
Вітаміни для рослини!

БІФОЛІАР®

Висококонцентровані органо-мінеральні мікродобрива,  
з яскраво вираженим ефектом стимулятора росту рослин, 
підвищеним складом макро- та мікроелементів і активних 
органічних речовин, для отримання найвищих урожаїв 
найкращої якості.

n Висока ефективність    n    Обґрунтована ціна    n    Найвища рентабельність    n
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Без забезпечення рослини необхідною кількістю 
і асортименту макро- та мікроелементів, та 
активації фізіологічних процесів амінокислотами 
і стероїдами росту не можливо отримати 
оптимальний розвиток рослини та отримати 
максимальний, генетично закладений у насіння, 
урожай, найвищої якості.

n Приймають участь в усіх фізіологічних 
процесах росту та розвитку рослин.

n У взаємодії з азотом, фосфором та калієм 
значно покращують розвиток кореневої 
системи, та подальший ріст рослин, дозво-
ляючи отримати максимальні урожаї най-
вищої якості, що закладені генетично у насінні.

Мікроелементи – елементи життя

Життя рослин – це постійний обмін речовин, 
хімічних реакцій та фізіологічних процесів
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Компанія «АГРОНТА» розробляє, виробляє та постачає в Україну інноваційні органо-мінеральні 
добрива №1  - «Біфоліар®», та є іноваційним лідером, що постачає мікродобрива в Україну.

Добрива Біфоліар® – активатор біохімічних процесів рослини, висококонцентровані органо-мінеральні 
добрива, що забезпечуть найкращий розвиток рослини та протистояння стресовим ситуаціям.

Позакореневе (листове) живлення, стало 
невід’ємним елементом сучасних інтенсивних 
технологій вирощування сільськогосподарських 
культур, оскільки саме воно дозволяє досягти 
максимального потенціалу, що генетично 
закладений у насінні рослин.

Засвоєнню основних макро- та мікроелементів 
із ґрунту можуть заважати низькі температури, 
або засуха, та інші несприятливі (стресові) 

чинники. А поживні речовини, що отримані 
рослиною через листя, засвоюються відразу. 
Саме тому, ефективність позакореневого 
(листового) живлення значно вище, порівнюючи 
із внесенням їх у ґрунт. Швидке поповнення 
рослин, ключовими мікроелементами у 
необхідній кількості, шляхом позакореневого 
підживлення мікродобривами «Біфоліар», значно 
збільшує їх здатність споживати NPK з ґрунту.
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Роль мікроелементів:

n Мідь
Бере участь у метаболізмі азотних сполук і значно посилює засвоєння мінерального азоту.
Збільшує стійкість рослин до захворювань і бактеріозів.

n Марганець
Бере участь у процесі фотосинтезу, засвоєнні та асиміляції поживних речовин.
Підвищує морозостійкість.

n Цинк
Бере участь у метаболізмі азоту,  синтезу хлорофілу та вітамінів.
Впливає на ріст і розвиток рослин. Підвищує стійкість до посухи і хвороб. 
Збільшує схожість насіння, та стимулює розвиток кореневої системи.
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n Бор
Бере активну участь у рості рослини, утворенні полісахаридів, 
транспорті цукрів, регулює активність ауксинів.

n Молібден
Важливий елемент росту і розвитку бобових культур
Приймає участь у фіксації атмосферного азоту бульбочковими бактеріями, 
обміні азоту і фосфору, входить до складу хлорофілу та вітамінів.

n Залізо
Бере участь в утворенні хлорофілу, процесах фотосинтезу і газообміну, 
метаболізму нітратів, фіксації вільного азоту.

n Сірка
Найважливіший елемент у живленні бобових культур. 
Бере участь у синтезі білків і вуглеводів, підвищує активність фотосинтезу. 
Збільшує стійкість рослин до стресів і захворювань.
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Чому саме мікродобрива Біфоліар®?

Починаючи з 2016 року виведено на ринок України абсолютно нову генерацію мікродобрив, з 
природнім стимулюючим та фунгіцидним ефектом, під назвою «Біфоліар®», що кардинально відрізня-
ється низкою суттєвих переваг, які дають змогу отримати максимальні урожаї найвищої якості, що 
генетично закладені в насінні сільськогосподарських культур.

n Нанотехнології у виробництві
l Мають дуже високу розчинність у воді, стабільність розчину, високу хімічну активність, високу 

швидкість проникнення у структуру рослини.
l Рослини ефективно засвоюють всі необхідні поживні речовини, прискорюється їх розвиток, 

вони значно краще протистоять негативному впливу несприятливих умов навколишнього 
середовища, підвищується опір до хвороб, підвищується кількість та якість урожаю.

n Гумектанти
Речовини, що зволожують поверхню рослин, таким чином подовжуючи період можливого 
засвоєння поживних речовин рослиною (ефект ре-активації).

