
Перевірена якість
за фіксованою ціною! 

Програма захисту насіння
зернових від «Байєр»

В пошуках оптимальних варіантів співпраці та захисту сільськогосподарських виробників  
від курсових ризиків, компанія «Байєр» продовжує дистрибуцію протруйників за 
АГЕНТСЬКОЮ МОДЕЛЛЮ у весняному сезоні 2023 року. 

Впроваджуючи такий підхід, ТОВ «Байєр» фіксує поквартально ціну для весняного сезону 
з 20 січня 2023 року по 31 березня 2023 року. Фіксована ціна може бути змінена, про що 
Агент буде повідомлений заздалегідь, не пізніше ніж за 5 робочих днів. 

Основні засади сервісів, що професійно надавались і продовжують надаватись нашими 
партнерами — постачальниками засобів захисту рослин, залишаються незмінними.

Агент — це дистриб’ютор, з яким ТОВ «Байєр» має договірні відносини і який  
здійснює господарську діяльність в інтересах і за рахунок постачальника в рамках 
запропонованого проекту.

Агентами у весняному сезоні 2023 року з продажів протруйників за фіксованими цінами 
визначено такі компанії*:

* — деталі щодо продажу протруйників можна дізнатись у представників ТОВ «Байєр»  
та представників Агентів у вашому регіоні.

Протруйники
Фіксована ціна 

(дійсна 20.01 – 31.03.2023 р.), 
грн/л без ПДВ

НОВИНКА

1580,00

1470,00

2690,00
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ТОВ «АГРАРНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ»
ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ»
ТОВ «АГРО РОСЬ»
ТОВ «СПЕКТР АГРО»
ТОВ «ФІРМА ЕРІДОН»
ТОВ «ФЛОРА»

http://www.cropscience.bayer.ua


В продовження започаткованої ТОВ «Байєр» Акції ** «Захист насіння зернових» в минулі сезони 
повідомляємо, що Акцію продовжено і в сезоні 2023 року. 

Період дії Акції встановлено з 1 січня по 30 листопада 2023 року. 

Сільськогосподарські виробники, котрі придбають у цей період зазначені протруйники за вказаними 
цінами та умовами, зможуть отримати універсальні подарункові сертифікати на суму 1500 грн.:

• за кожні 20 л.  «Барітон® СУПЕР»  (на площу ~ 100 га)
• за кожні 20 л.  «Ламардор® ПРО»  (на площу ~ 200 га)
• за кожні 10 л.  «Гаучо® ПЛЮС»  (на площу ~ 100 га)

Назва продукту Культура Норма, л/т Цільовий об’єкт 

НОВИНКА

Ячмінь
Пшениця 1,0

Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння 
насіння, септоріоз сходів, потужний захист від 
снігової плісняви з подовженою захисною 
дією. Підтверджена ефективна дія проти 
тифульозу (за даними дослідів)

Ячмінь
Пшениця 0,5-0,6

Летюча, тверда сажки, збудники кореневих 
гнилей, пліснявіння насіння, збудники 
плямистостей ячменю

Ячмінь
Пшениця 0,3-0,6

Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів,
у т. ч.: злакові мухи, цикадки, попелиці, блішки,
хлібна жужелиця

Пропозиція програми  
захисту насіння зернових  

до весняного сезону 2023 р.
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ПОДАРУ
НКОВИЙ

СЕРТИФ
ІКАТ

agroalliance.bayer.ua
** — деталі Акції можна дізнатись у представників 
ТОВ «Байєр» та представників Агентів у вашому 
регіоні, а також на сайті.

http://www.cropscience.bayer.ua

