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ГОТОВІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР

19 – РІЧНИЙ ДОСВІД

59 ПРЕПАРАТІВ З НИХ 8 УНІКАЛЬНИХ 

ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ – 11 ГІБРИДІВ

ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Agrosfera провідна українська компанія - виробник засобів

захисту рослин, мікродобрив та регуляторів росту. В асортименті

Компанії, також є посівний матеріал: гібриди кукурудзи та

соняшнику під торговою маркою AGS.

В Компанії працюють висококваліфіковані фахівці, які постійно

розробляють інноваційні рішення для потреб сільгоспвиробників.

сьогодні - це:

http://agrosfera.ua/
http://agrosfera.ua/


ПРОПОНУЄМО

Онлайн замовлення, або 
через мобільний додаток
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ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Торговий представник та 
агрономічний супровід

Безкоштовна  
гаряча лінія

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

МІКРОДОБРИВА

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

ДРІБНА ФАСОВКА
ДЛЯ САДІВНИКІВ, ГОРОДНИКІВ.

ПРОДУКЦІЯ ТМ MISTER HELP

Торговий представник та 
агрономічний супровід

Безкоштовна  
гаряча лінія
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ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАШУ КОМПАНІЮ?

Якісна продукція від виробника
Сертифіковано в науково-дослідницькому центрі «ALDIP» 

Агрономічний супровід 
Фахівці компанії надають консультації та проводять навчальні

семінари

Зберігання товару
Компанія має сучасний ліцензійний складський комплекс, який

відповідає всім вимогам безпеки, на якому кожен клієнт має

можливість зберігати продукцію

Листова діагностика

Швидке визначення фактичної недостачі елементів живлення

Кредитування. Гнучка система знижок

Індивідуальний підхід до кожного клієнта

Здійснення БЕЗКОШТОВНОЇ ДОСТАВКИ товару для клієнтів в

будь-яку точку України з регіональних складів

Доставка товару 
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УНІКАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Professional

Професійна серія
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Компанія Agrosfera - надійний помічник 
сільхозвиробників. Ми пропонуємо 
інноваційні рішення для захисту та живлення 
рослин.

Серед інноваційних розробок – продукти 
для зернових, сої, кукурудзи та технічних 
культур: 

• Протруйники – Галеон®, Пентафорс®, 
Томaгавк®
• Гербіцид – Нікоміл®, Футурин®
• Фунгіциди - Арбалет®, Баліста®
• Регулятор росту - Фреш Енергія®

5
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Галеон®
Високоефективний фунгіцидний протруйник на основі двох діючих речовин для
обробки насіння пшениці, ячменю та сої від широкого спектру збудників грибних
хвороб

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дифеноконазол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 

• Високоефективний проти збудників хвороб, стійких до металаксилу та похідних триазолу

• Швидкі та дружні сходи, завдяки відсутності ретардантної дії та ростостимулюючим

властивостям

• Стабільна фунгіцидна активність препарату в найбільш вразливі фази вегетації на початку

росту рослин

• М’яко діє на рослини – забезпечує дружні сходи та прискорює їх появу на 1-2 дні

• Відмінна дія на збудників сажок, кореневих гнилей (в тому числі пітіозної) та пліснявіння

насіння

6

Не має побічної 
ретардантної дії на 
сходи і виключає їх 

зрідженість

Надзвичайно тривалий 
захисний ефект з 

моменту проростання і 
сходів завдяки двом 
діючим речовинам

Безпечний для 
довкілля та здоров'я 

людини 

Посилення кущистості і 
збільшення 

продуктивного 
стеблостою 

5 л
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http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202


Пентафорс® 
Єдиний п'ятикомпонентний протруйник системної та контактної дії для контролю
основних грибних хвороб та комплексу шкідників пшениці та ячменю, профілактики
бактеріальних та вірусних інфекцій

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

імідаклоприд, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л, + флутріафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л, +
тебуконазол, 7 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 

• Найповніший захист від насіннєвих, ґрунтових і аерогенних інфекцій

• Знищує не тільки наземних, а й ґрунтових шкідників

• Обмежує поширення бактеріальних і вірусних захворювань

• Наявність складових з різних хімічних груп та з різним механізмом дії унеможливлює

виникнення резистентності збудників хвороб до препарату

• Ефективний проти попелиць та цикадок, перенощиків вірусних, віроїдних та плазмоїдних