n В кожному добриві містяться амінокислоти та стероїд росту ЕПІН
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n Подвійна хелатизація ЕДТА
l Сприяє покращеному засвоєнню та споживанню поживних речовин
l Регулює рН робочого розчину
l Запобігає випаданню мікроелементів в осад
l Робить легкодоступними, ті елементи живлення, що є (у вигляді солей) у звичайній воді,  

що використовується для приготування робочого розчину

n Антивипаровувачі - речовини, що запобігають випаровуванню мікрочастинок добрива з
поверхні рослини
l Гарантують ефективне проникнення елементів живлення в рослину

n Речовини, що запобігають адгезії
l Попереджують вимивання мікроелементів із рослини, у випадку рясної роси чи осадків.

n Сурфактанти – поверхнево-активні речовини
l Забезпечують рівномірне розподілення добрива по поверхні листя
l Покращують сумісність добрив із засобами захисту рослин

Речовини, що 
перешкоджають
випаровуванню

Зволожуючі
речовини

(гумектанти)

Речовини, що запобігають
вимиванню мікроелементів

 з рослини

Поверхнево-
активні речовини

(сурфактанти)

Хелатування
мікроелементів 
речовиною ЕДТА

Можливість 
змішування з 
пестицидами

Містяться 
амінокислоти

та стероїд росту ЕПІН
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Добрива Біфоліар® розроблені таким чином, 
що одразу засвоюються культурами

Елементи, що входять до складу добрив, якнайкраще впливають на проходження хімічних реакцій 
та фізіологічних процесів в середині рослин. Розроблені технологічні «дієти» для рослин, нагадують 
спеціальне харчування спортсменів, що призначене для досягнення максимальних результатів.

Вигоди, які отримують, застосовуючи 
мінеральні добрива Біфоліар®:

n Підвищується реальний урожай – мікроелементи 
(мідь, марганець, цинк, бор, залізо, молібден та 
інші) безпосередньо впливають на розвиток 
рослини та її життєдіяльність, що дає змогу 
отримати максимальні урожаї, що генетично 
закладені у насіння. 10-20% прибавки урожаю – 
реальна вигода!

n Значно підвищується ефективність засвоєння 
рослинами основних добрив, шляхом 
забезпечення необхідними хімічними 
елементами для реакцій та засвоєння NPK 
(азоту, фосфору та калію)  – краща віддача 
від внесених у ґрунт добрив (на 10-30%), 
можливе їх внесення в менших об’ємах.
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n Покращується якість урожаю – підвищується 
вміст білків, цукристість, олійність та інші 
фізіологічні показники. Покращується 
зовнішній вид овочів, фруктів та іншої 
продукції. Отримуємо вищу класність 
продукції - отримуємо додаткові кошти.

n Покращується фізіологічний стан та 
підвищують імунітет рослин і їх розвиток 
протягом вегетації – краще морозо- та 
посухостійкість, рівномірна схожість, 
ефективне засвоєння NPK, краще 
протистояння шкідникам та хворобам.

n Покращується ефективність застосування 
засобів захисту рослин завдяки наявності 
у препаративних формах спеціальних 
добавок – зменшуються втрати препаратів.

n Покращується якість насіннєвого матеріалу 
– краще схожість, енергія проростання.

n Покращується «лежкість» продукції – вона 
довше зберігається, менше пошкоджується 
хворобами. Значно зменшуються втрати 
продукції при зберіганні. Реальна економія 
на втратах при зберіганні та переробці!

n Мінімальні затрати на внесення, 
надзвичайно висока рентабельність та 
прибуток – добрива вносяться 0,5-2,0 л/га, 
можливо разом із застосуванням засобів 
захисту рослин. Отримані урожаї вражають, 
окупність витрат – десятки разів!
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Новітня лінійка мікродобрив Біфоліар®, 
з природнім стимулюючим та фунгіцидним 

ефектом, у формі водного розчину та 
суспензії має:

n Унікальний, суттєво збагачений склад макро-  
та мікроелементів, індивідуально збалансова-
на рецептура – розроблені спеціально для 
застосування в інтенсивних технологіях.

n Значно покращена препаративна формула 
та технологія виготовлення, що сприяє 
швидкому та повноцінному засвоєнню 
елементів живлення.

n Інноваційна система активації та синергізму 
– спонукає рослини значно швидше та ефек- 

тивніше засвоювати NPK з ґрунту та 
навколишнього середовища. 

n Ефект медичного щеплення – значно 
підвищується імунітет, рослини краще 
протистоять стресовим ситуаціям, стиму-
люється природний захисний фунгіцидний 
ефект.

n Європейська якість - Добрива сертифіковані, 
виготовлені та розфасовані на сучасному 
підприємстві Польщі.
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Унікальний склад добрив

Епібрассіноліди (ЕПІН)
Універсальні мінеральні добрива Біфоліар, є єдиними в Україні, що містять недавно виявлений 

"епібрассінолід" (EPIN)  - гормон росту рослинного походження, який природно присутній в рослинах у 
невеликих кількостях. Його основною функцією є стимуляція біохімічних процесів.

