Власне виробництво – гарантія якості.
Ситуація з посівами озимих культур в Україні доволі критична. Осінньо-зимовий період 2011-2012 років, нажаль, видався несприятливим для озимих, незважаючи на сніговий покрив, який подарувала природа у другій половині зими. В
більшості регіонів спостерігається високий відсоток загибелі і ослабленості посівів. Підрахунки аграріїв свідчать в середньому про 40-50% загибелі озимих.
Імунітет рослин в цей період ослаблений і вони не в змозі у повному обсязі
засвоїти основні макроелементи (N, P, K) з ґрунтового комплексу, які були внесені під основний обробіток ґрунту. Для стабілізації імунітету, а також швидкого відростання і формування повноцінної кількості продуктивних стебел вкрай
важливим є позакореневе підживлення рослин комплексними хелатними мікродобривами зі збалансованим вмістом мікроелементів. У першу чергу необхідно
підживити зріджені та недостатньо розвинуті посіви біологічний і фізіологічний
стан яких майже критичний. Незважаючи на надзвичайно малий вміст мікроелементів у рослинах, в середньому від тисячних до десятитисячних часток відсотка, а також переважно меншої кількості
споживання рослиною ніж основних елементів живлення – роль їх дуже важлива! Вони є каталізаторами багатьох біохімічних реакцій, стабілізують процеси росту і розвитку, активують і підсилюють захисні функції організму до стресфакторів.
Весна вже надворі і треба приділити увагу ярим культурам, які в цьому році складуть основний фонд врожаю країни.
Для забезпечення стабільного врожаю та високих показників його якості наша компанія пропонує вам широкий асортимент продукції по підживленню даних культур.
ТОВ «Український Аграрний Ресурс» є вітчизняним виробником комплексних
хелатних мікродобрив. Виробництво продукції здійснюється за сучасною європейською технологією, яка забезпечує високу якість та цілий ряд переваг мікродобрив «РОСТОК»:
1. Мікродобрива «РОСТОК» знаходяться в рідкому стані та хелатній формі, що полегшує їх використання та забезпечує засвоєння елементів рослинами на 9598%.
2. Добрива мають ретельно підібраний і збалансований вміст елементів; широкий
асортимент продукції дає аграрію можливість зробити влучний вибір.
3. В складі мікродобрив є стимулятор росту, який виступає ефективним і надійним адаптогеном і антистресантом.
4. Виробництво здійснюється з високоякісної європейської сировини за сучасною технологією.
5. Ми відповідаємо за якість та відповідність продукції задекларованому складу.
6. В середньому грошові вкладення на мікродобрива «РОСТОК» складають 200 250 грн./га, в той час як прибуток перевищує їх в 5 -10 разів.
7. Доставка продукції здійснюється за рахунок компанії в зручний для Вас час.

Державна реєстрація
серія А № 02576
від 17.03.2011р.

З повагою, колектив ТОВ «Український Аграрний Ресурс».

Виробництво та реалізація
рідких комплексних мікродобрив «РОСТОК»
(метали у формі хелатів EDTA)
тел.: (044) 332-35-95,
тел./факс: (044) 239-27-30
www.rostok-ua.com
UAR@rostok-ua.com

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ AGROVEKTOR.COM
ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗВОНИТЕ: (0562) 34 76 91, (066) 795 62 73
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