за се зон ра зом із за сто су ван-
ням за собів за хи с ту рос лин;
   Євро пейсь ка якість — до б ри ва ви го-
тов лені та роз фа со вані в ЕС на най су-
часнішо му підприємстві ком панії;
   Над зви чай но ви со ка рен та бель ність та 
при бу ток — от ри мані вро жаї вра жа ють, 
окупність ви т рат — у де сят ки разів!   
За кон суль тацією та прид бан ням 
звер тай тесь: ТОВ Агронта 
(067) 209 66 07; (067) 402 22 14

Á³ôîë³àðÒÌ, â³òàì³íè äëÿ ðîñëèíè — 
çî ëî òà ë³í³éêà ì³êðî äî á ðèâ,
ùî äàº çìî ãó çíà÷ íî çá³ëüøè òè âðî æàé òà ï³äâè ùè òè 
ðåí òà áåëüí³ñòü âè ðîá íèöòâà! 

Добрива для позакореневого 
підживлення, хелатизовані ЕДТА або 

ІДХА.

Норма 
витрати, 
л (кг/га)

Сільськогосподарські культури

Біфоліар 36 Екстра та Біфоліар 34 3–5 Зернові, буряки, ріпак, соя, овочі 
та ін.

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

Біфоліар Сірковий 3–4 Ріпак, пшениця, картопля та ін.

Біфоліар Борон, Макро, Мікро-плант 3–4 Зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, 
соя, плодові, овочі, картопля 

Біфоліар Цинк (Zn) 1–4 Соняшник, кукурудза, овочі

Біфоліар Цинк + Бор (Zn + B) 1–2 Цукрові буряки, соняшник, 
кукурудза, ріпак, овочі, плодові

Біфоліар Залізо (Fe) 1–2 Ріпак, плодові, томати та ін.

Біфоліар Молібден (Mo) 0,05–0,1 Бобові, ріпак, буряки, овочі

Біфоліар Марганець (Mn) 1–2 Зернові, цукрові буряки, ріпак, овочі, 
картопля

Біфоліар Мідь (Cu) 1 Зернові, плодові, овочеві, рис

Біфоліар Бор (B) 1–2 Цукрові буряки, соняшник, 
кукурудза, ріпак, овочі, плодові

Біфоліар Аміно 2–3 Цукрові буряки, соняшник, зернові, 
кукурудза, ріпак, овочі, плодові

АДОБ Mакро+Mікро Ріпак 2–3 Ріпак

АДОБ Mакро+Mікро Кукурудза 2–3 Кукурудза

АДОБ Mакро+Mікро Зернові 2–3 Зернові

АДОБ Макро+Мікро Соя 2–3 Соя

АДОБ Mакро+Mікро Соняшник 2–3 Соняшник

Добрива для позакореневого підживлення, що пропонує ТОВ «АГРОНТА»

Ю. Санін, канд. с.�г. на ук
www.agronta.com.ua

ЗБІЛЬШУЄМО КІЛЬКІСТЬ ЯКІСНО ГО ВРО ЖАЮ!


