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Наша місія полягає в тому, щоб допомогти фермерам 
покращити виробництво сільськогосподарських культур 
і тваринництва, збільшивши біологічну продуктивність. 
Впродовж більш ніж 35 років компанія AgriGro®  створювала традицію досконалості, що 
лідирує в галузі технологій поживних добавок для сільськогосподарського та садівничого 
використання. Використовуючи ІгнайтС², виробники в усьому світі вирощують більш якісні, 
більш врожайні культури, знижуючи при цьому витрати на виробництво і залежність від хімічних 
засобів.

ІгнайтС² досліджували державні університети та численні дослідницькі господарства по 
всьому світу для виконання вимог. Простіше кажучи, наша технологія розроблена для того, щоб 
забезпечити єдине існування звичайного добрива N-P-K, фізичної оброби ґрунту і найкращої 
генетики насіння. 

Наші продукти екологічно безпечні, нетоксичні, не канцерогенні і не містять патогенних 
мікроорганізмів. Вони зручні для використання, мають довгий, стабільний термін придатності 
та  відмінні характеристики зберігання.
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ГЕОГРАФІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ

Компанія AgriGro, Inc. розповсюджує товар через 
сотні представників у багатьох країнах світу.
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ВИ ВСЕ РІВНО ЗАЛЕЖИТЕ…

КЛЮЧОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИЩОЇ 

ВРОЖАЙНОСТІ ТА БІЛЬШИХ ПРИБУТКІВ
Щоб максимізувати врожайність і потенціал прибутку, 

розгляньте стандартні параметри свого ґрунту і біологічну 
систему необхідну рослинам.

Оскільки ви відкидаєте обмеження, щоб отримати більше прибутку з кожного 
гектару свого виробництва, прийшов час вийти за рамки стандартних варіантів 
(як новітня тенденція в обладнанні, останні генетичні зміни насіння або найновіші 
хімічні речовини), які обіцяють вирішити вашу проблему. Щоб по-справжньому 
максимізувати врожайність і збільшити прибуток, необхідно враховувати 
критичну роль біологічного життя ґрунту в рослинництві. Насправді, нехтування 
цією важливою складовою в рослинництві може призвести до багатьох проблем 
із врожайністю.   
Чи зможете ви просто резервувати суміш продукту як частину своєї звичайної 
програми обприскування, яка має цілеспрямований вплив на ґрунт і біологічну 
систему рослин - таку, що покращує структуру ґрунту, сприяє здоров’ю ґрунту 
для поліпшення умов вирощування, підвищує ефективність добрив, підтримує 
зростання і надійний ріст рослин і підвищує врожайність? ІгнайтС² призначений 
саме для цього, і багато іншого. Він робить те, чого хімічні речовини, звичайні 
добрива і фізична обробка не в силі зробити, і заповнює зростаючу порожнечу, 
яка відсутня в сьогоднішньому сільському господарстві.
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ЧОМУ БІОЛОГІЯ ҐРУНТУ 
НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВА?

• Потреба добрив може знизитися, оскільки здорове середовище ефективно зберігає та обробляє поживні речовини. 
• Нітрати не просочуються в підземні води, якщо ґрунтові організми містять азот у зоні укорінення.
• Якщо організми ефективно знищують забруднюючі речовини, захищається якість води.
• В ґрунт вбирається більше води, яку можуть використовувати культури, оскільки біологічна активність підвищує 

структуру ґрунту.
• Може бути зменшено використання пестицидів, оскільки придушення захворювань покращується за допомогою 

здорового поживного середовища.
• Товариство з охорони ґрунтів та водних ресурсів (SWCS).2000. Посібник про біологію ґрунту. Rev. ed. Ankeny IA: 

Товариство з охорони ґрунтів та водних ресурсів.

• Годують інші елементи поживного середовища.
• Розкладають органічні речовини.  
• Допомагають утримувати поживні речовини в зоні укорінення та поза поверхневими і підземними водами.
• Покращують структуру ґрунту, поліпшують потік води та зменшують ерозію. 
• Борються з організмами, що викликають захворювання.  
• Коли вода протікає через ґрунт, фільтрують та виводять забруднюючі речовини.   