ЕПІН підвищує врожайність і якість посівів, зменшує пошкодження хворобами та підвищує стійкість 
рослин до несприятливих умов, таких як посуха, висока солоність, охолодження тощо.

ЕПІН є екологічно безпечним, нетоксичним у відношенні до людей, ссавців, корисних комах та риби.

Амінокислоти
До складу Біфоліарів входить майже 20 амінокислот та інших органічних сполук (до 3% від загального 

складу), що активують всі фізіологічні процеси, та надають рослинам ефект «медичного щеплення», 
стимулюючи процеси самозахисту рослини від хвороб та стресових ситуацій.
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Хімічний склад мікродобрив, д. р. % об`ємні

N P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Органічні 
речовини

Комплексні (Водний розчин)
Біфоліар 36 Екстра 36,2 4,00 0,13 0,013 0,260 0,026 1,340 0,0013 0,006 3
Біфоліар 14-5-7 +S 14 5 7 3,57 0,011 0,080 0,018 0,015 0,0012 0,006 3
Біфоліар 6-12-6 6 12 6 0,012 0,009 0,050 0,016 0,0012 0,060 3
Біфоліар 6-26-6 6 26 6 0,012 0,009 0,050 0,016 0,0012 0,060 3
Біфоліар Козирний  55,7* 24,3 0,014 0,028 0,028 0,014 0,0014 0,014 3

Комплексні (Суспензія)
Біфоліар Борон 10,52 13,1 11,700 0,066 0,131 0,066 0,0013 0,066 3
Біфоліар Мікро - плант 11,6 14,5 4,35 7,25 0,435 0,725 1,450 2,175 0,0100 1,450 3
Біфоліар Aміно 2,2 2,2 0,200 0,600 2,200 0,600 0,0200 0,600 48,2**
Біфоліар Протруйник Насіння 9,58 14,3 4 2,02 2,390 1,430 0,4800 2,390 3

Моно (водний розчин)
Біфоліар Екстра Бор (B) 15,0 3

Моно (суспензія)
Біфоліар Екстра Мідь (Cu) 20 1,6 6,750 0,675 0,675 3
Біфоліар Екстра Залізо (Fe) 7 5,60 21,42 15,4 3
Біфоліар  Екстра Марганець (Mn) 7 3 23 28 3
Біфоліар Екстра Цинк (Zn) 7 3 24 20 3
Біфоліар Екстра Кальцій (Ca) 14 21 2,8 0,070 0,056 0,070 0,140 0,0140 0,028 3

Біфоліар Opti Ph 3,40 19,40
Біфоліар Макро+Мікро 10 46 5 0,7 0,07 1,6

Примітка:    55,7* Біфоліар Козирний P2O5 - 33,7%, PO3 - 22%,    48,2** Біфоліар Aміно - в т.ч. Амінокислоти 15,32%
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Фізіологічна потреба культур 
в мікроелементах

Культура B Cu Fe Mn Zn Mo

Кукурудза ** ** ** ** *** *
Соя * * *** *** ** ***
Пшениця * *** * *** * *
Горох * * * *** * **
Соняшник *** ** * ** ** *
Цукровий буряк *** ** ** *** ** **
Ріпак *** * * *** * ***
Цибуля *** ** *** ** ** ***
Картопля ** * * ** ** *
Виноград *** ** *** *** *** *
Яблуня *** ** *** *** *** *
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Біфоліар® Мікро-плант

Культури Норма витрати, 
л/га Фаза внесення

Зернові 0,5-1,0 1-2 обробки: у фазу кінець кущення та початок трубкування
Кукурудза 0,5-1,0 1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури
Соняшник 0,5-1,0 1-2 обробки до цвітіння
Ріпак 0,5-1,0 2 обробки: у фазу 7-8 листочків та бутонізації
Соя, квасоля, боби 0,5-1,0 2-3 обробки протягом вегетації
Цукровий буряк 0,5-1,0 2 обробки: від 4 листків до змикання міжрядь
Плодові 0,5-1,0 від фази «зеленого конуса» до початку цвітіння;  3я – після збору урожаю

Капуста, Морква, Картопля 0,5-1,0 2-3 обробки протягом вегетації
Виноград 0,5-1,0 2-3 обробки протягом вегетації

Органо-мінеральне добриво, у формі суспензії, 
з яскраво вираженим ефектом стимулятора росту 
рослин, та надзвичайно високою концентрацією 
макро- та мікроелементів живлення і активних 
органічних речовин, високо економічне добриво 
– суспензія, для позакореневого підживлення 
зернових, соняшнику, кукурудзи, ріпаку, цукро-
вого буряку, бобових, винограду, плодових, ово-
чевих та інших культур.

Завдяки взаємному підсиленню дії (синергії) 
NPK та мікроелементів, що входять в склад  
Біфолар® Мікро-плант, та оптимальному їх співвід- 
ношенню, сільськогосподарські культури вчасно 
отримують комплекс поживних речовин для пов-
ноцінного старту  та розвитку протягом вегетації.

