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Тепер Ви маєте змогу ознайомитись з нашими продуктами на своєму 
смартфоні!

• Не потребує доступу до Інтернету

• Повний опис усіх продуктів 

• Швидкий пошук препаратів або зареєстрованих культур  

• Містить контакти дистриб’юторів та спеціалістів компанії

ЗАВАНТАЖУЙТЕ 
МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК 
«NUFARM»!



ФІЛОСОФІЯ «НУФАРМ»

Ми – міжнародний виробник та постачальник засо-
бів захисту рослин. Наш основний бізнес-розробка 
формуляцій, реєстрація, виробництво, маркетинг та 
реалізація гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів, мор-
форегуляторів, протруйників.

Наша мета – задоволення потреби клієнта у якісних 
ЗЗР та забезпечення прибутковості його бізнесу. 

МИ – ПАРТНЕРИ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ.

Ми завжди діємо прозоро для наших партнерів. 
НУФАРМ відкрита для взаємовигідної співпраці з ін-
шими компаніями.

НУФАРМ пропонує всім співробітникам рівні можли-
вості для кар’єрного росту та самовдосконалення.

Ми – частина світової корпорації і підтримуємо іні-
ціативи нашого глобального керівництва та акціоне-
рів щодо підвищення прибутковості нашої компанії у 
світі.

Девіз НУФАРМ – «Grow a better tomorrow.» витікає 
з нашого прагнення виробляти наші препарати у 
відповідності до специфічних умов країн, у яких ми 
працюємо. Враховуючи всі особливості локальних 
ринків, ми завжди пропонуємо найбільш адаптова-
ні вирішення тих чи інших проблем на полях наших 
клієнтів.

НУФАРМ спрощує землеробство, 
захищаючи врожаї основних сіль-
ськогосподарських культур.

За рахунок європейської якості на-
ших препаратів ми перевершуємо 
сподівання товаровиробників, на-
ших дистриб’юторів та акціонерів.

We simplify farming.

ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА»,
Київ, вул. М. Грінченка,
03038 Україна
тел. +38 (044) 495-53-60
факс +38(044) 495-53-63
www.nufarm.com.ua

Крістіан Шаде
Генеральний директор 
ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА»
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ЄВРОПЕЙСЬКА 
ЯКІСТЬ!

Заводи NUFARM у Європі 

Уайк, 
Великобританія

Гайон, 
Франція

Лінц,
Австрія
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Наша стратегія визначає шлях до створення сильної 
та більш конкурентоспроможної світової компанії. 
Ми прагнемо досягти довершеності роботи трьох 
основних складових для забезпечення найвищої 

якості обслуговування наших клієнтів.

СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ

ЯКІСТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

КЛІЄНТІВ

ДОСКОНАЛІСТЬ
СИСТЕМИ

ПОСТАЧАННЯ

ДОСКОНАЛІСТЬ СИСТЕМИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДОСКОНАЛІСТЬ
ПОРТФОЛІО

ЛЮ
ДИ 

ЦІННОСТІ  
КУЛЬТУРА
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КЛІНІК® ІКСТРИМ 
2 солі ‒ підсилена дія



ГЕРБ
ІЦ

И
ДИ



МЦПА у формі 
диметиламінної солі, 

750 г/л

водорозчинний 
концентрат

20 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

2М-4Х порушує гормональний баланс і 
синтез протеїнів в рослинах бур’янів,
що призводить до пригнічення їх росту та 
відмирання.

Ефективний 
проти хвоща 
польового
(Equisetum 
arvense)

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Препарат активно поглинається листям 
бур’янів, поширюється системно по всій 
рослині.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Обробляють бур’яни на ранніх етапах їх розвитку (2-4 справжніх листки для однорічних 
та розетка для багаторічних), а також за сприятливих умов для їхнього росту – 
оптимальній вологості і температурі повітря від 12°С до 25°С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Гербіцид проти дводольних бур’янів, в т. ч. 
хвоща польового у посівах зернових та інших культур

2М-4Х 750

Можливе 
використання 
у більш пізні 
терміни, ніж 2,4-Д 
та дикамба

Надійний 
партнер для 
бакових
сумішей

Ефективний 
захист посівів від 
падалиці ріпаку 
та соняшнику 
(в т. ч. Clearfield®)

ПЕРЕВАГИ
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця яра та озима, 
жито, ячмінь, овес

Однорічні 
дводольні

0,9-1,5
Обприскування від фази кущіння
культури до появи прапорцевого

листка(ВВСН 21 – 37)

Просо 0,5-1,1 Обприскування від фази кущіння
до виходу в трубку

Сорго 0,5-1,1 Обприскування у фазі 
3-5 листків культури

Рис
Частуха, 

бульбоочерет 
та інші болотні

1,0 -1,3 Обприскування у фазі повного 
кущіння культури

Льон-довгунець

Однорічні 
дводольні

0,5-0,75
Обприскування у фазі «ялинки»,
за висоти культури 3-10 см (олія

лише на технічні цілі)

Картопля 0,5-1,2 Обприскування до появи сходів 
культури

Конюшина повзуча та
польова 0,6-1,0 Обприскування у рік посіву, після

появи 1-го трійчастого листка

Конюшина польова
(насінники)* 0,6-1,0

Обприскування у рік збирання
насіння, протягом 2-3 тижнів від
початку відростання до закладки

суцвіть конюшини.