Товариство з охорони ґрунтів та водних ресурсів (SWCS).2000.
Посібник з про біологію ґрунту. Rev. ed. Ankeny IA: Товариство з охорони ґрунтів та водних ресурсів.

З дозволу Товариства з 
охорони ґрунтів та водних 
ресурсів (SWCS), наступна 
інформація є витягами з 
посібника про біологію ґрунту 
і надана для освітніх цілей, 
що описують взаємодію та 
важливість біологічного 
здоров’я ґрунту для різних цілей, 
включаючи рослинництво. 
Товариство з охорони ґрунтів 
та водних ресурсів (SWCS) не 
підтримується AgriGro®. 
Для отримання додаткової інформації, 
перейдіть за посиланням:  http://www.nrcs.
usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/health/
biology/

Яким чином поживне середовище впливає на ґрунт

Яким чином бактерії покращують якість ґрунту  
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• Розкладають складні сполуки вуглецю. 
• Покращують накопичення органічних 

речовин.
• Зберігають поживні речовини в грибній 

біомасі, зменшуючи вимивання поживних 
речовин з кореневої зони.

• Фізично зв’язують частинки ґрунту з 
агрегатами.

• Є важливим харчовим джерелом для інших 
організмів у харчовій мережі. 

• Поліпшують ріст рослин, коли мікоризні гриби 
зв’язуються  з корінням деяких рослин.

• Борються з рослинними патогенами.
• Розкладають деякі види забруднюючих 

речовин.
• 

• Вивільняють для рослин поживні речовини, що 
зберігаються в мікробній біомасі

• Підвищують швидкість розкладання та агрегацію 
ґрунту, стимулюючи бактеріальну активність.

• Запобігають появі на рослинах певних патогенів. 
• Надають харчові об’єкти більшим ґрунтовим 

організмам, таким як нематоди. 

• Регулюють популяцію інших ґрунтових організмів.
• Мінералізують поживні речовини в доступні для 

рослин форми.

• Забезпечують джерело їжі для інших ґрунтових 
організмів. 

• Покращують структуру ґрунту, зариваючись у 
ґрунт і створюючи фекальні гранули

• Контролюють хвороботворні організми. 
• Стимулюють мікробну активність.

• Сприяють розкладанню шляхом подрібнення 
великих рослин та змішування ґрунту.

• Регулюють здоров’я ґрунтової популяції харчової 
мережі.

• Подрібнюють і збільшують площу поверхні 
органічної речовини, чим стимулюють  мікробне 
розкладання і вивільнення поживних речовин.

• Підвищують стійкість ґрунту, пористість та 
здатність до утримання вологи через заривання та 
агрегатування ґрунту.

• Покращують проникнення води шляхом 
формування глибоких каналів і поліпшення 
агрегатизації ґрунту.

• Перевертають поверхню ґрунту, запобігають 
виникненню захворювань, посилюють розкладання, 
виносячи глибший ґрунт на поверхню та зариваючи 
органічні речовини. 

• Покращують ріст коріння, створюючи канали, які 
поєднані з поживними речовинами. 
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Яким чином грибки покращують якісь ґрунту

Яким чином одноклітинні організми підвищують якість ґрунту

Яким чином нематоди підвищують якість ґрунту

Яким чином членистоногі підвищують якість ґрунту

Яким чином земляні черви підвищують якість ґрунту
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ТРИ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ
ТА БІОЛОГІЧНЕ ОБМЕЖЕННЯ 

Просто додай життя™

Для того, щоб виробники максимально збільшили свій прибуток і потенціал прибутку, 
вони повинні виходити за межі фізичних і хімічних опцій свого ґрунту і біологічних 
систем рослин. ІгнайтС² допомагає виробникам створювати здоровіший, більш 
збалансований ґрунт та рослини, які дають вищі врожаї з вищою якістю – все це 
підвищує біологічний аспект продукції рослинництва. 
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Як раніше ілюструвало міністерство сільського 
господарства (USDA), існують численні 
переваги, які можна використати завдяки 
наявності здорового, біологічно активного 
ґрунту. 