хвороб

• Лямбда-цигалотрин посилює дію імідаклоприду проти ґрунтових шкідників, в тому числі з

родини лускокрилих

Не має 
аналогів

Єдиний 
п’ятикомпонентний 
протруйник озимої 
пшениці та ярого 
ячменю на ринку 

України

Готова до 
використання суміш, 

яка не потребує 
корекції

Максимальна 
прибутковість на 
посівах різного 
призначення на 

початковому етапі 
росту
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Томагавк® 

Фунгіцидний протруйник насіння на основі двох діючих речовин для обробки
пшениці та ячменю від широкого спектра збудників грибкових хвороб.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тебуконазол, 60 г/л + флутриафол, 85 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 

• Широкий спектр контрольованих хвороб

• Тривалий захисний ефект

Не має 
аналогів
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5 л

Пролонгований захист
від хвороб від сходів
до початку кущення.

Покращений захист
від ґрунтових інфекцій.

Надійний бар'єр від
сажкових хвороб.

w
w

w
.a

g
ro

s
fe

ra
.u

a

http://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/tomahavk-134
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
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ГАЛЕОН, ТН ГАЛЕОН, ТН

Нікоміл®
Гербіцид системної дії для знищення однорічних і багаторічних злакових та
двосім'ядольних бур'янів в посівах кукурудзи

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

нікосульфурон, 60 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 

• Найбезпечніший грамініцид для кукурудзи

• Унікальна селективність до рослин кукурудзи

• Широкий період застосування – від 3 до 10 листків кукурудзи

• Сучасна препаративна форма - рослинна олія у якості розчинника, що суттєво підвищує

гербіцидну дію на бур'яни

• Знижені норми витрати завдяки високій концентрації д.р.

• Стійкість до змивання опадами за рахунок удосконаленої системи ПАР

• Чудовий партнер для гербіцидів проти дводольних бур'янів

• Не має післядії на наступні культури у сівозміні

До складу препарату входить 
масляна суспензія , яка утворює 

плівку на листках і тим самим 
д.р. надійніше проникає в 

рослину

Найбільш селективний до 
культур серед усіх відомих 

сульфонілсечовин (фаза 
внесення – від 3-10 листків у 

культури включно

Ефективність 
за будь-яких погодних умов
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ГАЛЕОН, ТН ГАЛЕОН, ТН

Футурин®
Гербіцид системної дії для знищення однорічних та багаторічних двосім`ядольних
бур ´янів в посівах пшениці, ячменю та кукурудзи (у тому числі стійких до 2,4-Д та 2М-
4Х).

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дикамби натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 

• Ефект дії від +6 °С до +25 °С

• Не має післядії на наступні культури.

• Відсутність резистентності, завдяки вдалому поєднанню діючих речовин з різних

класів.

Не має
аналогів

Надійний контроль всіх
двосім'ядольних бур'янів.

Викорінення злісних 
багаторічних бур'янів.
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2,5 кг
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Арбалет®
Фунгіцид системної дії для боротьби з хворобами пшениці озимої, ячменю ярого,
соняшнику та ріпаку озимого

СКЛАД:

азоксистробін, 200 г/л + флутріафол, 120 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• Ефективний проти збудників хвороб з чотирьох класів

• Широкий спектр та універсальність застосування - один фунгіцид для багатьох культур

• Системна, контактна, трансламінарна та фумігантна дія

• Активна дія з проблемною інфекцією – несправжня борошниста роса

• Зберігає генетично запрограмовані показники врожаю

• Фізіологічний вплив на рослину

• Подовжує процес фотосинтезу та уповільнює старіння

• Захист від листкових плямистостей

• Профілактика прикореневих гнилей

• Довгий захисний період

Збільшення 
врожайності

Здорова
рослина

Покращення
якості

Толерантність
рослини
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Баліста®
Фунгіцид системної дії для боротьби з хворобами пшениці озимої та ячменю ярого.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тебуконазол, 120 г/л + спіроксамін, 300 г/л + дифеноконазол, 30 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• Комбінація трьох діючих речовин з двох різних хімічних класів, забезпечує контроль 

широкого спектру захворювань

• Спіроксамін виявляє не тільки фунгіцидні властивості, але і сприяє проникненню інших 

діючих речовин в рослину

• Висока швидкість дії з наступним тривалим захистом і вираженим «стоп-ефектом»

