«Агронта» це —
інновації
Відома компанія виводить на ринок унікальну
генерацію мікродобрив «БIФОЛIАР» з природнім
стимулюючим та фунгіцидним ефектом.

Про це та інше в інтерв`ю розповів директор ТОВ «Агронта» Юрій Санін.
? ТОВ «АГРОНТА» впродовж бага-

тьох років була лідером з поставок «мікродобрив» (добрив, що містять мікроелементи) в Україну. Розкажіть трохи про компанію і чим завойовуватимете аграріїв?
— ТОВ «АГРОНТА» була заснована 2010 року
і з першого року посіла провідні позиції на ринку
мікродобрив в Україні. Це сталося завдяки злагодженій дії команди професіоналів, що добре
розуміє потреби фермерських господарств та
системи дистрибуції.
? У чому унікальність ваших продуктів?
— Починаючи з 2016 року ми виводимо на
ринок абсолютно нову генерацію мікродобрив
під назвою «БІФОЛІАР», що кардинально відрізняється низкою суттєвих переваг, які дають змогу
отримати максимальні урожаї найвищої якості,
генетично закладені в насінні сільськогосподарських культур.
«Біфоліар» — англійською Beefoliar.
«Бі» (Bee) — бджола, що приносить користь
рослинам, людині та довкіллю.
«Бі» (Bi) — подвійний склад добрив (макро- та
мікроелементи і органічні речовини.
«Бі» (Bi) — подвійна вигода для рослини та
людини
«Бі» (Be) — будьте задоволені та щасливі!
Багаторічний практичний досвід та новітні
наукові розробки вітчизняних та міжнародних
наукових установ дозволили створити унікальні
добрива, що повністю відповідають ґрунтово-кліматичним умовам України та якнайкраще засвою-

ються рослинами, для забезпечення оптимального фізіологічного розвитку рослин.
Розроблені досвідченими професіоналами, із
суттєво покращеними властивостями завдяки застосуванню нанотехнологій у виробництві — мікродобрива «БІФОЛІАР» мають:
• Суттєво збагачений склад макро- та
мікроелементів, індивідуально збалансовану
рецептуру під потреби кожної сільськогосподарської культури. До складу кожного виду добрива
додано 3% органічних речовин, що є активаторами розвитку та росту рослин.
• Інноваційну систему активації та синергізму, що спонукає рослини значно ефективніше поглинати та засвоювати NPK з ґрунту
та навколишнього середовища, перетворюючи
важкодоступні макро- та мікроелементи в легкодоступні рослинам.
• Ефект медичного щеплення — значно
підвищується імунітет, рослини краще протистоять стресовим ситуаціям (заморозки, посуха,
перезволоження, дія пестицидів тощо), поліпшується протистояння хворобам, активується система самозахисту рослин.
• Ноу-хау препаративної форми добрив — інноваційний підхід з використанням нанотехнологій, подвійної хелатизації та додаванням поверхнево-активних речовин, речовин, що
перешкоджають випаровуванню та вимиванню
мікроелементів із рослини, зволожувачів, стабілізаторів — все для найкращої доставки мікроелементів та їх повноцінного засвоєння рослинами.
• Добрива виробляються на одному
з найкращих підприємств Польщі, що спеціалізується на виробництві всіх мікродобрив протягом останніх двадцяти років.
• Мінімальні затрати на внесення, надзвичайно висока рентабельність та прибуток — добрива вносять 1–3 рази за сезон, можна
разом із застосуванням засобів захисту рослин.
Отримані арожаї вражають, окупність витрат —
десятки разів!
? Розкажіть про вигоди, які зможуть
отримати клієнти, застосовуючи ваші мінеральні добрива.
— Добрива «Біфоліар» розроблені таким чином, що одразу засвоюються культурами, елементи, що входять до складу добрив, якнайкраще
впливають на проходження хімічних реакцій та
фізіологічні процесів в середині рослин. Розроблені технологічні «дієти» для рослин нагадують

спеціальне харчування спортсменів, що призначене для досягнення максимальних результатів.
Ціни на мікродобрива «Біфоліар» значно нижчі за інші завдяки якнайкраще організованій системі виробництва, транспортування, дистрибуції
та оптимізації систем супроводу і впровадження
в технології вирощування сільськогосподарських
культур в Україні та інших країнах світу.
? Чи надаєте поради та консультації

щодо застосування мінеральних добрив на
сільськогосподарських культурах?
— Спеціалістами компанії «АГРОНТА» у співпраці з науковими установами України та закордонними спеціалістами розроблена система індивідуального надання консультацій з урахуванням специфіки кожного окремого господарства. На сайті
www.agronta.com.ua розміщено багато цікавої та корисної інформації щодо особливостей та технологій застосування мікродобрив, для отримання максимальних урожаїв найкращої якості та оптимізації
витрат. Практикується проведення індивідуальних
консультацій, семінарів, демонстраційних полів.
? Які плани та перспективи на найближче майбутнє?
— Спеціалістами компанії «АГРОНТА» проводиться розробка успішних технологій вирощування сільськогосподарських культур із оптимальним застосуванням найкращих економічних
мікродобрив для отримання максимальних урожаїв та прибутків фермерськими господарствами.

ТОВ «Агронта»
Україна, м. Київ,
вул. Ганни Ахматової, б. 13Д, оф. 457
Тел. (067) 209-66-07; (067) 402-22-14
www.agronta.com.ua