Конюшина польова 
під покривом ячменю 0,6-1,0

Обприскування у фазу
1-2 трійчастих листків конюшини

(у фазу кущіння ячменю).
Тимофіївка лучна 0,75-1,5 Обприскування у фазі кущіння
Райграс високий,
вівсяниця лучна 1,5-1,9 Обприскування в рік посіву у фази 

1-2 листків до виходу в трубку

Сінокісні угіддя
та пасовища

Отруйна та 
небажана

рослинність
0,9-2,7 Обприскування по вегетації**

Стоколос безостий,
лисохвіст лучний

Однорічні 
дводольні 0,75-1,5 Обприскування в рік посіву, у фази 

1-2 листків до виходу в трубку

* Сіно на корм худобі дозволяється використовувати не раніше, ніж через 45 діб після обробки. 
** Випасання худоби та скошування трав дозволяється не раніше ніж через 40 діб після обробки.
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АСТРАЛ®

Ваша кукурудза
недосяжна для бур'янів



Гербіцид для контролю злакових та деяких 
дводольних бур’янів на кукурудзі

АСТРАЛ®

Блокує фермент ацетолактатсинтазу (АЛС), 
який відіграє важливу роль у синтезі 
амінокислот з розгалуженим ланцюгом. 
В результаті уповільнюється поділ клітин і 
гальмується подальший ріст бур’янів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Швидко поглинається в основному 
листям та рухається системно в усі 
надземні та підземні органи рослин і 
до точок росту.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Максимальна ефективність досягається при обприскуванні на ранніх стадіях розвитку 
бур’янів (2-6 листків у однорічних і при висоті 10-20 см у багаторічних злакових). 
Оптимальна температура застосування: від 15 до 25°С. Не застосовувати препарат, 
якщо очікуються заморозки! Для розширення спектру дії та контролю дводольних бур’янів 
рекомендується бакова суміш: АСТРАЛ® МД 1,0 – 1,25 л/га + ЗЕАГРАН® 350 CЕ. 1,6 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Високоефективний, має 
широке вікно застосування 
до 10 листка кукурудзи 
включно

ПЕРЕВАГИ

Відмінний партнер у 
баковій суміші з гербіцидом 
ЗЕАГРАН® 350 СЕ для 
комплексного захисту

Не впливає на 
наступні культури у 
сівозміні

нікосульфурон, 
40 г/л

масляна дисперсія 5 л

ДІЮЧІ 
РЕЧОВИНИ:

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Кукурудза Однорічні і багаторічні 
злакові та деякі дводольні 1,0-1,25 Обприскування у фазі 3-10 листків

культури(ВВСН 13 -20)
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Гербіцид проти хвоща, остоту та інших дводольних
бур’янів, у посівах зернових культур, гороху тощо

АГРІТОКС®

МЦПА у формі солей 
диметиламінної, натрію 

та калію, 500 г/л

розчинний концентрат 10 л

Порушує процеси біосинтезу та дихан-
ня, що призводить до розладу метабо-
лізму і подальшого відмирання рослин
бур’янів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Поглинається листям, переміщується
системно ксилемою і флоемою по всій
рослині.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Максимальна ефективність досягається при обробці бур’янів на ранніх стадіях їх 
розвитку (2-6 листків у однорічних та розетка у багаторічних коренепаросткових 
бур’янів). Обробку проводять в температурному інтервалі від 12 до 25 °С та за умови 
відсутності опадів протягом 6 годин після обробки.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Ефективний проти 
хвоща польового
(Equisetum 
arvense) та осоту 
(Cirsium arvense)

ПЕРЕВАГИ

Можливе вико- 
ристання у більш 
пізні терміни, ніж 
2,4-Д та дикамба

Стандартний 
гербіцид у посівах
ярих зернових з 
підсівом багато-
річних трав

Надійний захист 
посівів від 
падалиці ріпаку 
та соняшнику 
(в т.ч. Clearfield®)

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

* Сіно на корм худобі дозволяється використовувати не раніше, ніж через 45 діб після обробки. 
** Випасання худоби та скошування трав дозволяється не раніше ніж через 40 діб після обробки.