Норми витрати та методи застосування:

Перед застосуванням добре перемішати



15

Вітаміни для рослини!

Вітаміни для рослини! Вітаміни для рослини!

Біфоліар® Борон

Органо-мінеральне добриво у формі суспензії, 
з яскраво вираженим ефектом стимулятора росту 
рослин, та надзвичайно високим вмістом Бору 
(11,7%), оптимальною концентрацією макро- та 
мікроелементів живлення і активних органічних 
речовин, для позакореневого підживлення 
соняшнику, кукурудзи, ріпаку, цукрового буряку, 
бобових, плодових, овочевих та інших культур.

Культури Норма витрати, 
л/га Фаза внесення

Кукурудза 1,5-2,5  1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури
Соняшник 1,5-2,5  1-2 обробки до цвітіння
Ріпак 1,5-2,5  2 обробки: у фазу 7-8 листочків та бутонізації
Соя, квасоля, боби 1,5-2,5  2-3 обробки протягом вегетації
Цукровий буряк 1,5-2,5  2 обробки: від 4 лисків до змикання міжрядь

Плодові 1,5-2,5 Дві обробки: від фази «зеленого конуса» до початку 
цвітіння; третя – після сбору урожаю

Салат, Капуста, Морква, Редис, Картопля 1,5-2,5  2-3 обробки протягом вегетації
Виноград 1,5-2,5  2-3 обробки протягом вегетації

Унікальне мікродобриво, що сприяє 
кращому запиленню та зав’язуванню плодів, 
регулює водний баланс клітин, впливає на 
розвиток клітин і всієї рослини, підвищує 
імунітет до стресових ситуацій (нестача вологи, 
заморозки, вплив гербіцидів та інші) та хвороб. 
Захищає від зневоднення та підвищує ступінь 
морозостійкості.

Норми витрати та методи застосування:

Перед застосуванням добре перемішати



Вітаміни для рослини!

16 Вітаміни для рослини!

Біфоліар® Екстра Цинк

Органо-мінеральне добриво у формі суспензії, 
з яскраво вираженим ефектом стимулятора росту 
рослин, та надзвичайно високим вмістом Цинку 
(20%) та Сірки (24%), оптимальною концентрацією 
макро- та мікроелементів живлення і активних 
органічних речовин, для застосування, шляхом 
позакореневого підживлення, у інтенсивних 
технологіях вирощування кукурудзи, цукрового 
буряку, сої, ріпаку, овочевих та ягідних культур, 

Культури Норма витрати, 
л/га Фаза внесення

Кукурудза 0,5-1,0 1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури
Ріпак 0,5-1,0 2 обробки: у фазу 7-8 листочків та бутонізації
Соя, квасоля, боби 0,5-1,0 2-3 обробки протягом вегетації

Плодові 0,3-1,0 від фази «зеленого конуса» до початку цвітіння;  
третя – після сбору урожаю

Капуста, Морква, Картопля 0,5-1,0 2-3 обробки протягом вегетації
Виноград 0,3-1,0 2-3 обробки протягом вегетації

винограді та плодових, що потребують для 
розвитку великої кількості цинку.

Біфоліар® Екстра Цинк
Унікальне мікро-добриво, що захищає від 

фізіо-логічних хвороб, зневоднення та інших 
стесових факторів, та має захисну дію проти 
шкідників і грибкових хвороб, завдяки великому 
вмісту сірки. 

Норми витрати та методи застосування:

Перед застосуванням добре перемішати
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Вітаміни для рослини!

Вітаміни для рослини! Вітаміни для рослини!

Біфоліар® Протруйник насіння

Органо-мінеральне добриво, з яскраво вира-
женим ефектом стимулятора росту рослин, та 
надзвичайно високою концентрацією макро- та 
мікроелементів живлення і активних органічних 
речовин, надзвичайно економічне добриво, для 
протруєння зернових, соняшнику, кукурудзи, 
ріпаку, цукрового буряку, бобових, та інших 
культур.

Це комплекс макро- та мікроелементів, под-
війної хелатизації, прилипачів та речовин, що 
завдяки взаємному підсиленню дії (синергії), 
забезпечують рівномірне розподілення та 
утримання добрива на поверхні насіннєвого 
матеріалу і повноцінне їх засвоєння. Кожна 
насінина отримує необхідну кількість поживних 
речовин, для активізації процесів проростання.

 Способи приготування робочого розчину в обприскувачі

Для перевірки на сумісність добрив з пестицидами, перед їх застосуванням рекомендується провести пробне змішування

1/2 об’єму води Ввімкнути мішалку Додати добриво Додати пестицид
(при потребі)

Додати води
до запланованого об’єму

Застосування добрива:
Для забезпечення культур макро- та 

мікроелементами і органічними речовинами, 
що стимулюють фізіологічні процеси на період 
проростання, рекомендовану норму витрати 
(0,5 – 1 л) добрива на 1 тону насіння, розчинити 
в 10 літрів води, та провести протруєння за 
допомогою наявних видів обладнання для 
протруєння, відповідно до рекомендацій.