ІгнайтС²

Здатність ІгнайтС² використовувати  ваше середовище 
вирощування, доведено в багатьох дослідженнях, де 
активні інгредієнти в ІгнайтС² збільшили існуючі популяції 
мікроорганізмів (CFU) до 5000% протягом 72 годин на 
необробленому ґрунті.



ВПЛИВ НА 
БІОЛОГІЮ 

ҐРУНТУ
ІгнайтС² - це нове покоління технології, що містить складні вуглеводи, 
основні поживні  елементи, запатентовану суміш корисних ферментів, 
амінокислот і безліч поживних добавок, які не містяться у звичайних добривах. 

 � Збалансовану популяцію корисних грибків, 

бактерій, одноклітинних організмів, нематод, 

членистоногих і дощових червів.

 � Баланс ґрунтових макро- та мікроелементів.

 � Підвищені проростання насіння та сходи рослин.  

 � Ранній розвиток та стале зростання коріння.  

 � Оптимізована ефективність регулювання та               

утилізації води в ґрунті та рослині.  

 � Покращена мінералізація поживних речовин   

(вивільнення розчинних поживних речовин) для 

поглинання рослинами.

 � Зниження кількості ґрунтових патогенів.  

ЗДОРОВИЙ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИЙ ҐРУНТ ВКЛЮЧАЄ:

ПЕРЕВАГИ ЗДОРОВОГО БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНОГО ҐРУНТУ:  
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Технологія ІгнайтС² глибоко впливає 
як на рослину, так і на ґрунт.



Я вирощую 2000 гектарів 
кукурудзи, пшениці та сорго, 
і не бажаю працювати без 
використання продукції 
ІгнайтС² на кожному гектарі 
своєї землі. Я використовую 
продукцію ІгнайтС² впродовж 
останніх 12 років, і жодного разу 
у мене не виникало запитань, 
адже мій ґрунт виглядає і 
навіть пахне здоровіше. Ґрунт 
краще утримує вологу, ніж 
будь коли раніше, завдяки 
чому і проростають краще мої 
культури.

- Джон В. 
   Шарон-Спрінгс, KS

“

Я займаюся фермерством вже більше 30 
років. Цього року я вперше застосував 
ІгнайтС² на щойно посіяну люцерну,  за 
допомогою розпилювальної установки 
вніс продукт у ґрунт, безпосередньо 
у ложе насіння. Я помітив швидше 
проростання і кращу загальну картину, 
порівняно з іншою половиною мого 
поля, яку не обробляв цим продуктом. 
Я задоволений кращим результатом, 
оскільки це є показником більшого 
прибутку.

- Ерік Б.
   Рексбур, ID

“
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ІгнайтС² створено для того, аби ваші рослини проростали 
швидше, ніж стрес і нестача поживних речовин позбавили 
їх розвитку, здоров’я і врожаю, який би вони мали дати.

ІгнайтС² від AgriGro містить необхідні 
поживні речовини разом з потужними 
ґрунтовими і рослинними стимуляторами, 
які не містять  звичайні добрива, і які 
допомагають рослинам максимізувати 
врожайність і подолати стрес від погоди, 
захворювань і відсутності поживних речовин. 
ІгнайтС² гарантує, що ваш ґрунт і культури 
отримують необхідні поживні речовини, 
коли це найбільш потрібно.

ІгнайтС²  ви можете змішувати  із 
пестицидами  під час обробки насіння, 
аплікації та обприскуванні культур, адже 
продукт  цілеспрямовано впливає на ґрунт 
і біологічну систему рослин. Цей ефект 
покращує структуру ґрунту, підвищує 
ефективність добрив, підсилює енергію 

проростання та сходів рослин, підвищує 
врожайність та знижує ризик захворювання. 
ІгнайтС² призначений для виконання всіх 
цих аспектів і для багато іншого.