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця яра та озима, 
ячмінь, овес, жито

Однорічні
дводольні

1,0-1,5
Обприскування від фази кущіння 
культури до прапорцевого листка 

(ВВСН 21 -37)

Просо 0,7-1,7 Обприскування від фази кущіння
до виходу в трубку

Сорго 0,7-1,7 Обприскування у фазі 3-6 листків 
культури

Горох 0,5 Обприскування у фазі 3-5 листків 
культури

Рис
Частуха, бульбо-

очерет та інші 
болотні

1,5-2,0 Обприскування у фазі повного
кущіння культури

Льон-довгунець

Однорічні
дводольні

0,7-1,2 Обприскування у фазі «ялинки», за 
висоти культури 3-10 см

Картопля 0,9-1,7 Обприскування ґрунту до сходів 
культури

Конюшина повзуча
та польова* 0,8-1,4 Обприскування у рік посіву, у фазу 

1-го трійчастого листка у конюшини

Конюшина польова
(насінники) 0,8-1,4

Обприскування у рік збирання 
насіння, протягом 2-3 тижнів від 
початку відростання до закладки 

суцвіть конюшини
Конюшина польова 
під покривом ячменю 0,8-1,4 Обприскування у фазу 1-2 трійчастих 

листків конюшини (кущіння ячменю)

Тимофіївка лучна 1,1-2,3 Обприскування у фазі кущіння 
культури

Стоколос безостий,
лисохвіст лучний 1,1-2,3 Обприскування в рік посіву, у фазу 

1-2 листків культури до виходу в 
трубкуРайграс високий,

вівсяниця лучна 2,3-2,8

Сінокоси та пасовища Отруйна та неба-
жана рослинність 1,4- 4,0 Обприскування бур’янів, що 

вегетують**

Люцерна Однорічні 
дводольні 0,5- 0,75 Обприскування посівів у фазу 1-2 

трійчастих листків люцерни

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Кукурудза
Однорічні 
дводольні

1,0 – 1,5 Обприскування посівів у фазу 1-6 листків 
(BBCH 11-16)

Горох 0,5 - 0,8 Обприскування у фазу 3-6 листків культури

Картопля 0,6 – 0,8 Обприскування культури при висоті гички 10-15 см.
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УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Амброзiя полинолиста Ambrosia artemisiifolia

90-100 %

Березка польова Convolvulus arvensis
Волошка синя Centaurea cyanus
Гiрчиця польoва Sinapis arvensis
Галінсога дрiбноквiткова Galinsoga parviflora
Горошок (види) Vicia spp.
Грицики звичайні Capsella bursa pastoris
Жовтець повзучий Ranunculus repens
Лoбoда біла Chenopodium album
Молочай (види) Euphorbia spp.
Осот рожевий Cirsium arvense
Паслін чорний Solanum nigrum
Редька дика Raphanus raphanistrum
Piпак (падалиця*) Brasica napus
Сухоребрик льозеліїв Sisymbrium Loeselii
Талабан польoвий Thlaspi arvense
Хрінниця круповидна Cardaria draba
Чина бульбиста Lathyrus tuberosus
Щавель (види) Rumex spp.
Дурман звичайний Datura stramonium

75-90 %

Жабрій звичайний (до 4 листків) Galeopsis tetrahit
Канатник Теофраста Abutilon theophrastii
Королиця посівна Chrysanthemum segetum
Кульбаба лікарська Taraxacum officinale
Курячі очка польові Anagallis arvensis
Кучерявець Cофії Descurainia Sophia
Лутига (види) Atriplex spp.
Мак дикий Papaver rhoeas
Молочай лозний Euphorbia virgata
Нетреба звичайна Xanthium strumarium
Осот жовтий Sonchus arvensis
Подорожник (види) Plantago spp.
Портулак городній Portulaca oleracea
Соняшник (падалиця*) Helianthus annuus
Хвощ польовий Equisetum arvense
Шпергель звичайний Spergula arvensis
Щириця звичайна Amaranthus retroflexus
Вероніка (види) Veronica spp.

до 75 %

Гірчак (види) Polygonum spp.
Зірочник середній Stellaria media
Кропива глуха (види) Lamium spp.
Незабудка польова Myosotis arvensis
Підмаренник чіпкий Galium aparine
Полин звичайний Artemisia vulgaris
Ромашка (види) Matricaria spp.
Рутка лікарська Fumaria officinalis
Триреберник (види) Tripleurospermum spp.
Фіалка польова Viola arvensis

*В т.ч. Clearfield® – зареєстрована ТМ BASF

Спектр дії та ефективність гербіцидів 
2М-4Х 750, ВК та АГРІТОКС®, РК
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Гербіцид проти однорічних дводольних та деяких
злакових бур’янів у посівах цукрових буряків

БЕТАПУР

Порушує процеси фотосинтезу, синтезу
ліпідів, росту та поділу клітин, що 
призводить до загибелі бур’янів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Десмедифам і фенмедифам надходять 
у рослину через листя. Етофумезат 
поглинається кореневою системою 
бур’янів під час їх проростання.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Використовують до- та після появи сходів цукрових буряків. Перше обприскування препара-
том проводять у фазі сім’ядолей бур’янів, наступні – з інтервалом 7-10 днів. Норма витрати 
робочої рідини – 200-300 л/га. Не рекомендується використовувати при температурі повітря 
вище 25° С, напередодні заморозків, а також на ослаблених посівах. Можливе використання 
у бакових сумішах. Перед приготуванням бакової суміші необхідно уважно ознайомитися з 
тарними етикетками компонентів та провести попередній тест на їх сумісність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Високоефективний у 
бакових сумішах
з іншими гербіцидами

