Обирайте, час настав!

К

оли перед нами стоїть
нелегкий вибір,
погодьтеся, ми обираємо насамперед перевірений варіант. Директор
ТзОВ «Перв’ятичі-Агроком»
(Львівська обл., Сокальський
р-н., с. Перв’ятичі) Роман
Вараниця та агроном господарства Юрій Семенчук ще
п’ять років назад, безперечно,
не помилилися, бо зробили
ставку на стабільний урожай.
А головними помічниками в
досягненні цієї мети стали препарати компанії ДОЛИНА,
якість яких випробувана
часом. То ж чи варто вам зволікати з вибором?

ти навіть при температурі
+5°С. Незважаючи на такі
екстремальні умови,
ВИМПЕЛ 2® ідеально розчиняється та не загусає. Головна
відмінна риса незамінного
ВИМПЕЛ 2® – оригінальний
склад. Препарат оптимально
збалансований багатоатомними спиртами, а модифіковані гумінові кислоти є власною розробкою компанії
ДОЛИНА. Хочу підкреслити,
що дія цього препарату
впливає не тільки на урожайність, а й на якісні показники
зерна. І на кукурудзі, і на
ріпаку, і на пшениці
ВИМПЕЛ 2® демонструє
надзвичайно ефективну дію.
Тепер отримуємо стабільні
врожаї із року в рік.

Зерно: Компанія ДОЛИНА –
добре знаний, надійний вироб- На фото (справа наліво): директор Роман Миронович Вараниця, агроном
Юрій Андрійович Семенчук
ник стимуляторів росту та
мікродобрив на вітчизняному ринку. Ефективну дію цих преЗерно: Чи задоволені сервісною підтримкою спеціалістів компаратів уже підтвердили сотні аграріїв із різних куточків
панії?
України. А на ваших полях ця продукція також незамінна?
Юрій Семенчук: У будь-який час доби співробітники компаРоман Вараниця: Звісно, на ринку дуже багато подібних стинії ДОЛИНА люб’язно надають відповіді на мої запитання.
муляторів росту та мікродобрив. Проте ми однозначно зробиВони часто приїжджають на наші поля і перевіряють дію
ли свій вибір на користь препаратів ДОЛИНИ. Спеціалісти
препаратів. Спеціалісти компанії ДОЛИНА не лише допоманашого господарства аналізували вміст діючої речовини та
гають розібратися зі схемою внесення, а й протягом вегетазробили висновок, що мікродобрива інших компаній містять
ційного періоду рослин слідкують за результативністю мікроїх меншу кількість, а коштують дорожче. Тому наш вибір ще й
добрив та аналізують показники, порівнюючи з попередніми
економічно обґрунтований. Ми отримали не лише якісну пророками.
дукцію, а й заощадили на покупці дійсно надійних препаратів.
Мікродобрива та стимулятори росту працюють відмінно, бо їх
Зерно: Отже, в подальшому партнера не зміните?
склад збалансований необхідними амінокислотами. Ми провоРоман Вараниця: Чи плануємо продовжувати співпрацю?
дили польові досліди в однакових умовах з препаратами інших
Сьогодні не бачимо альтернативи. Ми спробували їх препаракомпаній, але вони не показали такої ефективної дії, як мікроти, отримали результат і тепер купуємо стимулятори росту та
добрива компанії ДОЛИНА. Тому довіряємо лише цим препамікродобрива тільки виробництва компанії ДОЛИНА. Скажу
ратам уже понад п’ять років.
вам, що так зробили і наші регіональні колеги-аграрії. Тому
запитайте у господаря по сусідству, він точно перевірив дію
Зерно: Поділіться результатами, які отримували в процесі
відомих препаратів компанії ДОЛИНА. А тепер і ваша черга!
застосування продуктів компанії ДОЛИНА.
Юрій Семенчук: Ми вирощуємо озиму пшеницю, кукурудзу і
ріпак. На всі культури вносимо тільки препарати компанії
ДОЛИНА. Спочатку використовували лише стимулятори
росту ВИМПЕЛ® і ВИМПЕЛ-К®. З часом ми вже почали вносити ОРАКУЛ® мультикомплекс, ОРАКУЛ® сірка актив,
ОРАКУЛ® коламін бор, ОРАКУЛ® біоцинк. Коли зерно протруюємо ВИМПЕЛ-К® та ОРАКУЛ® насіння сходи
з’являються пізніше, але вони рівномірні та дружні. За допомогою мікродобрива ОРАКУЛ® коламін бор рослини легко
засвоюють бор. Так ми уникнули проблем з нестачею в ґрунті
цього мікроелемента. На посівах кукурудзи відмінно працює
препарат ОРАКУЛ® біоцинк. Культура добре запилюється.
Всі качани виповнені. На зернових використовуємо ОРАКУЛ®
мультикомплекс, ОРАКУЛ® сірка актив, ВИМПЕЛ®,
ВИМПЕЛ 2®. Останній краще працює, ніж препарат попереднього покоління ВИМПЕЛ®, бо його можна використовува-