• Можливість застосування, як профілактично, так і за симптомами захворювань

• Широкий діапазон термінів застосування від 2-х листків до кінця цвітіння

• Висока ефективність при несприятливих погодних умовах     

(посуха, низькі температури, надмірне зволоження)

• Висока ефективність проти піренофорозу

Збільшення 

врожайностіУнікальне 

поєднання 3-х 

компонентів

Один фунгіцид 

від декількох 

хвороб

Відсутність 

резистентності

Низька

норма 

застосування

Найшвидша 

дія

Можливість 

використання 

щороку в 

одній і тій же 

сівозміні
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ГАЛЕОН, ТН

Енергія Фреш®
Регулятор росту для рослин на основі індолілмасляної кислоти з макроелементами для
підвищення метаболічної і генетичної активності у клітинах та оптимізації гормональної
і трофічної систем регуляції органів рослин

СКЛАД:

Індолілмасляна кислота – 40 г/кг, Азот (N) – 5, 4% , Фосфор (P₂О₅) – 5,4%, Калій (К₂О) – 8%, 
Мікроелементи Mg - 3,0%

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ:

• Стимулює розвиток розгалуженої кореневої системи, що сприяє більш потужному розвитку

пагонів і листя.

• Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин

• Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту

• Прискорює ростові процеси, активізує розвиток рослин

• Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні ріст регулятора у великій

кількості

Єдиний на ринку 
стимулятор росту 

кореневої 
системи на основі 
індолілмасляної

кислоти 

Гарантована 
прибавка урожаю 

від 

10%

Синтетичні 
з'єднання не 

схильні до 
ферментативного 

руйнування на 
відміну від 
природніх 
ауксинів

Гормон, що 
стимулює 

коренеутворення 
у рослин

Малі дози здатні 
викликати 
помітний і 

довготривалий 
ефект
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http://agrosfera.ua/catalog/rost-regulators/ehnergijafresh-10356
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НОВІ ПРОДУКТИ - 2020
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• Гербіцид – Еліот®

• Мікродобриво – Маджестик®  Цинк

• Поверхнево-активна речовина

Флокс® Експерт, Флокс® Профі

14

http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/gerbitsyd-eliot-10715
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/gerbitsyd-eliot-10715
https://agrosfera.ua/ua/catalog/microudobreniya/mikrodobryvo-tsynk-10713
https://agrosfera.ua/ua/catalog/microudobreniya/mikrodobryvo-tsynk-10713
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksekspert-10715
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksekspert-10715
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksprofy-10716
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksprofy-10716


ГАЛЕОН, ТН

Еліот®
Післясходовий системний гербіцид з ґрунтовою дією для знищення однорічних та
багаторічних двосім'ядольних та злакових бур'янів у посівах кукурудзи

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• Контроль однорічних та багаторічних двосім’ядольних і злакових бур’янів протягом сезону

• Найширше вікно застосування – від 2 до 8 листків

• Високоефективний проти злісних багаторічних бур’янів

• Добре контролює перерослі бур’яни

• Не фітотоксичний для культури

15

20 л

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ЕЛІОТ, МД:

Культура Шкідливі об’єкти
Норма витрати

препарату, 
л/га

Спосіб і строки застосування

Кукурудза
Однорічні і багаторічні злакові та 

двосім’ядольні бур’яни
1,25-2,0

Обприскування посівів від 2 до 8 листків у культури
включно, на ранніх фазах росту бур’янів (2-6 листків у 

однорічних бур’янів та за висоти 10-20 см у багаторічних
злакових бур’янів)
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https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/gerbitsyd-eliot-10715
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/gerbitsyd-eliot-10715
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/molteno-gerbitsid-10200
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202


ГАЛЕОН, ТН

Маджестик® Цинк
Мікродобриво рекомендоване для позакореневого підживлення кукурудзи, олійних
культур (соняшнику) і рослин з симтомами дефіциту цинку (зернові)

СКЛАД: 

цинк (Zn) (EDTA) – 13%, солі гумінових кислот - 1% (10 г/л), азот (N) – 5%, фосфор (P2O5) – 2%, 
калій (K2O) – 4%

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• Швидке проникнення через листок і висока безпечність для культури

• Наявність спеціальних добавок забезпечує оптимальне поглинання поживних речовин незалежно

від погодних умов

• Сумісний з більшістю пестицидів

• Підвищує водоутримуючу здатність рослин, їх жаро-, посухо-, морозо- і солестійкість

• Підвищую стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань (фітофтора картоплі та ін.)