ПЕРЕВАГИ

Високоселективний до 
культури

Європейська 
формуляція

десмедифам + фенме-
дифам + етофумезат, 
71 г/л + 91 г/л + 112 г/л 
відповідно

концентрат емульсії 5 л

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Цукрові 
буряки

Однорічні дводольні та
деякі однорічні злакові 1,0-1,5

Перше обприскування у фазу сім’ядолей 
бур’янів, наступні з інтервалом 10-12 

днів за появи наступних хвиль бур’янів

17



Гербіцид проти багаторічних дводольних бур'янів у 
посівах кукурудзи та зернових колосових культур 

ДІКОГЕРБ® СУПЕР

МЦПА, накопичується в меристемних тканинах, порушує гормональний баланс і синтез 
білків. Дикамба швидко переміщується по рослині та діє як ауксиноподібний регулятор 
росту, порушує цілісність клітинної оболонки та викликає неконтрольований поділ клітин, 
в результаті чого бур’яни гинуть.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

За рахунок 2-х д. р. знищує найбільш про-
блемні бур’яни: хвощ польовий (Equisetum 
arvense), березку польову (Convolvulus 
arvensis) та осот рожевий (Cirsium arvense)

ПЕРЕВАГИ

Швидкий візуальний ефект

Надійний захист посівів від падалиці 
ріпаку та соняшнику (в т.ч. Clearfield®)

МЦПА + дикамба у ви-
гляді диметиламінних 

солей у кислому еквіва-
ленті, 660 г/л + 90 г/л

розчинний концентрат 10 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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Поглинається листям та кореневою систе-
мою бур’янів, поширюючись системно по 
всій рослині.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Слід застосовувати у безвітряну погоду у
температурному інтервалі від 12 до 15°С 
та за умови відсутності опадів протягом 
щонайменше 2 годин після обробки. Не 
застосовувати, якщо очікуються заморозки!

ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця озима,
ячмінь ярий Однорічні та 

багаторічні 
дводольні

0,6 - 1,2 Обприскування від фази кущіння 
до виходу в трубку(ВВСН 21 -29)

Кукурудза 0,75 - 1,25 Обприскування культури в фазі 
3-5 листків (BBCH 13-15)

Результати застосування Дікогерб® Супер 1,2 л/га + Астрал® 1,2 л/га (Рівненська область)
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УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Амброзія полинолиста Ambrosia artemisiifolia

90-100 %

Березка польова Convolvulus arvensis 
Гiрчиця польoва Sinapis arvensis 
Галінсога дрiбноквiткова Galinsoga parviflora 
Гірчак види Polygonum spp.
Горошок (види) Vicia spp. 
Грицики звичайні Capsella bursa pastoris
Дурман звичайний Datura stramonium
Жовтець види Ranunculus spp.
Канатник Теофраста Abutílon theophrásti
Курячі очка польові Anagallis arvensis 
Лoбoда біла Chenopodium album
Лутига розлога Atriplex patula
Осот городній Sonchus oleraceae
Осот жовтий Sonchus arvensis 
Осот рожевий Cirsium arvense 
Паслін чорний Solanum nigrum
Празелень звичайна Lapsana communuis
Редька дика Raphanus raphanistrum 
Piпак (падалиця*) Brasica napus 
Соняшник (падалиця*) Helianthus annuus 
Талабан польовий Thlaspi arvense 
Ториця польва Spergula arvensis 
Хвощ польовий Equisetum arvense
Череда трироздільна Bidens tripartita
Чина бульбиста Lathyrus tuberosus 
Щириця види Amaranthus spp.
Вероніка види Veronica spp.

75-90 %

Волошка синя Centaurea cyanus 
Жабрій звичайний Galeopsis tetrahit 
Зірочник середній Stellaria media 
Злинка канадська Erigeron canadensis 
Мак самосійка Papaver roeas 
Нетреба звичайна Xanthium strumarium 
Підмаренник чіпкий Galium aparine 
Ромашка лікарська Matricaria chamomilla 
Суріпиця звичайна Barbarea vulgaris 
Сухоребрик льозеліїв Sisymbrium loeselli 
Фіалка триколірна Viola tricolor
Щавель види Rumex spp.
Герань види Geranium spp. 

до 75 %

Жовтозілля звичайне Senecio vulgaris
Кропива глуха пурпурова Lamium purpureum 
Кучерявець Софії  Descuraina sophia 
Латук дикий Lactuca serriola
Рутка лікарська Fumaria officinalis 
Сокирки польові Corisolida regalis 

Спектр дії та ефективність 
гербіциду Дікогерб® Супер

*В т.ч. Clearfield® – зареєстрована ТМ BASF
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Універсальний десикант для сільськогосподарських культур

КВАД 150

Порушує фізіологічні та біохімічні процеси в рослинах, що призводить до ослаблення 
водо утримуючої здатності тканин, загибелі клітин та, як наслідок, до висихання 
рослин. За рахунок цього прискорюється дозрівання культури і зупиняється розвиток та 
поширення хвороб.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Контактний препарат. Практично не 
проникає в рослину. 

