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РОСЛИННИЦТВО

— територія професійного захисту
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grosfera — провідна українська компанія-виробник, яка стабільно
працює на ринку України з 2001 року. Основними напрямами
нашої діяльності є розробка та виробництво:
• засобів захисту рослин;
• мікродобрив;
• регуляторів росту рослин;
• посівного матеріалу.
Провідні фахівці Agrosfera постійно розробляють інноваційні рішен
ня під потреби сільгоспвиробників для захисту та живлення рослин із
урахуванням усіх факторів, що можуть впливати на майбутній урожай,
зокрема й зміни клімату. На сьогодні виробничий асортимент компанії —
55 препаратів, вісім із яких — унікальні. Серед останніх інноваційних роз
робок — продукти для зернових, сої, кукурудзи, ріпаку та соняшнику:
 протруйники — ГАЛЕОН®, ПЕНТАФОРС®, ТОМАГАВК®;
 гербіциди — НІКОМІЛ®, ФУТУРИН®;
 фунгіциди — АРБАЛЕТ®, БАЛІСТА®;
 регулятор росту — ЕНЕРГІЯ ФРЕШ ®.
Для того, щоб нашими препаратами
могли скористатися садівники, городники
та власники присадибних ділянок, компа
нія Agrosfera випустила 22 препарата у
дрібній фасовці під торговою маркою
«Міster Help».
 Переконливі чинники переваг співпраці з нами
• Якісні продукти від виробника: сертифіковане в науково-дослідниць
кому центрі ALDIP сучасне обладнання дає змогу проводити повний
аналіз фізико-хімічних характеристик усіх діючих речовин та препара
тивних форм.
• Готові рішення для захисту основних культур, розроблені для
боротьби зі шкідниками, хворобами та бур’янами, які ефективно допо
магають сільгоспвиробникам покращити якість та врожайність куль
тур.
• Якісний посівний матеріал під торговою маркою «AGS» забезпе
чує отримання дружних потужних сходів, які є основою форму
вання високого врожаю.
• Послуга «Листкова діагностика» дає змогу встановити фактичну
нестачу елементів живлення; розробити оптимальні рекомендації
щодо внесення добрив для формування максимального та якісного
врожаю; якісно коригувати умови вирощування сільськогосподарсь
ких культур методом позакореневого внесення добрив нашої компанії.
• Професійний агрономічний супровід на всіх етапах — від консуль
тації до збору врожаю;
• Зберігання товару: компанія має сучасний ліцензійний складський
комплекс для спеціалізованого зберігання агрохімікатів і насіння, який
відповідає всім вимогам безпеки й на якому кожен клієнт має мож
ливість зберігати вирощену продукцію.
• Доставка товару: компанія надає послуги з безкошт овної доставки
товару в господарства клієнтів у будь-яку точку України зі своїх
регіональних складів.
• Кредитування: співпраця передбачає індивідуальний підхід компанії
до кожного клієнта.
• Прямі продажі — дієвий захист споживача від можливості придбати
підробку.
• 18 річний досвід діяльності в цій галузі та постійне інвестування
в удосконалення наявних продуктів і вивчення перспективних
діючих речовин — основа сталого успіху й постійного розвитку ком
панії відповідно до потреб ринку та аграріїв.
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• Зручність замовлення: нашу продукцію ви можете замовити через
офіційний сайт, у торгового представника у вашому регіоні, через
контакт-центр або мобільний додаток Agrosfera, одна з переваг яко
го — можливість оперативно придбати актуальну для вас продукцію.
 Національна мережа продажів
Agrosfera має 17 представництв на території України, що дає мож
ливість без труднощів отримати потрібний продукт та своєчасну консуль
таційну допомогу. Якщо вам необхідно захистити свій урожай від шкідників і хвороб на професійному рівні, покращити його якість та підвищити
кількість — найкращим рішенням у такому разі є звернення до Agrosfera.
Ми ретельно вивчимо ваші потреби та запропонуємо найефективніші
індивідуальні рішення.
 Завжди поруч
Для того, щоб бути ближче до клієнта, ми створили свої сторінки
в соціальних мережах, де повсякчас публікуємо актуальні новини,
поради, над якими працюють наукові співробітники з агрономії, також
постійно інформуємо про акції, спеціальні пропозиції та новинки ком
панії Agrosfera. Шукайте офіційні сторінки Agrosfera в соціальних
мережах та приєднуйтесь до нас!
 Agrosfera— більше ніж компанія
Не можна не відзначити той факт, що Agrosfera — це компанія, до
якої звертаються за допомогою сотні власників сільськогосп одарських
угідь як значних розмірів, так і невеликих. І це виправдано, адже в
нашій компанії є все найнеобхідніше для того, щоб рослини отримали
необхідний захист від негативних факторів навколишнього середови
ща, а також повноцінне підживлення, щоб у кінцевому результаті
успішно вирост ити й зібрати якісний і здоровий урожай. За роки своєї
діяльності на сільськогосподарському ринку України Agrosfera зареко
мендувала себе як надійний і професійний партнер. Ми вдячні нашим
клієнтам і діловим партнерам за довіру та підтримку. Впевнені, що
накопичений досвід, чіткі цілі, професійний підхід до надання послуг і
надалі сприятимуть розвитку нашої сумісної плідної співпраці.
Дбаємо про своїх клієнтів і вчасно вирішуємо питання,
пов’язані із захистом врожаю ваших посівів. Розділіть із нами
свою турботу про врожай!
Замовити товар та отримати кваліфіковану консультацію
можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 20 42 42
або на сайті: www.agrosfera.ua