Приготування робочого розчину:
n Наповніть ½ баку обладнання для протруєння 

водою та увімкніть мішалку.
n Розрахуйте та додайте необхідну кількість добри- 

ва із розрахунку 1 л добрива на 10 л води.
n Додайте пестицид, при потребі (попередньо 

перевіривши на сумісність). 
n Долийте воду, до необхідного запланованого об’єму.

Перед застосуванням добре перемішати



Вітаміни для рослини!

18 Вітаміни для рослини!

Біфоліар® 36 Екстра

Максимально концентроване універсальне 
органо-мінеральне мікродобриво, у формі вод-
ного розчину, з яскраво вираженим ефектом 
стимулятора росту рослин,  підвищеним складом 
азоту, магнію, марганцю та міді і активних 
органічних речовин, для застосування, шляхом 
позакореневого підживлення, у інтенсивних 
технологіях вирощування зернових колосових 
культур, ріпаку, цукрового буряку, кукурудзи, 

Культури Норма витрати, 
л/га Фаза внесення

Зернові 3,0 – 5,0 1-2 обробки: у фазу кінець кущення та початок трубкування
Кукурудза 3,0 – 5,0 1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури
Соняшник 3,0 – 5,0 1-2 обробки до цвітіння
Ріпак 3,0 – 5,0 2 обробки: у фазу 7-8 листочків та бутонізації
Соя, Квасоля, Боби, 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації
Цукровий буряк 3,0 – 5,0 2 обробки: від 4 листків до змикання міжрядь
Плодові, Виноград 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації
Капуста, Морква, Картопля 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації

соняшнику, бобових, овочевих, ягідних, плодових 
та винограду.

Забезпечує отримання максимальних уро-
жаїв, завдяки ефективній дії всіх видів форм 
азоту (амідній, нітратній, аміачній) та активізації 
процесів росту та розвитку рослин завдяки 
збільшеній кількості легкозасвоюваного магнію 
та високій концентрації мікроелементів.

Норми витрати та методи застосування:
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Вітаміни для рослини!

Вітаміни для рослини! Вітаміни для рослини!

Біфоліар® 6-12-6

Висококонцентроване універсальне органо-
мінеральне мікродобриво, з яскраво вираженим 
ефектом стимулятора росту рослин, підвищеним 
вмістом фосфору  та цинку і активних органічних 
речовин, для застосування,  шляхом позакорен- 
евого підживлення,  уу інтенсивних технологіях 
вирощування зернових колосових культур, 

Культури Норма витрати, 
л/га Фаза внесення

Зернові 3,0 – 5,0 1-2 обробки: у фазу кінець кущення та початок трубкування
Кукурудза 3,0 – 5,0 1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури
Соняшник 3,0 – 5,0 1-2 обробки до цвітіння
Ріпак 3,0 – 5,0 2 обробки: у фазу 7-8 листочків та бутонізації
Соя, Квасоля, Боби, 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації
Цукровий буряк 3,0 – 5,0 2 обробки: від 4 листків до змикання міжрядь
Плодові, Виноград 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації
Капуста, Морква, Картопля 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації

ріпаку, цукрового буряку, кукурудзи, соняшнику, 
бобових, овочевих, ягідних, плодових та 
винограду.

Найкраще підходить для активізації росту 
та розвитку рослин на початку вегетації у 
несприятливі, прохолодні погодні умови.

Норми витрати та методи застосування:



Вітаміни для рослини!

20 Вітаміни для рослини!

Біфоліар® 14-5-7+S

Висококонцентроване універсальне органо-
мінеральне мікродобриво, з яскраво вираженим 
ефектом стимулятора росту рослин, з підвищеним 
складом азоту та сірки і активних органічних 
речовин  та збалансованою кількістю фосфору, 
калію та мікроелементів, для застосування, 

Культури Норма витрати, 
л/га Фаза внесення

Зернові 3,0 – 5,0 1-2 обробки: у фазу кінець кущення та початок трубкування
Кукурудза 3,0 – 5,0 1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури
Соняшник 3,0 – 5,0 1-2 обробки до цвітіння
Ріпак 3,0 – 5,0 2 обробки: у фазу 7-8 листочків та бутонізації
Соя, Квасоля, Боби, 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації
Цукровий буряк 3,0 – 5,0 2 обробки: від 4 лисків до змикання міжрядь
Плодові, Виноград 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації
Капуста, Морква, Картопля 3,0 – 5,0 2-3 обробки протягом вегетації

шляхом позакореневого підживлення, у інтен-
сивних технологіях вирощування зернових 
колосових культур, ріпаку, цукрового буряку, 
кукурудзи, соняшнику, бобових, овочевих, 
ягідних, плодових та винограду.

Норми витрати та методи застосування:

Біфоліар® Екстра Бор
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Вітаміни для рослини!

