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A
grosfera — провідна ук раїнська ком па нія-ви роб ник, яка стабільно 
пра цює на рин ку Ук раїни з 2001 року. Ос нов ни ми на пря ма ми 
на шої діяль ності є роз роб ка та ви роб ництво:

•  за собів за хи с ту рос лин; 
•  мікро до б рив;
•  ре гу ля торів рос ту рос лин;
•  посівно го ма теріалу.

Провідні фахівці Agrosfera постійно роз роб ля ють інно ваційні рішен-
ня під по тре би сільгоспви роб ників для за хи с ту та жив лен ня рос лин із 
ура ху ван ням усіх фак торів, що мо жуть впли ва ти на май бутній уро жай, 
зо к ре ма й зміни кліма ту. На сьо годні ви роб ни чий асор ти мент ком панії — 
55 пре па ратів, вісім із яких — унікальні. Се ред ос танніх інно ваційних роз-
ро бок — про дук ти для зер но вих, сої, ку ку руд зи, ріпа ку та со няш ни ку: 
  про труй ни ки — ГА ЛЕ ОН®, ПЕН ТА ФОРС®, ТО МА ГАВК®; 
  гербіци ди — НІКОМІЛ®, ФУ ТУ РИН®;
  фунгіци ди — АР БА ЛЕТ®, БАЛІСТА®;
  ре гу ля тор рос ту — ЕНЕРГІЯ ФРЕШ ®.

Для то го, щоб на ши ми пре па ра та ми 
мог ли ско ри с та ти ся садівни ки, го род ни ки 
та влас ни ки при са диб них діля нок, ком па-
нія Agrosfera ви пу с ти ла 22 пре па рата у 
дрібній фа совці під тор го вою мар кою 
«Міster Help». 

  Пе ре кон ливі чин ни ки пе ре ваг співпраці з на ми
•   Якісні про дук ти від ви роб ни ка: сер тифіко ва не в на уко во-дослідниць-

ко му центрі ALDIP су час не об лад нан ня  дає змо гу про во ди ти по вний 
аналіз фізи ко-хімічних ха рак те ри с тик усіх діючих ре чо вин та пре па ра-
тив них форм.
•   Го тові рішен ня для за хи с ту ос нов них куль тур, роз роб лені для 

бо роть би зі шкідни ка ми, хво ро ба ми та бур’яна ми, які ефек тив но до по-
ма га ють сільгоспви роб ни кам по кра щи ти якість та вро жайність куль-
тур.
•   Якісний посівний ма теріал під тор го вою мар кою «AGS» за без пе
чує от ри ман ня друж них по туж них сходів, які є ос но вою фор му
ван ня ви со ко го вро жаю.
•   По слу га «Ли ст ко ва діаг но с ти ка» дає змо гу вста но ви ти фак тич ну 

не ста чу еле ментів жив лен ня; роз ро би ти оп ти мальні ре ко мен дації 
що до вне сен ня до б рив для фор му ван ня мак си маль но го та якісно го 
вро жаю; якісно ко ри гу ва ти умо ви ви ро щу ван ня сільсько го с по дарсь-
ких куль тур ме то дом по за ко ре не во го вне сен ня до б рив на шої ком панії.
•    Про фесійний аг ро номічний су провід на всіх ета пах — від кон суль-

тації до збо ру вро жаю;
•    Зберіган ня то ва ру: ком панія має су час ний ліцензійний складсь кий 

ком плекс для спеціалізо ва но го збері ган ня аг рохімікатів і насіння, який 
відповідає всім ви мо гам без пе ки й на яко му ко жен клієнт має мож-
ливість зберіга ти ви ро ще ну про дукцію.
•   До став ка то ва ру: ком панія на дає по слу ги з без ко ш тов ної до став ки 

