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Надзвичайно широка лінійка 
мікродобрив у формі водного 
розчину та суспензії, розроблена 
науковцями української компанії 
АГРОНТА у співпраці з фахівця-
ми польської компанії «Вітафер» 
(Vitafer Cyprian Cieslinski).
Компанія АГРОНТА має бага-

торічний досвід впровадження 
на ринку України найкращих 
мікродобрив і вже багато років є 
безумовним лідером із поставок 
спеціальних професійних добрив 
вітчизняним господарствам.
Розроблені досвідченими профе-

сіоналами з урахуваннями ґрун-
тово-кліматичних особливостей 
України добрива БIФОЛIАР уже 
знайшли чимало шанувальників 

серед фермерських господарств 
і дистриб’юторських компаній.

• Унікальний, суттєво збагаче-
ний склад макро- та мікроеле-
ментів, індивідуально збалан-
сована рецептура – розроблені 
під потреби кожної культури, 
спеціально для застосування в 
інтенсивних технологіях і отри-
мання максимальних урожаїв 
надзвичайної якості та підви-
щеної класності. 

• Значно покращені препара-
тивна формула та технологія 
виготовлення:

– інноваційний підхід із ви-
користанням нанотехнологій та 
додаванням поверхнево-активних 
речовин, зволожувачів, речовин, 

що перешкоджають випаровуван-
ню і вимиванню мікроелементів 
із рослини, стабілізаторів – все 
для найкращої доставки мікро-
елементів, їх повноцінного за-
своєння рослиною;

– «суперхелатизація» – мікро-
елементи набагато краще утриму-
ються хелатною формою, стають 
значно доступнішими для рослин, 
а сама препаративна форма запо-
бігає випаданню елементів у осад;

– до всіх видів добрив дода-
но амінокислоти, що сприяють 
активізації процесів усередині 
рослини, підвищують імунітет і 
засвоєння елементів живлення.

• Iнноваційна система акти-
вації та синергізму спонукає 

БІФОЛІАР™ – УНІКАЛЬНА ДОВГООЧІКУВАНА 
НОВИНКА НА РИНКУ МІКРОДОБРИВ УКРАЇНИ!
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Ю. В. Санін, кандидат сільськогосподарських наук

БіфоліарТМ – англійською BeeFoliarTM.
Бі (Bee) – бджола, що приносить користь
рослинам, людині та навколишньому середовищу.
Бі (bi) – подвійний склад добрива макро +
мікроелементи та амінокислоти.
Бі (bi) – подвійна користь і вигода – для рослин
та фермерів.
Бі (be) – будьте задоволені та щасливі!

Добрива для позакореневого підживлення, що пропонує ТОВ «АГРОНТА»

Добрива для позакореневого підживлення,
 хелатизовані ЕДТА або IДХА

Норма 
витрати, л 

(кг/га)
Сільськогосподарські культури

Біфоліар 36 Екстра, та Біфоліар 34 3–5 зернові, буряк, ріпак, соя, овочі та ін.
Біфоліар 6-12-6 та 6-25-6 3–5 кукурудза, соняшник, соя, горох та ін.

Біфоліар 14-5-7+S 3–5 зернові, ріпак
Біфоліар Сірковий 3–4 ріпак, пшениця, картопля та ін.

Біфоліар Борон, Макро, Комбі, Мікро-плант 3–4 зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, соя, плодові, овочі, картопля 
Біфоліар Цинк Zn (20%) 1–4 соняшник, кукурудза, овочі

Біфоліар Цинк + Бор Zn+B (5,5% + 5,5%) 1–2 цукровий буряк, соняшник, кукурудза, ріпак, овочі, плодові
Біфоліар Залізо Fe 1–2 ріпак, плодові, томати та ін.