Вітаміни для рослини! Вітаміни для рослини!

Біфоліар® Екстра Бор

Органо-мінеральне добриво у формі водного 
розчину, з яскраво вираженим ефектом сти-
мулятора росту рослин та високим вмістом 
Бору (15%), і активних органічних речовин, 
для застосування шляхом позакореневого 
підживлення у інтенсивних технологіях 
вирощування ріпаку, цукрового буряку, 
соняшнику, кукурудзи, сої, овочевих та ягідних 
культур, винограді та плодових, та інших 
сільськогосподарських культур, що потребують 
для розвитку великої кількості бору.

Забезпечує найкращий розвиток рослин та 
цвітіння і захист проти багатьох фізіологічних 
хвороб.

Біфоліар® Екстра Бор – унікальне мікро-
добриво, що сприяє кращому запиленню та 
зав’язуванню плодів, регулює водний баланс 
клітин, впливає на розвиток клітин і всієї рослини, 
підвищує імунітет до стресових ситуацій (нестача 
вологи, заморозки, вплив гербіцидів та інші) та 
хвороб.

Норми витрати та методи застосування:

Культури Норма витрати, л/га Фаза внесення

Кукурудза 1 1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури
Соняшник 1 1-2 обробки до цвітіння
Ріпак 1 2 обробки: у фазу 7-8 листочків та бутонізації
Соя, Горох, Бобові  1 2-3 обробки протягом вегетації
Цукровий буряк 1-1,5 2 обробки: від 4 листків до змикання міжрядь

Плодові 1-1,5 Дві обробки: від фази «зеленого конуса» до початку цвітіння; 
третя – після збору урожаю

Овочеві  1 2-3 обробки протягом вегетації
Виноград  1 2-3 обробки протягом вегетації



Вітаміни для рослини!

22 Вітаміни для рослини! Вітаміни для рослини!

Біфоліар® OПTI рHБіфоліар® OПTI рH

Рідке добриво, що застосовується як під-
кислювач знижуючи рН розчину.

Біфоліар® ОПТІ рH дозволяє збільшити 
доступність багатьох поживних елементів (особ-
ливо кальцію і магнію), та уникнути випадання 
осаду.

n Миттєво вирівнює рН води для робочого 
розчину до оптимальних показників (5,0-6,0)

n покращує проникнення і поглинання листям 
поживних речовин, засобів захисту рослин та 
інших  агрохімікатів.

n гарантує оптимальне живлення культур 
азотом і фосфором

 

n має відмінні зволожуючі і пом'якшуючі 
властивості, що підвищує ефективність 
лікування та зменшує фітотоксичность 
пестицидів. 

n запобігає раптовому гідролізу (деградації) 
агрохімікатів (таких як органічні фосфати, 
синтетичні піретроїди і подібні)

n покращує сумісність концентрованих 
емульсій та інших агрохімікатів.
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Вітаміни для рослини!

Вітаміни для рослини! Вітаміни для рослини!

Норми витрати та методи застосування:

Біфоліар® OПTI рH

Культури
Норма витрати,  
мл / 100 л води Фаза внесення

Всі рослини на ранніх 
стадіях розвитку 50-150 На ранніх стадіях розвитку

Листові Овочеві 50-150 Протягом вегетації
Томати, перець 50-150 До цвітіння
Диня, гарбуз, огірок 50-150 Після посадки та до цвітіння
Виноград 50-150 Після посадки та до цвітіння
Польові культури 50-150 Протягом вегетації 

MAКРОЕЛЕМЕНТИ % ваг. % oб.
Азот загальний (N) 2,96 3,4
Фосфор (Р2О5) 16,87 19,4
Густина,  кг/л 1,15 кг/л  
pH 2,0

Хімічний склад:

Шкала для визначення рН розчину 
             Колір рідини
4.0   4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    pH

Застосування Біфоліар® OПTI рН залежить від початкової 
жорсткості води та значення рН. Рекомендується додати 
Біфоліар OПTI рН у воду першим, перш ніж змішуючи його 
з будь-яким іншим продуктом.



Вітаміни для рослини!

24 Вітаміни для рослини!

Біфоліар® Ад’ювант

Підвищує ефективність дії пестицидів та агрохімікатів: зменшується поверхневий натяг робочої рідини, 
збільшуючи властивості прилипання та запобігання утворення піни, стабілізує рН робочої рідини.

Змочувач: 
допомагає змочуванню

поверхні листа

Прилипач: 
допомагає запобігти

змиванню

Проникнення: 
допомагає поглинанню
 системних компонентів

Розподільник: 
допомагає поширенню

та розподіленню крапель
 на поверхні листа

Активатор: 
збільшує ефективність

застосування пестицидів
 та агрохімікатів

Анти-піна:
блокує формування

піни

Ключові переваги Біфоліар® Ад’ювант:

Дозування Біфоліар® Ад’ювант
n Для концентрату емульсії: 40 мл/100 л води, але не менше 100 мл/га в разі малого об’єму обприскування робочої рідини.
n Для гліфосатів, сульфонілсечовини: 120 мл/100 л води, але мінімум 300 мл/га в разі малого об’єму обприскування робочої рідини.
n Для будь-яких інших продуктів: 80 мл/100 л води, але не менше 200 мл/га в разі малого об’єму обприскування робочої рідини.
n При змішуванні кількох продуктів додаємо 200-300 мл/га.