ІгнайтС² просто допомагає вашій культурі 
досягти свого генетичного потенціалу 
врожайності, підвищуючи ріст рослин, 
збільшуючи поглинання поживних речовин, 
зміцнюючи природну охоронну систему 
рослин і будуючи здорове середовище 
для зростання, пригнічуючи виникнення 
захворювань.  Польові дослідження показали, 
що культури, оброблені ІгнайтС²  є більш 
здоровими та менше хворіють, отримують 
більше поживних речовин, створюють більш 
великі кореневі системи з більш високими 
стеблами та більш високим врожаєм.

ЩОБ ЗАВЕРШИТИ РОБОТУ 
НА ПІКУ МОЖЛИВОСТІ 
- ВАМ ПОТРІБЕН 
ПОТУЖНИЙ
СТАРТ
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НЕ ЗАЛИШАЙТЕ 
СВІЙ ПРИБУТОК 
У ҐРУНТІ

Якщо ваш ґрунт такий, як і більшість ґрунтів, ймовірно, він містить велику 

кількість нерозчинних поживних речовин, які недоступні для рослин. Це 

поживні речовини, за які ви заплатили, але не отримуєте від них жодної 

користі. ІгнайтС² використовуватиме ці поживні речовини, і зробить так, 

щоб вони працювали для отримання врожаю під час вегетації.

Різні дослідження показали, що активні інгредієнти в ІгнайтС² викликають 

природний біологічний процес, який призводить до  корисного 

мікробного росту до 5000% протягом 72 годин після застосування. Ця 

підвищена ферментативна і мікробна активність вивільняє нерозчинні 

поживні речовини у ґрунті і перетворює їх у розчинну форму, яку можуть 

використовувати рослини. Підвищуючи поглинання і доступність 

внесених добрив і тих поживних речовин, які в даний час знаходяться 

в ґрунті, ІгнайтС² допомагає “отримати те, за що ви заплатили” з ґрунту і 

надати це рослині.

Це величезне збільшення доступності поживних речовин безпосередньо 

впливає на ріст і розвиток ваших культур, внаслідок чого рослини з більш 

високим рівнем якості забезпечують більш високу врожайність. 

Університетські випробування довели, що при застосуванні на поверхні 

ґрунту або в ґрунт при посадці, активні інгредієнти в ІгнайтС² створюють 

значно вищі концентрації доступного азоту, кальцію, міді, калію, магнію, 

марганцю, фосфору, бору, молібдену, заліза та цинку порівняно з 

вмістом цих речовин в необробленому ґрунті. ІгнайтС² також підвищує 

концентрацію цих поживних речовин у вегетативній тканині, що 

позитивно позначається на врожайності, вазі та якості.
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Дослідження, проведені Університетом Лінкольна, Джеферсон сіті, МО

Відсоток збільшення 
доступності поживних 
речовин

Висновок: ІгнайтС² не тільки покращує врожайність і ріст рослин, але й має потенціал 
для зменшення забруднення навколишнього середовища шляхом більш ефективного 
використання поживних речовин від добрив і таким чином, потенційного скорочення 
застосовування звичайних добрив. 
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У детальному університетському дослідженні активні інгредієнти ІгнайтС² значно 
збільшили поглинання і доступність 12 макро- і мікроелементів при зниженні 
рівня натрію в ґрунті і рослинній тканині.
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ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ МІКРОБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У природі, коли рослини і тварини 
помирають, з часом вони розкладаються 
під впливом води, сонця, повітря і 
колоній природних мікроорганізмів, 
яких називають редуцентами. Разом з 
тим, у більшості ґрунтів, що призначені 
для комерційного вирощування рослин,  
біологічна активність у ґрунті стає 
дуже низькою. Це відбувається 
через частково розкладені 
органічні речовини та 
залишки рослин, які 
акумулюються, що зводить 
до мінімуму ефективність 
ґрунту при передачі 
поживних речовин, і 
створює менш ідеальні 
умови для вирощування 
рослин. Як наслідок, виникає 
більша потреба в застосуванні  добрив 
і хімічних фунгіцидів для підтримки 
сприятливих умов вирощування.