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Більш повно та ефективно висушує 
дводольні культури. Необхідно 
забезпечити рівномірність покриття 
робочим розчином всієї рослини.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

дикват дибромід, 
150 г/л

розчинний концентрат 20 л

ДІЮЧІ 
РЕЧОВИНИ:

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

*У процесі реєстрації.

NEW

Прискорює та 
полегшує збирання

ПЕРЕВАГИ

Опади через 2 год. 
після внесення не 
знижують ефективність

Висушує бур'яни в посівах 
культурних рослин, що 
полегшує збирання врожаю

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

МЕТА 
ЗАСТОСУВАННЯ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Картопля

Десикація

1,5 – 2,0 В період закінчення формування
бульб і огрубіння шкірки

Ріпак 2,0 – 3,0 Природне дозрівання 80%
стручків

Соняшник* 2,0-3,0 Авіаційне обприскування на 
початку побуріння кошиків
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Гербіцид проти осоту та березки на
зернових та кукурудзі

ДІКОПУР® ТОП 464  

Порушує синтез ферментів, які стимулюють 
ростові процеси у клітинах, пригнічує фотосин-
тез та дихання, спричиняючи деформацію лис-
тя, стебел та відмирання кореневої системи.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Швидко адсорбується листям та коре-
невою системою бур’янів, переміщую-
чись системно по всій рослині до точок
росту.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

2,4-Д + дикамба у формі 
диметиламінної солі, 

344 г/л + 120 г/л

водорозчинний 
концентрат

15 л

Стандарт ефективності проти 
березки (Convolvulus arvensis) 
та осоту(Cirsium arvense)

ПЕРЕВАГИ

Поєднання двох 
діючих речовин -
широкий спектр дії

Відсутність 
обмежень у 
сівозміні

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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Застосовують при температурі повітря від 12 до 25°С в період активного росту бур’янів 
( 2-4 листки у однорічних, при довжині пагонів 5-15 см у березки польової(Convolvulus 
arvensis) та діаметрі розетки 10-15 см у осоту (Cirsium arvense)). Норми витрати робочого 
розчину – 250 -300л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця озима
Однорічні та 
багаторічні 
дводольні

0,6-0,8 Обприскування у фазу кущіння
культури (ВВСН 21-29)Ячмінь ярий 0,5-0,7

Кукурудза 1,0 -1,25 Обприскування у фазу 3-5 листків
культури (ВВСН 13 -15)

Результати застосування Дікопур® Топ 1,25 л/га + Астрал® 1,2 л/га (Житомирська область)
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця озима та
яра, жито, ячмінь 
(без підсіву)

Однорічні та деякі
багаторічні 
дводольні

0,8-1,4 Обприскування у фазу кущіння культу-
ри (ВВСН 21 – 29) в т.ч. авіаобробка

Кукурудза 0,8-1,4 Обприскування посівів у фазі 
3-5 листків (ВВСН 13 -15)

Гербіцид для зернових колосових культур і кукурудзи. 
Дозволений для авіаобробки.

ДІКОПУР® Ф600

Викликає неконтрольований поділ клітин у тканинах рослин бур’янів, що призводить до 
диспропорції між процесами асиміляції та водного балансу з одного боку нормальним 
вегетативним розвитком з іншого, внаслідок чого бур’яни гинуть. Зовнішні симптоми дії: 
деформація і потовщення стебел і листків, оголення коренів та ін.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Поглинається в основному листям бур’янів, 
незначна кількість поглинається кореневою 
системою. Системно розподіляється по 
всій рослині: ксилемою переміщується до 
верхівок, флоемою – до коренів.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Застосовувати за теплої і вологої погоди
при температурі від 12°С  до 25°С в період
активного росту бур’янів (фаза 2-4 листки,
розетка у осотів).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

2,4-дихлорфеноксиоц-
това кислота у формі 
диметиламінної солі, 
600 г/л

розчинний концентрат 25 л

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

Дозволений до засто-
сування авіаційним 
методом

Надійний партнер у бако-
вих сумішах для боротьби 
з проблемними бур’янами

Відсутність післядії на 
інші сільськогосподарські 
культури

ПЕРЕВАГИ
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УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Амброзiя полинолиста Ambrosia artemisiifolia

90-100 %

Березка польова Convolvulus arvensis
Волошка синя Centaurea cyanus
Гiрчиця польoва Sinapis arvensis
Галінсога дрiбноквiткова Galinsoga parviflora
Горошок (види) Vicia spp.
Грицики звичайні Capsella bursa pastoris
Кульбаба лікарська Taraxacum officinale
Лoбoда (види) Chenopodium spp.
Лутига (види) Atriplex spp.
Молочай (види) Euphorbia spp.
Паслін чорний Solanum nigrum
Редька дика Raphanus raphanistrum
Piпак (падалиця*) Brasica napus
Сухоребрик льозеліїв Sisymbrium Loeselii
Талабан польовий Thlaspi arvense
Хрінниця круповидна Cardaria draba
Чина бульбиста Lathyrus tuberosus
Щавель (види) Rumex spp.
Щириця звичайна Amaranthus retroflexus
Злинка канадська Erigeron canadensis