Площа контакту

Кут змочування
Без Ад’юванта З Біфоліар® Ад’ювант
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Біфоліар® Макро+Мікро

Комплексне добриво, у формі мікро-гранул, 
з високим вмістом фосфору, азоту, сірки та 
інших елементів живлення, що призначене 
для «локального підживлення» на стадії посіву 
польових та плодових культур, а також при 
висадці розсади овочевих культур.

Фосфор знаходиться у формі, що легко і повністю 
засвоюється корінням рослин і таким чином, незначної 
кількості добрива, що застосовується локально, 
достатньо для задоволення потреб рослин у фосфорі.

Культури Норма витрати Фаза внесення

Пшениця, кукурудза, сорго, рис 15-30 кг/га

Під час посіву,  локальноБуряк, соняшник, соя 30-35 кг/га
Томати, картопля, цикорій,  
польові культури 30-35 кг/га

Вирощування у ґрунті (томати,бакла-
жани, цукіні, солодкий перець, огірки 25-30 кг/га Локально при висадці розсади у грунт — реко-

мендуеться разподіл добрива в бороздах поблизу 
коріння розсадиКвіти у відкритому ґрунті 25-30 кг/га

Виноград 10-15 г/черенок
Локальне застосування поблизу коріння

Яблоня, груша, персик 15-30 г/черенок

Стимулює швидкий ризогенез та розвиток 
сходів, покращує «старт» рослин, в «холодному» чи  
«вапняному» ґрунті.

Мікроелементи марганець, цинк та залізо прий-
мають безпосередню участь у значному покра-
щенню розвитку кореневої системи та погонів.

Біфоліар® Макро+Мікро містить активато-
ри абсорбції азоту.

Норми витрати та методи застосування:
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Зернові - підвищення урожайності на 4-8 ц/га та вмісту білка на 1-2%

Біфоліар® 36 Екстра 3-5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Мікро-плант 0,7-0,9 л/га х 2 рази

Біфоліар® Екстра Мідь 0,7 л/га х 2 рази

Біфоліар® Мікро-плант

Біфоліар® Mn 

Біфоліар® Cu

Біфоліар® Протруйник 
1 л/10 л води/1 т насіння

0,5 л/га

1,0 л/га

1,0 л/га

Позакореневе підживлення зернових:

Підживлення проводиться разом із 
застосуванням засобів захисту рослин, 
що дозволяє зменшити фінансові 
витрати, одним з видів мікродобрив 
Біфоліар® вноситься навесні у наступних 
фазах: кінець кущення, кінець трубку-
вання, колосіння – молочна стиглість.

Важливу роль в момент кущення 
зернових відіграє марганець, що 
приймає участь у процесах фотосинтезу, 
утворенні хлорофілу та білку.

Мідь приймає участь у фотосинтезі 
та утворенні ензимів. У синергізмі 
з азотом мідь забезпечує високий 
урожай. Концентрація мікроелементів 
в добривах підібрана відповідно до 
можливостей їх засвоєння рослинами.

Кукурудза - підвищення урожайності на 5-8 ц/га та вмісту білка на 1-2%
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Кукурудза - підвищення урожайності на 5-8 ц/га та вмісту білка на 1-2%

Позакореневе підживлення кукурудзи:

Біфоліар® Екстра Цинк 0,5-0,7 л/га х 2 рази

Біфоліар® Протруйник 
1 л/10 л води/1 т насіння

Біфоліар® Мікро-плант 0,7 л/га х 2 рази

Біфоліар® 6-26-6 4,0 л/га х 2 рази

Біфоліар® Борон 1,5-2,5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Козирний 1,0-2,0 л/га х 2 рази

На початковій фазі росту кукурудза 
часто відстає у розвитку через 
нестачу елементів живлення та за 
несприятливих погодних умов (низька 
температура, засуха). За таких умов 
особливо помічається нестача фосфору 
– листя і стебла стають червоно-
фіолетового кольору. Його нестача 
затримує розвиток качанів і призводить 
до зниження урожаю.