ІгнайтС² повторно активізує цей 
природний біологічний процес, 
збільшуючи популяції корінних 
мікроорганізмів, що розкладаються 
в ґрунті. Фактично, дослідження 
лабораторій EMSL, Нью-Йорк, 

засвідчили, що  активні інгредієнти 
у Ignit ІгнайтС²  здатні стимулювати 
мікробну активність на 5000% 
впродовж 24 годин після застосування. 
Це покращує природний процес 
біодеградації, який дозволяє ґрунту 
переробляти себе, в результаті чого 

з’являється більше органічних 
речовин і виробляється гумус, 

цінне джерело живлення для 
рослин. 

З ІгнайтС², що стимулює цей 
потужний мікробний процес, 
культури отримуватимуть 
вигоду від помітного 

збільшення доступних 
поживних речовин, а також 

виробництва інших корисних 
для рослин сполук, включаючи білки, 
ферменти, антибіотики та стимулятори 
росту цих мікробів. Зростання та ранній 
розвиток рослин значно покращуються, а 
система рослин/ґрунту стає здоровішою 
та ефективнішою в поглинанні поживних 
речовин, що вимагає меншої кількості 
води та застосування добрив для 
отримання більшого врожаю.

ҐРУНТ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ МІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ МАТИМЕ

НИЖЧУ ПРОДУКТИВНІСТЬ, НІЖ ҐРУНТ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ

КОРИСНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ, І ЦЕ НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ

ВИКОРИСТАНОГО ДОБРИВА.
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КРАЩИЙ КРУГООБІГ ПОЖИВНИХ 
РЕЧОВИН ТА УПРАВЛІННЯ 
ЗАЛИШКАМИ



ЯКІСТЬ ПОНАД 
КІЛЬКІСТЬ 
Хоча високі мікробні популяції в середовищі, де зростають рослини, є важливими, кращий 
показник стану здоров’я та виробничих можливостей ґрунту – це види залучених мікробів. 
Це висвітлює ще одну перевагу ІгнайтС², здатність мінімізувати захворювання і патогени 
ґрунту, одночасно підвищуючи кількість корисних популяцій. У численних повторюваних 
дослідженнях інгредієнти ІгнайтС² продемонстрували здатність значно знижувати декілька 
груп шкідливих і хвороботворних мікробів у різних типах ґрунту.

Ignite
by

2S

Наведена вище діаграма демонструє здатність ІгнайтС² сприяти здоров’ю ґрунту, 
оскільки оброблені ділянки демонстрували послідовно менші рівні патогенних мікробів як 
у низькопродуктивному, так і високоврожайному ґрунті. Це являє собою зниження на 63% у 
низькопродуктивному ґрунті і 92% зниження у високопродуктивному ґрунті. 
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Ми використовуємо продукти ІгнайтС² понад 10 років. Ми 

все ще спостерігаємо за результатами, але ці продукти, 

безумовно, стали невід’ємною частиною нашої програми 

для вирощування цибулі. Після тривалого тестування, 

продукти ІгнайтС² підтвердили своє місце на нашій фермі, 

покращивши врожайність і загальну якість.

- Ренді M. 
Проссер, Вашингтон

“

Дослідження, проведені на фермі у Флориді. 
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CFU/
г ґрунту Низькопродуктивний

ґрунт +  ІгнайтС²

Низькопродуктивний
ґрунт Контроль

Високопродуктивний
ґрунт +  ІгнайтС²

Високопродуктивний 
ґрунт Контроль

ІгнайтС²
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 � Покращує структуру ґрунту, стиглість, пористість і крихкість. 

 � Допомагає проростанню насіння та сприяє ранньому росту рослин.  

 � Покращує розвиток кореневих систем.  

 � Підвищує доступність стійких мінералів ґрунту та добрив.  

 � Покращує природну стійкість до шкідників і посухи.  

 � Покращує якість і врожайність культур.    

 � Збільшує корисні мікробні популяції, знижуючи потребу в хімічних пестицидах і фунгіцидах.

 � Мінімізує вплив екстремальних значень рН.   

 � Покращує управління водними ресурсами в ґрунті.   