75-90 %

Канатник Теофраста Abutilon theophrastii
Курячі очка польові Anagallis arvensis
Кучерявець Cофії Descurainia Sophia
Латук дикий, компасний Lactuca serriola
Молочай (види) Euphorbia spp.
Осот жовтий Sonchus arvensis
Осот рожевий (польовий) Cirsium arvense
Подорожник (види) Plantago spp.
Соняшник (падалиця*) Helianthus annuus
Щавель (види) Rumex spp.
Гірчак (види) Polygonum spp.

до 75 %

Дурман звичайний Datura stramonium
Кропива глуха (види) Lamium spp.
Мак дикий Papaver rhoeas
Нетреба звичайна Xanthium strumarium
Полин звичайний Artemisia vulgaris
Портулак городній Portulaca oleracea
Фіалка польова Viola arvensis
Шпергель звичайний Spergula arvensis

Спектр дії та ефективність гербіциду 
Дікопур®Ф 600, РК

*В т.ч. Clearfield® – зареєстрована ТМ BASF
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Нова версія класичного гербіциду для зернових і кукурудзи

ЕСТЕТ® 905  

Завдяки формуляції КЕ легко розчиняється в жирах та швидко проникає через кутикулу листа, 
спричиняючи підвищення пластичності мембран клітин, посилений біосинтез протеїнів та 
синтез етилену, що, у свою чергу, призводить до неконтрольованого поділу клітин у провідних 
тканинах рослин. Ознаки дії проявляються у вигляді деформації листя та пагонів бур’янів, 
потовщення стебел та їх розтріскування.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Поглинається в основному листям бур’янів, 
незначна кількість адсорбується кореневою 
системою. Системно розподіляється по 
всій рослині: по ксилемі переміщується до 
верхівок пагонів, а по флоемі – до коренів 
та підземних точок росту.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Для максимальної ефективності ЕСТЕТ 905, 
КЕ використовують в період активного росту 
бур’янів (однорічні – 2-4 листки, багаторічні – 
фаза розвиненої розетки, або при довжині 
пагонів 5-15 см у березки польової). 
Температурний діапазон застосування від 
5 до 25°С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

2-етилгексиловий ефір 
2,4-дихлорфеноксиоц-
тової кислоти, 905 г/л

концентрат 
емульсії

20 л

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця озима 
та яра, ячмінь 
озимий та ярий

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні

0,5-0,7 Обприскування від фази кущіння
до виходу в трубку (ВВСН 21 -29)

Кукурудза 0,6-0,7 Обприскування посівів у фазі 3-5 
листків культури (ВВСН 13 -15)

Ефективний, 
починаючи з +5°С

ПЕРЕВАГИ

Знищує проблемні бур’яни: березку (Convo-
lvulus arvensis), осот (Cirsium arvense) та ін.

Низькі норми 
витрати
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Спектр дії та ефективність 
гербіциду ЕСТЕТ® 905, КЕ

УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Aбутiлон (Канатник) Теофраста Abutilon theophrastii

90-100 %

Амброзiя полинолиста Ambrosia artemisiifolia
Березка польова Convolvulus arvensis
Волошка синя Centaurea cyanus
Галінсога дрiбноквiткова Galinsoga parviflora
Гірчак (види) Polygonum spp.
Гiрчиця польoва Sinapis arvensis
Горошок (види) Vicia spp.
Грицики звичайні Capsella bursa pastoris
Piпак (падалиця*) Brasica napus
Злинка канадська Erigeron canadensis

75-90 %

Кульбаба лікарська Taraxacum officinale
Курячі очка польові Anagallis arvensis
Кучерявець Cофії Descurainia Sophia
Лoбoда (види) Chenopodium spp.
Латук дикий, компасний Lactuca serriola
Лутига (види) Atriplex spp.
Мак дикий Papaver rhoeas
Молочай (види) Euphorbia spp.
Нетреба звичайна Xanthium strumarium
Осот жовтий Sonchus arvensis
Осот рожевий Cirsium arvense
Паслін чорний Solanum nigrum
Подорожник (види) Plantago spp.
Портулак городній Portulaca oleracea
Редька дика Raphanus raphanistrum
Соняшник (падалиця*) Helianthus annuus
Сухоребрик льозеліїв Sisymbrium Loeselii
Талабан польoвий Thlaspi arvense
Хрінниця круповидна Cardaria draba
Чина бульбиста Lathyrus tuberosus
Шпергель звичайний Spergula arvensis
Щавель (види) Rumex spp.
Щириця звичайна Amaranthus retroflexus
Bеронiка (види) Veronica spp.