Біфоліар Молібден Mo (8%) 0,05–0,1 бобові, ріпак, буряк, овочі
Біфоліар Марганець Mn (28%) 1–2 зернові, цукровий буряк, ріпак, овочі, картопля

Біфоліар Мідь Cu (15,5%) 1 зернові, плодові, овочеві, рис
Біфоліар Бор B (15%) 1–2 цукровий буряк, соняшник, кукурудза, ріпак, овочі, плодові

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.
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рослини значно ефективніше (на 
10–30%) поглинати та засвоювати 
NPK із ґрунту та навколишнього 
середовища. Перетворюють час-
тину макроелементів із важко-
доступних форм у легкодоступні.

• Ефект медичного щеплення 
– суттєво підвищується імунітет, 
рослини краще протистоять 
стресовим ситуаціям (заморозки, 
посуха, фітотоксична дія пес-
тицидів і т. ін.), покращується 
протистояння хворобам.

• Мінімальні затрати на вне-
сення – вносяться 1–3 рази 
за сезон, можна поєднувати із 
застосуванням засобів захисту 
рослин.

• Європейська якість – добрива 
сертифіковані, виготовлені та 
розфасовані на найсучасніших 
підприємствах Європейського 
Союзу.

• Доступні ціни. Надзвичай-
но висока рентабельність і 
прибуток – отримані урожаї 
вражають, окупність витрат – 
десятки разів!
Добрива вносять 1–3 рази за 

сезон шляхом обприскування 
рослин.

ПОЗАКОРЕНЕВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ 
МІКРОДОБРИВАМИ, ЯКІ 
ПРОПОНУЄ КОМПАНІЯ 
АГРОНТА, ДОПОМОЖЕ ВАМ 
ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНІ 
ВРОЖАЇ ТА ДОДАТКОВИЙ 
ПРИБУТОК

• Значно зростає ефектив-
ність засвоєння основних до-
брив шляхом забезпечення необ-
хідними хімічними елементами 
для реакцій та засвоєння NPK 
– найкраща віддача від внесе-
них у ґрунт добрив (на 10–30%), 
можливе їх внесення у менших 
обсягах.

• Підвищується реальний 
урожай – мікроелементи безпо-
середньо впливають на розвиток 
рослини та її життєдіяльність, що 
дає змогу отримати максимальні 
врожаї, генетично закладені в 
насіння. 10–30% прибавки – 
реальна вигода!

• Покращується якість уро-
жаю – підвищується вміст біл-
ків, цукристість, олійність та 

інші фізіологічні показники. 
Покращується зовнішній вид 
овочів, фруктів, іншої продукції. 
Отримуємо вищу класність про-
дукції – маємо додаткові кошти.

• Покращується фізіологічний 
стан і підвищується імунітет 
рослин та їх розвиток впродовж 
вегетації – більша морозо- та 
посухостійкість, рівномірна схо-
жість, ефективне засвоєння NPK, 
краще протистояння шкідникам 
та хворобам.

• Зростає стійкість до стресо-
вих ситуацій, несприятливих 
кліматичних умов, фізіологіч-
них та інфекційних хвороб – 
здорова рослина нагороджує нас 
більшим урожаєм кращої якості.

• Покращується ефективність 
застосування засобів захисту 
рослин – завдяки наявності у 
препаративних формах спеціаль-
них добавок знижуються втрати 
препаратів. Зменшується вплив 
стресу, завданий обробкою пес-
тицидами.

• Покращується якість на-
сіннєвого матеріалу – краща 
схожість, енергія проростання, 
довший термін зберігання на-
сіння.

• Покращується «лежкість» 
продукції – вона довше збері-
гається, менше пошкоджується 
хворобами та різноманітними 
гнилями, не змінюючи своїх 
фізіологічних і органолептич-
них якостей. Реальна економія 
на втратах при зберіганні та 
переробці! 

Збільшуємо кількість 
якісного урожаю!

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ТА ПРИДБАННЯ
ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

ТОВ АГРОНТА
(067) 209 66 07;
(067) 402 22 14;

www.agronta.com.ua
ТОВ «БІЗОН ТЕХ 2006», філії:

Вiнницька
(0432) 66 45 33
Волноваська

(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
Токмацька

(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

НОВИНКА! БІФОЛІАР™
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