 � Допомагає в детоксикації забруднюючих речовин (хімічних залишків, солей).

ПЕРЕВАГИ ІГНАЙТС²®
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²
Ми вирощуємо 1200 гектарів рису, кукурудзи, сої та пшениці і використовуємо продукти 
AgriGro® понад 30 років. Спочатку ми помітили значне збільшення врожайності. Довгий 
час ми бачили, що структура ґрунту стає більш м’якою, має меншу кількість грудок і 
набагато більше дощових червів. Ризик захворювання практично не існує, і ми практично 
не використовуємо фунгіциди. Як і 30 років по тому, ми досі спостерігаємо послідовне 
збільшення врожайності з продуктами AgriGro®.

- Лі Р. 
Ферми братів Райт, МО

“

Вперше, коли я випробував і застосував продукти 

AgriGro® на частину посадженої кукурудзи, я зібрав 

на 1,15 т/га більше врожаю, ніж з необробленої 

частини поля. Також оброблена кукурудза помітно 

виглядала краще. Наступного року я застосував 

продукти AgriGro® на всіх своїх полях.

-  Енді К. 
Хартлі Каунті, TY

“
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Дослідницький фонд зрошення, Юма, СО
Застосовано 2400 мл/га ІгнайтС²

Контроль: 13,045 т /га
ІгнайтС²®: 13.700 т /га

Результати використання
ІгнайтС² на кукурудзі 

Збільшення на 
0,655 т/га РЕ
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Активні інгредієнти в ІгнайтС² 
знизили у сої рівень колонізації 
фузаріозу в середньому на 59%.

Активні інгредієнти в ІгнайтС² 
підвищили у сої рівень Mn 
відновлюючих бактерій в середньому 
на 89%.

Повторні дослідження, за 3 роки проведено в середньому
5 досліджень 

Активні інгредієнти в ІгнайтС²  
знизили у кукурудзі рівень колонізації 
фузаріозу в середньому на 48%.

Активні інгредієнти в ІгнайтС²  
збільшили у кукурудзі рівень Mn 
відновлюючих бактерій в середньому 

Контроль: 99 грибкових колоній / 100 см коріння
ІгнайтС²®: 39 грибкових колоній / 100 см коріння

Контроль: 55 cfu/г х 10,000 
ІгнайтС²®: 87 cfu/г х 10,000

Повторні дослідження, за 2 роки  проведено в середньому
3 дослідження

Міністерство сільського господарства США та
Університет Міссурі
Roundup Ready™ Дослідження сої

Повторні дослідження, в середньому за 2 роки

Повторні дослідження, в середньому за 2 роки

Контроль: 18 cfu/г х 10,000 
ІгнайтС²®: 58 cfu/г х 10,00

Контроль: 81 грибкова колонія / 100 см коріння
ІгнайтС²®: 46 грибкових колоній / 100 см коріння

Просто додай життя™

Активні інгредієнти в ІгнайтС² 
підвищили у кукурудзі рівень 
бактерій Fluorescent Pseudomonad в 
середньому на 80%.

Контроль: 50 cfu / gram x 10,000 
ІгнайтС²®: 90 cfu / gram x 10,000

Повторні дослідження,  в середньому за 2 роки 

Активні інгредієнти в ІгнайтС² 
підвищили у сої рівень бактерій Fluo-
rescent Pseudomonad в середньому на 
256%.
Контроль:  30 cfu/г х 10,000 
ІгнайтС²®: 107 cfu/г х 10,000

Повторні дослідження,  в середньому за 2 роки
Контроль: 5,387 т /га
ІгнайтС²®: 5.834 т /га

Результати використання

ІгнайтС² на сої

Збільшення на 
0,447 т/га 

Дослідницький фонд зрошення, Юма, СО
Застосовано 1200 мл/га ІгнайтС² в борозни.
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Міністерство сільського господарства США та
Університет Міссурі
Roundup Ready™ Дослідження кукурудзи



Д
О

С
Л

ІД
Ж

ЕН
Н

Я
Картопля Руссет, Айдахо CША

Спільне дослідження: 2400 мл/га ІгнайтС² під час обробки насіння та чотири 

рази по 2400 мл/га в період вегетації.