до 75 %

Дурман звичайний Datura stramonium
Жабрій звичайний Galeopsis tetrahit
Жовтець повзучий Ranunculus repens
Зірочник середній (мокрець) Stellaria media
Кропива глуха (види) Lamium spp.
Незабудка польова Myosotis arvensis
Переліска однорічна Mercurialis annua
Полин звичайний Artemisia vulgaris
Ромашка (види) Matrícaria spp.
Рутка лікарська Fumaria officinalis
Триреберник (види) Tripleurospermum spp.
Фіалка польoва Viola arvensis

*В т.ч. Clearfield® – зареєстрована ТМ BASF
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Досходовий гербіцид системної дії для боротьби проти деяких 
однорічних злакових та дводольних бур’янів в посівах сої та ріпаку

KЛОЗЕ 480
NEW

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Соя Однорічні злакові та 
дводольні 0,15 – 0,2 Обприскування ґрунту до сходів культури

Ріпак

Препарат припиняє процес утворен-
ня хлорофілу і каротину при цьому 
зупиняється процес фотосинтезу. 
В результаті бур'яни зупиняються в 
рості, набувають хлоротичного за-
барвлення і засихають.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Внесення препарату найкраще проводити відразу 
після посіву культури.  На легких та малогумусних 
ґрунтах використовують мінімальну норму витрати. 
При нестачі ґрунтової  вологи після застосування 
гербіциду рекомендується провести коткування. 
Максимальний ефект досягається при якісній 
передпосівній підготовці ґрунту. 
Після використання препарату, за потреби пересі-
ву, можливо висівати ріпак та сою через 30–60 днів 
після обробки, перед посівом необхідно провести 
поверхневу обробку ґрунту на глибину 8–10 см. 
Зернові колосові культури можна висівати через 
4 місяці після використання препарату, перед 
висівом провести обробку ґрунту з метою його 
ретельного перемішування на глибину 18–25 см.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Препарат поглинається рослиною 
через кореневу систему, пагони та 
листя. Поширюється в рослині по кси-
лемі з висхідним ксилемним током.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

кломазон 480 г/л концентрат емульсії 5 л

ДІЮЧІ 
РЕЧОВИНИ:

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

Пролонгована дія, що 
дозволяє контролювати 
наступні сходи бур'янів

Не потребує заробки 
при оптимальній 
вологості ґрунту

Є одним з кращих препа-
ратів в світі для боротьби 
проти підмаренника чіпкого

ПЕРЕВАГИ
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Селективний післясходовий гербіцид для боротьби з 
однорічними і багаторічними злаковими бур'янами в посівах 
сої та картоплі

МАКЕТА 50

Гербіцид порушує синтез ліпідів, що 
призводить до загибелі рослин.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Гербіцид має системну дію. Накопичується 
в тканинах як надземної, так і підземної 
частини бур’яну.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Норми витрати робочого розчину: 200–300 л/га. Найкращий ефект досягається тоді, 
коли бур'яни знаходяться на стадії активного зростання, при теплій погоді і достатньо 
зволоженому ґрунті. Однорічні злакові бур'яни обприскують в період їхнього активного 
росту (у фазі з 2 - 4 листків до початку кущення), багаторічні злакові - з моменту 
утворення на них 4 - 6 листків, за досягнення висоти 10-15 см.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

хізалофоп-П-етил, 
50 г/л концентрат емульсії 20 л

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

Знищення практично 
всіх видів злакових 
бур'янів

Високоефективний у 
боротьбі з падалицею 
зернових

Швидке проникнення 
в бур’яни

ПЕРЕВАГИ

NEW

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Соя
Однорічні злакові 1,0 – 2,0 Обприскування посівів у фазу 

2–4 листки у бур’янів

Багаторічні злакові 2,0 – 3,0 Обприскування посівів за висоти бур’янів — 
10 -15 см

Картопля Однорічні та 
багаторічні злакові 2,0 – 4,0

Обприскування у фазі 2 - 4 листків у однорічних 
бур'янів, за висоти пирію повзучого 10 - 15 см 

незалежно від фази розвитку культури

Соняшник*
Однорічні злакові 1,0 – 1,5 Обприскування посівів у фазі 2-4 справжніх лист-

ків культури та 3-5 листків у бур'янів
Багаторічні злакові 1,5 Обприскування посівів у фазі 3-6 листків у бур’янів 

*У процесі реєстрації
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ЗЕАГРАН® 350
ШАХ І МАТ БУР'ЯНАМ



Новий післясходовий гербіцид для кукурудзи

ЗЕАГРАН® 350 

Тербутилазин абсорбується коренями та 
листям бур’янів, переміщуючись ксилемою, 
накопичується в меристемах і листках та 
порушує фотосинтез, що призводить до 
загибелі бур’янів. Має чітко виражену ґрун-
тову дію, в т.ч. на наступні хвилі однорічних 
бур’янів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Поглинається листям та кореневою системою бур’янів.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Ефективний проти 
гірчака березковидного 
(Polygonum convolvulus)