Застосування "Біфоліар® Екстра 
Цинк", "Біфоліар® 6-26-6", або "Біфоліар® 
Козирний" у фазу 2-4 справжніх листочка 
та "Біфоліар® Борон" у фазу 6-10 листків 
до викидання волоті (особливо на 
легких ґрунтах) швидко ліквідує нестачу 
цинку, фосфору, бору та інших елементів 
живлення та забезпечує належний 
розвиток рослин.
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Цукровий буряк - підвищення урожайності на 5-9 тон та вмісту цукру на 0,5-1%

Біфоліар® Екстра Бор 1-1,5 л/га х 2 рази

Біфоліар® 36 Екстра 4-5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Мікро-плант 0,5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Борон 2 л/га х 2 рази

Біфоліар® Екстра Марганець 0,7 л/га х 2 рази

Позакореневе підживлення цукрового буряка:
На початковій стадії розвитку рослини 

відстають у рості через нестачу елементів 
живлення та за несприятливих погодних 
умов (низька температура, дощ, засуха тощо).

Марганець приймає участь у процесі 
фотосинтезу та підвищує вміст цукру.

Магній прискорює фотосинтез, збільшує 
масу кореневої системи.

Найважливішим мікроелементом для 
цукрового буряка є бор, його потреба 
протягом сезону – 300-600 г/га. Нестача бору 
призводить до гнилі сердечка і зменшення 
урожайності.

Застосування «Біфоліар® 36 Екстра» або 
«Біфоліар® Борон», «Біфоліар® Мікро-плант», 
«Біфоліар® Аміно», «Біфоліар® Екстра Бор» 
з додаванням «Біфоліар® Марганець» 2-3 
рази до змикання у рядках і змикання у 
міжряддях впливає на підвищення урожаю 
та вміст цукру.

Ріпак - підвищення урожайності на 10-12 ц/га і збільшення вмісту олії до 2%
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Ріпак - підвищення урожайності на 10-12 ц/га і збільшення вмісту олії до 2%

Позакореневе підживлення озимого ріпака:

Біфоліар® 36 Екстра 3-5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Мікро-плант 0,7 л/га х 2 рази

Біфоліар® Борон 1,5-2 л/га х 2 рази

Біфоліар® 14-5-7+ S 3-5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Екстра Бор 1-1,5 л/га х 2 рази

Ріпак швидко росте та потребує підви- 
щеної кількості макро- та мікроелементів. 
Нестача бору призводить до хлорозу 
листя та відсутності насіння в стручках, 
що суттєво знижує урожай. 

Для належного розвитку ріпак 
потребує 70-80 кг сірки на гектар у 
вегетаційному періоді. Також ріпак дуже 
чутливий до нестачі калію, марганцю та 
молібдену.

Застосування «Біфоліар® Мікро-плант», 
«Біфоліар® Борон», «Біфоліар® 14-5-7+S» із 
додаванням «Біфоліар® Екстра Бор» у фазах 
4-6 листків та бутонізації. При підживленні  
восени озимого ріпаку значно підвищує 
урожай та олійність насіння.
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Соняшник - підвищення урожайності на 3-7 ц/га та збільшення вмісту олії на 2-4%

Біфоліар® 36 Екстра 3-5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Мікро-плант 0,7 л/га х 2 рази

Біфоліар® Борон 1,5-2  л/га х 2 рази

Біфоліар® Бор 1 л/га х 2 рази

Біфоліар® 14-5-7+S 4 л/га х 2 рази

Позакореневе підживлення соняшника:
Нестача бору призводить до 

сильної деформації молодого листя. 
В подальшому можливе неутворення 
суцвіття, що впливає на зниження 
врожаю. Також важливі марганець, мідь, 
залізо, сірка та цинк, що приймає участь 
в утворенні хлорофілу та вітамінів. 

Застосування «Біфоліар® Борон» або 
«Біфоліар® 14-5-7+S», 
«Біфоліар® Бор», 
«Біфоліар® Мікро-плант»,
«Біфоліар® 36 Екстра» із додаванням 
«Біфоліар® Марганець» у фази 2-3 пар та 
5-6 пар листків поліпшує озерненість 
кошика, підвищує жаро- та посухо-
стійкість, забезпечує приріст  урожайності 
та вмісту олії.

Соя - підвищення урожайності на 10-20%
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Соя - підвищення урожайності на 10-20%

Біфоліар® 36 Екстра 3-5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Мікро-плант 0,7 л/га х 2 рази

Біфоліар® 14-5-7+ S 3-5 л/га х 2 рази

Біфоліар® Борон 1,5-2 л/га х 2 рази

Біфоліар® Екстра Бор 1,-1,5 л/га х 2 рази

Позакореневе підживлення сої:
Залежно від ґрунтових умов соя 

відчуває потребу в борі, марганці, 
молібдені, цинку та інших елементах.

Мікродобрива підвищують стійкість 
до грибкових та бактеріальних хвороб, 
посухи, підсилюють азотфіксацію, 
покращують синтез хлорофілу та 
активізують фотосинтез.

Застосування «Біфоліар® Борон» або 
«Біфоліар® 36 Екстра», 
«Біфоліар® Мікро-плант»  із додаванням 
«Біфоліар® Екстра Бор» у фази 3-5 листків 
та бутонізація – початок цвітіння за-
безпечує рослини необхідною кількістю 
азоту та мікроелементів, що призводить 
до приросту урожайності та збільшення 
білку у зерні.
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