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10 100 6,60 9,00

30 126 17,90 23,00

100 96 45,20 56,00

1000 15 293,30 400,00

10 100 4,20 6,00

100 96 29,90 37,00

1000 15 155,80 212,00

100 96 28,30 35,00

1000 15 135,70 185,00

150,00 205,00

193,40 270,00

132,50 180,00

170,40 235,00

122,40 170,00

744,90 1010,00

СТИМУЛЯТОР РОСТУ - покращує та стимулює ріст і розвиток рослин

АДАПТОГЕН - підвищує адаптивні можливості рослин до навколишнього середовища

КРІОПРОТЕКТОР - підвищує стійкість до понижених температур та короткочасних заморозків

ТЕРМОПРОТЕКТОР - підвищує стійкість до високих температур

ПРИЛИПАЧ - покращує ефективність дії засобів захисту рослин та добрив

ІНГІБІТОР ХВОРОБ - рослина менше хворіє

АКТИВАТОР ГРУНТУ- посилює розвиток та активність грунтових мікроорганізмів

АНТИСТРЕСАНТ - полегшує перенесення рослинами стресових ситуацій - пересадок, обробок 

засобами захисту рослин та ін.

Замочування насіння та посадкового матеріалу:стимулює процес та енергію проростання 

насіння,підвищує схожість, сприяє активному розвитку кореневої системи й нарощуванню вегетативної 

маси рослин, захищає насіння при знаходженні в грунті у несприятливих умовах до 2-х місяців.

Обробка рослин по вегетації (до та після цвітіння): підвищує посухостійкість, морозостійкість,сприяє 

засвоєнню всіх видів добрив, збільшенню маси плодів,підвищує смакові й товарні якості продукту.

    ПІДВИЩУЄ ВРОЖАЙНІСТЬ НА 20-30%.

ВИМПЕЛ® НЕТОКСИЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ.                                                                                               

             Норма витрати по вегетації 10-20 мл на 10 л води

Ціни вказані станом на 17.02.2018 року.

ОРАКУЛ® колофермин магнію – концентроване мікродобриво для позакореневого підживлення польових, овочевих та 

багаторічних культур.До нестачі магнію чутливі: кукурудза, сорго, цукрові буряки, а також картопля, зернобобові та 

виноград.Норма витрати,в залежності від оброблюваної культури,становить 0,1-3 л/га

ОРАКУЛ® колофермин молібдену – концентроване мікродобриво для обробки насіння зернобобових, бульб картоплі та 

позакореневого підживлення польових, овочевих та багаторічних культур.Найбільш чутливі до нестачі молібдену 

зернобобові культури, льон, цукрові буряки, овочеві культури.Норма витрати,в залежності від оброблюваної 

культури,становить 0,3-0,8 л/га

ОРАКУЛ® сірка актив – високоефективне сірчане мікродобриво для позакореневого підживлення польових, овочевих та 

багаторічних культур.Найбільшу потребу в сірці відчувають хрестоцвітні, бобові культури, цукрові буряки і картопля.Норма 

витрати,в залежності від оброблюваної культури,становить 1-4 л/га

ОРАКУЛ® колофермин марганцю – концентроване мікродобриво для позакореневого підживлення польових, овочевих 

та багаторічних культур.Найбільш чутливі до нестачі марганцю озимі культури, цукрові буряки, зернобобові, картопля, 

капуста, ячмінь, льон, груша і персик.Норма витрати,в залежності від оброблюваної культури,становить 0,5-3 л/га

ОРАКУЛ® колофермин бору – концентроване борне мікродобриво в органічній (легкозасвоюваній) формі для 

позакореневого підживлення польових, овочевих та багаторічних культур.Найбільшу потребу в борі мають цукрові буряки, 

картопля, соняшник, ріпак, льон, зернобобові, овочі, люцерна та зернові культури.Норма витрати,в залежності від 

оброблюваної культури,становить 1-2,5 л/га

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Компанія "Урожай" пропонує продукцію ТМ "Долина"

Шановні партнери!

ОписЗображення

 для власного та комерційного використання на 2018р.

ОРАКУЛ® колофермин цинку – концентроване мікродобриво для позакореневого підживлення польових, овочевих та 

багаторічних культур.Найбільшу потребу в цинку мають кукурудза, льон, виноград, плодові, зернобобові, цукрові буряки, 

соняшник, цибуля, картопля, капуста, огірки.Норма витрати,в залежності від оброблюваної культури,становить 1-3 л/га

ОРАКУЛ® колофермин заліза – концентроване мікродобриво для позакореневого підживлення польових, овочевих та 

багаторічних культур.Препарат ефективно ліквідує дефіцит заліза в рослинах. Не містить баластних домішок, тому не 

викликає опіків листя, повністю вбирається через листкову поверхню рослини.Залізо бере безпосередню участь в 

утворенні хлорофілу, входить до складу ряду ферментів, впливає на інтенсивність дихання рослин. Особливо чутливі до 

дефіциту заліза картопля, капуста, томати, кукурудза, бобові, плодові культури та виноград.За нестачі заліза 

розвивається хлороз. В листках рослин порушується утворення хлорофілу, листя втрачає зелене забарвлення, тьмяніє і 

передчасно опадає.Норма витрати,в залежності від оброблюваної культури,становить 1-4 л/га

1000 15

КОМПЛЕКСНЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ МІКРОДОБРИВО ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ 

ОВОЧЕВИХ, ПЛОДОВИХ, ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТУР, ЯГІДНИКІВ, ВИНОГРАДУ, КВІТІВ ТА ГАЗОННИХ 

ТРАВ екологічно чисте, висококонцентроване добриво, готове до застосування, легке і безпечне у 

використанні;

    добриво містить збалансований набір макро- та мікроелементів для потреб всіх овочевих, плодових 

та декоративних культур;

    рідке добриво у хелатній (біологічно активній) формі, яке швидко розчиняється у воді;

    застосовується разом із пестицидами, стимуляторами росту, розчинами мінеральних добрив з 

широким інтервалом рН;

    підвищує врожайність на 10-20%                                                                                                                                      

              Норма витрати по вегетації 10-20 мл на 10 л води


