Працюємо з нашими – працюємо

Д

на урожай

обре відомі
ефективні препарати
групи компаній
ДОЛИНА, які стимулюють якісне живлення рослин, посилюють розвиток
коренів, підвищують
імунітет рослин і забезпечують більший та кращий урожай. Що особливо актуально зараз, їх використання
також дозволяє суттєво економити. Так, у ПП «АВСАгро» Хмельницької області
вносять продукти групи
компаній ДОЛИНА на всі
культури близько десяти
років. Головний агроном
цього підприємства
Анатолій Бойко щиро задоволений результатом їх дії і
радить іншим фермерам
переконатися в
ефективності препаратів на
своїх полях:

– Анатолію Панасовичу, коли Ви вперше дізналися про
продукти, які виробляє група компаній ДОЛИНА?
– З групою компаній ДОЛИНА працюємо з 2007 року.
Вносимо препарати на всі культури: озиму пшеницю, озимий ячмінь, ярий ячмінь, кукурудзу, сою, картоплю, ріпак,
капусту. Скажу вам, дуже задоволений дією препаратів
ВИМПЕЛ®, ВИМПЕЛ®-К, ОРАКУЛ® насіння, ОРАКУЛ®
мультикомплекс, ОРАКУЛ® колофермин цинку, ОРАКУЛ®
колофермин бору, ОРАКУЛ® сірка актив. Крім того, висококваліфіковані спеціалісти компанії надають нам практичні консультації по схемі внесення. Разом із ними ми
робимо спільний аналіз отриманих результатів.
– І результатами залишилися задоволені?
– Звичайно, результат перевірений часом. Якість відмінна
та ще й ціна виправдана. Якщо порівняти вартість закордонних препаратів, то вітчизняні групи компаній ДОЛИНА
купувати вигідніше. Насіння культур перед висівом обробляємо ВИМПЕЛ®-К і комплексним мікродобривом
ОРАКУЛ® насіння. Потім по вегетації використовуємо
ОРАКУЛ® мультикомплекс та стимулятор росту рослин
ВИМПЕЛ®. Минулого року після використання цих препаратів урожайність сої зросла на 20%, кукурудзи – на 25%,
пшениці – на 30%, інших культур – як мінімум на 10%.
Якщо в них з’являються новинки, то ми обов’язково
випробовуємо дію препаратів на наших дослідних ділянках,
де сіємо кукурудзу, соняшник, пшеницю. До речі, препарати компанії ДОЛИНА дозволяють серйозно заощадити на

засобах захисту рослин,
ціни на які вже дуже високі.
– На ринку чимало різновидів мікродобрив, стимуляторів росту тощо. Чому
Ви зупинили свій вибір
саме на препаратах групи
компаній ДОЛИНА?
– Це дійсно недорогі та якісні продукти вітчизняного
виробництва. Я проводив
досліди на своїх полях і
бачив очевидний блискучий
ефект. Це надійні препарати, які жодного разу мене не
підводили. Уже багато моїх
колег-аграріїв почали ними
користуватися, бо справді
вигідно. Ми вже давно працюємо і маємо надійне підґрунтя для довіри. Всім
радимо ці препарати. З групою компаній ДОЛИНА
працювати приємно, та ще і знижки нам надають.
Потрібно підтримувати сумлінних українських виробників.
– Анатолію Панасовичу, в подальшому плануєте спів
працювати з ДОЛИНОЮ?
– Так, і не лише тому, що ми підтримуємо вітчизняного
виробника, а й тому, що продукція дійсно високої якості,
у цьому ми переконалися на власному досвіді.
Доводилось експериментувати з іншими мікродобривами, проте зрозуміли, що рік пройшов, а урожайність не
збільшилася. Чесно кажучи, препарати групи компаній
ДОЛИНА дають надійний хороший результат і співвідношенням ціна/якість ми приємно задоволені. Тож
застосовувати варто.

