
 

 

 

Шановні партнери! 

 

ТОВ «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА» дякує за довіру та пропонує розглянути нашу 

пропозицію з поставки Вам мінерального добрива AgroSupra S (сульфат кальцію): 

 

AgroSupra S (cульфат кальцію) – кальцієво-сірчане добриво з вмістом CaO – 30%, 

SO3 – 42%, які знаходяться в легкодоступній для рослин формі та спрямовані на 

покращення якості і збільшення урожаю, а також поліпшення стану Ваших ґрунтів. 

Країна виробник – Польща. 

Сірка в складі AgroSupra впливає на рівень білків, жирів, клейковини у Вашому 

урожаю. Також покращує засвоєння рослинами азотних добрив з ґрунту, допомагає 

розчинити фосфор до легкодоступних форм для рослин і збільшує доступність для 

рослин калію, кальцію, магнію і заліза. 

Кальцій в складі AgroSupra S посилює обмін речовин, покращує стан ґрунтів, 

нейтралізує важкі метали, підвищує жаростійкість рослин, забезпечує добрий розвиток 

кореневої системи.  

Поєднання сірки та кальцію в продукті AgroSupra S забезпечить Вам якісні врожаї, 

а також їх абсолютне збільшення.  

AgroSupra S – це інструмент сучасного агронома для збільшення прибутку! Ми у 

цьому переконані, бо дію AgroSupra S перевірили на власних полях. 



 
Фізико-хімічні властивості AgroSupra S 

 

 

 

Ціни AgroSupra S  

Умови оплати Ціна еквівалент 

євро/т з ПДВ 

Передоплата 123 

Оплата до 01.09.2017  128 

Оплата до 01.11.2017 132 

 

При закупівлі більше 220 тонн – індивідуальні знижки. 

Розрахунок проводиться у національній валюті України – гривні.  

Упаковка: мішок біг-бег 1 тонна, мінімальна поставка 22 т/1 автомобіль.  

Ціна вказана з доставкою автомобілем на підприємство. 

Обговорення ціни, умов розрахунків, строків та умов поставки – 

                                                                       Владислав Демчик тел. 067-248-18-19 

Додаткова інформація та рекомендації щодо внесення  - 

                                                                       Максим Сластьон тел.  067-545-50-78. 

Сподіваємось на співпрацю! 

З повагою до Вас ТОВ «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА»! 

  

Параметри Одиниці Значення 
Вміст загальної кількості сірки у 
вигляді SO3 

(%) 42 

Вміст загальної кількості кальцію у 
перерахунку на CaO 

(%) 30 

Гранульований просів через сито 

10,0 мм 

(%) ≥99 

Гранульований просів через сито 

2,0 мм  

(%) ≥80 

Розчинність (%) 100 

Колір - cвітло-бежевий 

Волога (%) До 12% 