Контроль: 38,216 т/га 
ІгнайтС²®: 43,658 т/га

Результати використання 
ІгнайтС² на картоплі

Збільшення на 
5,443 т/га 

Відвідайте наш веб-сайт для отримання 
додаткової інформації про дослідження!

.com
Biotechnology for Plant Nutrition

Як виробник люцерни, я помітив 
кращу  врожайність при використанні 
продуктів AgriGro®, а також і покращення 
фактору якості. Перед використанням 
продуктів AgriGro® рослини проростали 
нерівномірно. Після використання 
продуктів AgriGro® протягом декількох 
років, я помітив, що рослини проростають 
більш рівномірно.

- Бен С. 
Південно-Західне Колорадо

“

КУКУРУДЗА
Дослідницький фонд зрошення, Юма, СО
Спільне дослідження: 1200 мл/га ІгнайтС², застосовано на стадії
появи 3-5 листків.

Контроль: 12,383 т/га
ІгнайтС²®: 13,824 т/га

Результати використання
ІгнайтС² на кукурудзі 

Збільшення на 
1,441 т/га

Контроль: 13,045 т/га
ІгнайтС²®: 14,392 т/га

Результати використання 
ІгнайтС² на кукурудзі

Збільшення на 
1,347 т/га 

Ділянки, оброблені ІгнайтС², значно збільшили ріст коренів і азотфіксуючих 
бульбочок на сої, при застосуванні 1200 мл/га при сівбі.

Дослідження Університету Арканзасу.

КУКУРУДЗА
Дослідницький фонд зрошення, Юма, СО
Спільне дослідження: 1200 мл/га ІгнайтС²  застосовано на стадії 
появи 3-5 листків.

 � 211% збільшення кількості бульбочок
 � 57% збільшення ваги бульбочок

БЕЗ ОБРОБКИ 1200 МЛ ІГНАЙТС²® 
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ЗБІЛЬШЕННЯ АЗОТФІКСУЮЧИХ БУЛЬБОЧОК НА КОРІННІ СОЇ

Фото наведено лише для ілюстрації прикладу.

Фото С.Морічетті



Ignite
by

2S

Наступні норми застосування відносяться до загальної практики. Будь ласка 
проконсультуйтесь із вашим представником AgriGro для індивідуального 
використання продукту. 

ІГНАЙТС² МОЖНА ВНОСИТИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
НАЗЕМНОГО І ПОВІТРЯНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ЗМІШУВАТИ ІЗ БІЛЬШІСТЮ ПЕСТИЦИДІВ 
І РІДКИХ ДОБРИВ.

ПІД ЧАС ВЕСНЯНОГО ОБПРИСКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛІФОСАТІВ ТА 
ҐРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ З НОРМОЮ ВНЕСЕННЯ 1200-2400 МЛ/ГА. 

ДЛЯ ВНЕСЕННЯ В БОРОЗНИ ЧИ РЯДКИ ПІД ЧАС СІВБИ І ПОСАДКИ 
СІЛЬСОКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З НОРМОЮ ВНЕСЕННЯ 1200-2400 МЛ/ГА.

Наявність:

 � 20 л. - коробка (2х10л.)

 � 1000 л. - єврокуб

AgriGro®, FoliarBlend®, IgniteS2®, Agri-Cal®, and Ultra by AgriGro® are registered trademarks of AgriGro, Inc. 
© Agri-Gro, Inc., Doniphan, MO 63935, U.S.A.

Для більшої інформації відвідайте www.ignites2.agrigro.com

Просто додай життя™

Офіційний дистриб’ютор в Україні:

ІгнайтС²

AgrowGuard Distribution Inc.
P,O. Box 237,

Dawson Creek, BC V1G4G3
Canada

www.agrow-guard.com
info@agrow-guard.com

Stan Mracek
stan@agrow-guard.com

Тел. +12507820220 (анг./eng)
+12507820272 (укр./ukr)

Україна
Тел. +380672713111

Viber, WhatsApp: 
+380672713111