• Прискорює рухливість пилку в насіннєвих трубках, підвищує запилення рослин

• Підвищує засвоєння рослинами азоту (N) з ґрунту і добрив

• Підвищує врожайність культур

16

10 л

ЦИНК МАДЖЕСТИК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура
Норма витрати препарату,

л/га Спосіб, час обробки

Озима пшениця, кукурудза, 
соняшник, томати 1,0-3,0 Позакореневе живлення

Цинк Маджестик, Рід активізує біохімічні процеси в тканинах і клітинах рослин, підвищує стійкість культур до різних захворювань. 
Сприяє побудові 24 цинкозалежних ензимів, дихальних ферментів цитохромів А і Б, цитохромоксидази, алкогольдегідрази і 
гліцілгліціндіпептідази, утилізатора вуглекислого газу – карбоангідрази. Підживлення препаратом Цинк Маджестик, Рід
впливають на кількість і якість врожаю багатьох культур. w
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https://agrosfera.ua/ua/catalog/microudobreniya/mikrodobryvo-tsynk-10713
https://agrosfera.ua/ua/catalog/microudobreniya/mikrodobryvo-tsynk-10713
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/molteno-gerbitsid-10200
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202


Флокс® Експерт
Сільськогосподарський агент, органо-силіконова поверхнево-активна речовина, що 
підвищює ефективніть гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
поліефір трисилоксан

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• Значно покращує змочування поверхні рослин робочим розчином

• Завдяки інноваційній формулі дозволяє знижувати норму витрати препарату

• Забезпечує високу і стабільну ефективність засобів захисту рослин і добрив завдяки значному

збільшенню площі покриття

• Підвищує системність препаратів та стійкість до змивання опадами

• Забезпечує надійне змочування навіть сильно опушених об’єктів

17

5 л

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Завдяки своїм властивостям Флокс Експерт, РК утворює однорідну плівку на поверхні рослин, що зменшує поверхневий натяг 
робочого розчину . За рахунок цього, робочий розчин краще поглинається рослиною, тим самим прискорюючи швидкість дії та 

поліпшує ефективність обробки рослини. Силіконова поверхнево-активна речовина стабільна в водних розчинах при pH
6,5 - 7,5, але швидко розкладається в більш кислотних та лужних.
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Про переваги застосування органо-силіконових ПАР дивітся відео на нашому Youtube каналі 

http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/molteno-gerbitsid-10200
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksekspert-10715
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksekspert-10715
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
https://youtu.be/AJMICsyc4Ag
https://youtu.be/AJMICsyc4Ag


ГАЛЕОН, ТН

Флокс® Профі
Сільськогосподарський силіконовий агент, органо-силікована поверхнево-активна
речовина для підвищення ефективності пестицидів, в тому числі ґрунтових гербіцидів
та препаратів на олійній основі

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
поліефір полісилоксан

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• Найширший спектр застосування серед ПАР, в тому числі з ґрунтовими гербіцидами та

препаратами на олійній основі

• Зменшує норму витрати препарату до 20%, а також обсяг витрати робочої рідини на 20 - 50%

• На відміну від інших ПАР забезпечує не лише покриття, а й швидке проникнення препаратів в

рослини

• Підвищує стійкість до змивання препарату опадами, запобігає розкладанню ультрафіолетовими

променями

• Ефективний в широкому діапазоні рН (від 6 до 8)

• Не піниться при приготуванні робочого розчину

18

1 л

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Флокс Профі, РК значно сильніше знижує поверхневий натяг водних сільськогосподарських сумішей, ніж це досягається при 
використанні звичайних поверхнево-активних речовин. При таких низьких концентраціях, як 0,01 відсотка, він знижує поверхневий
натяг нижче 23 дин/см, що забезпечує дуже швидке змочування і розтікання по важко змочуваним поверхням, таким як листя з 
восковим нальотом.

На додаток до швидкого змочування і поширення, Флокс Профі, РК також значно збільшує поглинання хімічних речовин в 
рослинних тканинах. Додавання силіконової поверхнево-активної речовини в суміш для гербіцидів може значно підвищити їх
ефективність, особливо в боротьбі з широколистими бур'янами за допомогою водорозчинних гербіцидів. Швидке поглинання
запобігає змиванню.
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http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/molteno-gerbitsid-10200
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksprofy-10716
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/pav-floksprofy-10716
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202


ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

Гібриди соняшнику

HO – високоолеїновий гібрид

CL – технологія вирощування

19

OR (5,6,7, 8) - стійкий до вовчка

AGS 103 HO ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 98 ДН.