то ва ру в гос по дар ст ва клієнтів у будь-яку точ ку Ук раїни зі своїх 
регіональ них складів.
•    Кре ди ту ван ня: співпра ця пе ред ба чає індивіду аль ний підхід ком панії 

до кож но го клієнта.
•   Прямі про дажі — дієвий за хист спо жи ва ча від мож ли вості прид ба ти 

підроб ку.
•   18 річний досвід діяль ності в цій га лузі та постійне інве с ту ван ня 
в удо с ко на лен ня на яв них про дуктів і вив чен ня пер спек тив них 
діючих ре чо вин — ос но ва ста ло го успіху й постійно го роз вит ку ком-
панії відпо відно до по треб рин ку та аг раріїв.

•   Зручність за мов лен ня: на шу про дукцію ви мо же те за мо ви ти че рез 
офіційний сайт, у тор го во го пред став ни ка у ва шо му регіоні, че рез 
кон такт-центр або мобільний до да ток  Agrosfera, од на з пе ре ваг яко-
го — мож ливість опе ра тив но прид ба ти ак ту аль ну для вас про дукцію. 
  Національ на ме ре жа про дажів
Agrosfera має 17 пред став ництв на те ри торії Ук раїни, що дає мож-

ливість без труд нощів от ри ма ти потрібний про дукт та своєчас ну кон суль-
таційну до по мо гу. Як що вам не обхідно за хи с ти ти свій уро жай від шкідни-
ків і хво роб на про фесійно му рівні, по кра щи ти йо го якість та підви щи ти 
кількість — най кра щим рішен ням у та ко му разі є звер нен ня до Agrosfera. 
Ми ре тель но вив чи мо ваші по тре би та за про по нуємо най е фек тивніші 
індивіду альні рішен ня. 
  Завжди по руч

Для то го, щоб бу ти ближ че до клієнта, ми ство ри ли свої сторінки 
в соціаль них ме ре жах, де повсякчас публікуємо ак ту альні но ви ни, 
по ра ди, над яки ми пра цю ють на укові співробітни ки з аг ро номії, та кож 
постійно інфор муємо про акції, спеціальні про по зиції та но вин ки ком-
панії Agrosfera. Шу кай те офіційні сторінки Agrosfera в соціаль них 
ме ре жах та приєднуй тесь до нас!
  Agrosfera— більше ніж ком панія 

Не мож на не відзна чи ти той факт, що Agrosfera — це ком панія, до 
якої звер та ють ся за до по мо гою сотні влас ників сільсько го с по дарсь ких 
угідь як  знач них розмірів, так і не ве ли ких. І це ви прав да но, ад же в 
нашій ком панії є все най не обхідніше для то го, щоб рос ли ни от ри ма ли 
не обхідний за хист від не га тив них фак торів на вко лиш нь о го се ре до ви-
ща, а та кож по вноцінне піджив лен ня, щоб у кінце во му ре зуль таті 
успішно ви ро с ти ти й зібра ти якісний і здо ро вий уро жай. За ро ки своєї 
діяль ності на сільсько го с по дарсь ко му рин ку Ук раїни Agrosfera за ре ко-
мен ду ва ла се бе як надійний і про фесійний парт нер. Ми вдячні на шим 
клієнтам і діло вим парт не рам за довіру та підтрим ку. Впев нені, що 
на ко пи че ний досвід, чіткі цілі, про фесійний підхід до на дан ня по слуг і 
на далі спри я ти муть роз вит ку на шої сумісної плідної співпраці.

Дбаємо про своїх клієнтів і вчас но вирішуємо пи тан ня, 
пов’язані із за хи с том вро жаю ва ших посівів. Розділіть із на ми 

свою тур бо ту про вро жай!

— те ри торія про фесійно го за хи с ту

За мо ви ти то вар та от ри ма ти кваліфіко ва ну кон суль тацію  
мож на за те ле фо ном га ря чої лінії: 0 800 20 42 42

або на сайті: www.agrosfera.ua


