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Agrosfera провідна українська компанія - виробник 
засобів захисту рослин, мікродобрив та регуляторів росту. 

В Компанії працюють висококваліфіковані фахівці, які 
постійно розробляють інноваційні рішення для потреб 
сільгоспвиробників.

Agrosfera сьогодні - це:

21 – РІЧНИЙ ДОСВІД

ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

ГОТОВІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ С/Г 
КУЛЬТУР

58 ПРЕПАРАТІВ З НИХ 7 УНІКАЛЬНИХ 

АГРОДРОНИ. ПРОДАЖ ТА ВНЕСЕННЯ

http://agrosfera.ua/


ПРОПОНУЄМО
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ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТОМ

Безкоштовна  
гаряча лінія

Безкоштовна
гаряча лінія

v

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

МІКРОДОБРИВА

РЕГУЛЯТОРИ  РОСТУ

ОБРОБКУ ПОЛІВ ТА
ПРОДАЖ АГРОДРОНІВ

АГРОНОМІЧНИЙ СУПРОВІД

Торговий представник 
у вашому регіоні

Безкоштовна 
гаряча лінія

Онлайн замовлення 
або через 
мобільний додаток

http://agrosfera.ua/


НАШУ КОМПАНІЮ ОБИРАЮТЬ ТОМУ ЩО:

Якісна продукція від виробника
Сертифіковано в науково-дослідницькому центрі «ALDIP»
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Агрономічний супровід
Фахівці компанії надають консультації та проводять 
навчальні семінари

Листова діагностика
Швидке визначення фактичної нестачі елементів живлення

Зберігання товару
Компанія має сучасний ліцензійний складський комплекс, 
який відповідає всім вимогам безпеки, на якому кожен 
клієнт має можливість зберігати продукцію

Кредитування. Гнучка система знижок
Індивідуальний підхід до кожного клієнта

Доставка товару
Здійснення БЕЗКОШТОВНОЇ ДОСТАВКИ товару для клієнтів в
будь-яку точку України з регіональних складів

http://agrosfera.ua/


УНІКАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Professional 
Професійна серія
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Компанія Agrosfera         – надійний 
помічник сільгоспвиробників. Ми 
пропонуємо інноваційні рішення для 
захисту та живлення рослин.

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

•Протруйники – Галеон®, Пентафорс®, 
Томогавк®;
•Гербіцид – Нікоміл®, Футурин®;
•Фунгіцид - Арбалет®; 
•Регулятор росту - Фреш® Енергія. 

http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti


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 
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Не має побічної 
ретардантної дії на 

сходи та виключає їх 
зрідженість

Надзвичайно тривалий 
захисний ефект з 

моменту проростання 
та сходів, завдяки 2-м 

діючим речовинам

Безпечний для довкілля 
та здоров'я людини 

Посилення кущистості 
та 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: 

7

10 л
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• 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 грунтових шкідників, в тому числі з родини 
лускокрилих

Не має 
аналогів

Єдиний п’
ятикомпонентний 

протруйник для 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

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/pentafors322fs-10386


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
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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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Не має 
аналогів

 Пролонгований захист 
від хвороб - від сходів 
до початку кущення

 Покращений захист від 
грунтових інфекцій

Надійний бар'єр від 
сажкових хвороб

http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
https://agrosfera.ua/ua/catalog/sredstva-zahiti/tomahavk-protruynyk-134


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. ефективніше 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

9

10 л
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https://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/gerbitsid-nikomil-10309
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/nikomil-10309
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/nikomil-10309
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/nikomil-10309


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

10

2,5 кг
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http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/nikomil-10309
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/nikomil-10309
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/nikomil-10309
https://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/gerbitsid-futurin-10163


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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5 л
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http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/arbalet-158
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/arbalet-158
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/arbalet-158
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/arbalet-158


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 
природних 
ауксинів

Містить гормон, 
що стимулює 

коренеутворення у 
рослин

Малі дози здатні 
викликати 
помітний і 

довготривалий 
ефект
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5 кг
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http://agrosfera.ua/catalog/rost-regulators/ehnergijafresh-10356
http://agrosfera.ua/catalog/rost-regulators/ehnergijafresh-10356
http://agrosfera.ua/catalog/sredstva-zahiti/galeon-202
http://agrosfera.ua/catalog/rost-regulators/ehnergijafresh-10356
http://agrosfera.ua/catalog/rost-regulators/ehnergijafresh-10356


Швидке визначення фактичної нестачі 
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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ЕКСПРЕС-АНАЛІЗИ ПОСІВІВ

рН ґрунту та його температуру,
забезпеченість макро- та мікроелементами

жорсткість та рН води, що використовується
для обприскування

вміст цукрів в озимих культурах перед
входом в зиму

видовий склад шкідників та їх ЕПШ



AGROSFERA -
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР DJI

Для консультації телефонуйте: 
0 800 20 42 42
0 67 524 77 31

ОБРОБКА ПОЛІВ 
АГРОДРОНАМИ

ПРОДАЖ 
АГРОДРОНІВ



НАШІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПО УКРАЇНІ

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

12 представництв 

> 102 висококваліфікованих 
спеціалістів

15
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http://agrosfera.ua/contacts
http://agrosfera.ua/contacts
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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
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@agrosferaua@agrosfera_ua_AgrosferaAgrosfera

http://agrosfera.ua/
https://www.facebook.com/agrosferaltd/
https://t.me/agrosferaua
https://www.youtube.com/channel/UCt-5jur8vbzdj3MAwL388aQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/agrosfera_ua_/
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ОФІЦІЙНИЙ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК 

Покупка за лічені хвилини

Онлайн чат з агрономом

Зручний пошук

Готові системи захисту с/г культур

Незамінний помічник агрономів та власників 
господарств

http://agrosfera.ua/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.agrosfera.app&hl=ru
https://itunes.apple.com/ua/app/agrosfera-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2/id1438716481?l=ru&mt=8


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Ми знаходимось: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083
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Замовляйте онлайн: www.agrosfera.ua

Телефонуйте безкоштовно: 0 800 20 42 42 

Пишіть нам: agrosfera@agrosfera.ua

w
w
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a

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