AGS 104 OR ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 100 ДН.

AGS 101 OR ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 101 ДН.

AGS 102 CL ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 101 ДН.

AGS 106 SU OR ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 101 ДН.

AGS 105 CL ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 110 ДН.
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http://agrosfera.ua/home/articles/183/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 2018.pdf
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

Гібриди кукурудзи

AGS 501 ФАО 210

AGS 502 ФАО 330

AGS 503 ФАО 300

AGS 504 ФАО 310

AGS 505 ФАО 340

20
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http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://agrosfera.ua/catalog?query=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B


Швидке визначення фактичної недостачі 

елементів живлення.

Розробка оптимальних рекомендацій 

внесення добрив  для формування 

максимального та якісного врожаю. 

Якісне коригування умов вирощування  

сільськогосподарських культур методом 

позакореневого внесення добрив 

компанії «Agrosfera»

ЛИСТОВА ДІАГНОСТИКА

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Кількість досліджуваних елементів – 14 (N, P, K,

S, Ca, Mg, Cu, B, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J)

Тривалість проведення дослідження – 30-40 хв.

Рівень підготовки спеціаліста – не принциповий 

для проведення аналізу, агрономічна освіта –

для визначення причин нестачі елементів 

живлення та розробки рекомендацій.
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http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202


рН ґрунту та його температуру, 

забезпеченість макро- та мікроелементами

жорсткість та рН води, що використовується 

для обприскування

видовий склад шкідників та їх ЕПШ

вміст цукрів в озимих культурах перед 

входом в зиму

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗИ ПОСІВІВ

22

Якщо Вам необхідно визначити показники, такі як:

Допоможемо вчасно виявити проблему та 

запропонуємо варіанти її вирішення.
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http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti


ДРІБНА ФАСОВКА

Препарати надійно захищають рослини

від шкідників, хвороб та сприяють

підвищенню врожайності.

В лінійці Mister Help 22 продукти, а

саме:

• Протруйники насіння;

• Гербіциди;

• Фунгіциди;

• Інсектициди;

• Регулятори росту;

• Мінеральні добрива.
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Компанія Agrosfera пропонує препарати дрібної фасовки

«Mister Help» для садівників, городників, власників присадибних

ділянок.
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http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka/madzhestikzelenyjjgazonleto-10640
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka/madzhestikzelenyjjgazonleto-10640
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka/madzhestikzelenyjjgazonosen-10641
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka/madzhestikzelenyjjgazonosen-10641
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka/madzhestikzelenyjjgazonvesna-10639
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka/madzhestikzelenyjjgazonvesna-10639
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka
http://agrosfera.ua/catalog/melkaya-fasovka
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202


НАШІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПО УКРАЇНІ

Для придбання нашої продукції Ви можете
зв'язатися з нашим представником в
своєму регіоні.

14 представництв

> 130 висококваліфікованих 
спеціалістів

24
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ЗАВЖДИ ПОРУЧ

Для того, щоб бути ближче до Вас ми створили свої сторінки в соціальних мережах та розробили

мобільний додаток. Приєднуйтесь до нас зараз, щоб бути в курсі останніх новин.

Agrosfera

Mister Help

Telegram-Канал
Аgrosfera
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http://agrosfera.ua/
http://agrosfera.ua/
http://agrosfera.ua/
http://agrosfera.ua/
https://www.instagram.com/agrosfera_ua_/
https://www.instagram.com/agrosfera_ua_/
https://www.facebook.com/MisterHelp.ZashchitaRasteniy/
https://www.facebook.com/MisterHelp.ZashchitaRasteniy/
https://www.facebook.com/agrosferaltd/
https://www.facebook.com/agrosferaltd/
https://www.facebook.com/groups/agrosferaltd/
https://www.facebook.com/MisterHelp.ZashchitaRasteniy/
https://www.youtube.com/channel/UCt-5jur8vbzdj3MAwL388aQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCt-5jur8vbzdj3MAwL388aQ?view_as=subscriber
https://t.me/agrosferaua
https://t.me/agrosferaua
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Ми знаходимось:

вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083
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Замовляйте он-лайн: www.agrosfera.ua

Телефонуйте безкоштовно: 0 800 20 42 42

Пишіть нам: agrosfera@agrosfera.ua
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