Ґрунтова дія від 14 до 42 діб 
(залежно від норми, погодних 
умов та вмісту гумусу)

Одна обробка 
за сезон

ПЕРЕВАГИ

бромоксиніл (октаноат 
та гептаноат) + тербути-
лазин, 100 г/л + 250 г/л

суспо-емульсія 5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Бромоксиніл-контактна д.р., абсорбується 
листям і блокує транспорт електронів у про-
цесі фотосинтезу та порушує процес окис-
лювального фосфорування у чутливих видів. 
Візуальні ознаки: некроз листя та загибель 
бур’янів. Гербіцидний ефект помітний вже 
через декілька годин після обприскування.
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Кукурудза Однорічні дводольні 
та деякі злакові 1,6-2,0 Обприскування посівів у фазі 3-5 (8*) листків 

культури (ВВСН 13 – 15 (18*))

Застосовують, коли дводольні бур’яни зна-
ходяться у фазі 2-4 листків. Не рекоменду-
ється застосовувати перед заморозками, в 
умовах посухи і безпосередньо перед-, або 
після опадів. Після періоду затяжних дощів 
рекомендується зачекати 2 сонячних дні з 
метою запобігання проникнення препарату 
в рослину та можливих проявів фітотоксич-
ності. Для розширення спектру дії та конт-
ролю злакових бур’янів рекомендуються 
бакові суміші: ЗЕАГРАН® 350, CЕ 1,6л/га + 
АСТРАЛ® МД 1,0-1,25л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

* Світовий досвід використання.

Застовування препарату на кукурудзі, що 
покрита росою та при наступних понижен-
нях температури нижче 6°С може призвести 
до прояву фітотоксичності. Ці пошкодження 
швидко регенеруються рослинами та не 
впливають на ріст, розвиток та врожайність 
культури. Якщо дводольні бур’яни перерос-
ли і знаходяться у фазі 4-6 листків та на 
високогумусних важких за механічним скла-
дом ґрунтах застосовують норму 2,0л/га.

Результати застосування Зеагран® 350  1,6 л/га + Астрал® 1,2 л/га (Чернігівська область)
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УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Веснянка весняна Erophila verna

90-100 %

Волошка синя Centaurea cyanus
Галінсога дрібноквіткова Galinsoga parviflora
Герань (види) Geranium sрp.
Гірчак березковидний Polygonum convolvulus
Гірчак почечуйний Polygonum persicaria
Гірчак шорсткий Polygonum lapathifolium
Гірчиця польова Sinapis arvensis
Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris
Жабрій звичайний Galeopsis tetrahit
Зірочник середній Stellaria media
Кропива глуха пурпурова Lamium purpureum
Кропива жалка Urtica urens
Лобода (види) Chenopodium spp.
Лутига (види) Atriplex spp.
Незабудка польова Myosotis arvensis
Нетреба звичайна Xanthium strumarium
Паслін чорний Solanum nigrum
Переліска однорічна Mercurialis annua
Підмаренник чіпкий Galium aparine
Редька дика Raphanus raphanistrum
Резеда (види) Reseda spp.
Ріпак (падалиця*) Brassica napus
Ромашка лікарська Matricaria chamomilla
Рутка лікарська Fumaria officinalis
Собача петрушка звичайна Aethusa cynapium
Соняшник (падалиця*) Helianthus annuus
Талабан польовий Thlaspi arvense
Фіалка польова Viola arvensis
Щириця звичайна Amaranthus retroflexus
Амброзія полинолиста Ambrosia artemisiifolia

75-90 %

Вероніка персидська Veronica persica
Дурман звичайний Datura stramonium
Канатник Теофраста Abutilon theophrasti
Портулак городній Portulaca oleracea
Щириця гібридна Amaranthus hybridus
Березка польова Convolvulus arvensis

до 75 %
Осот жовтий Sonchus arvensis
Осот рожевий Cirsium arvense
Щавель (види) Rumex spp.

*В т.ч. Clearfield® – зареєстрована ТМ BASF

Спектр дії та ефективність 
гербіциду ЗЕАГРАН® 350, CЕ
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Гербіцид суцільної дії та десикант

КЛІНІК®  

ізопропіламінна сіль гліфо-
сату, 480 г/л (у кислотному 

еквіваленті – 360 г/л)

водний розчин 1 л, 20 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Порушує синтез ароматичних амінокислот та білків, що призводить до повної загибелі 
рослин.

Дозволений для авіацій-
ного застосування при 
десикації соняшника

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Поглинається листям та зеленими паго-
нами протягом 4-6 годин після внесення
та системно переміщується по провідній 
системі до підземних органів рослин, 
перешкоджаючи повторному відростанню 
багаторічних бур’янів.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Застосовують в період активного росту
бур’янів за сприятливих погодних умов.
Проти багаторічних злакових обприску-
вання проводять при їх висоті 10-20 см,
проти багаторічних дводольних – до-
або в період цвітіння, але до початку їх
фізіологічного старіння.

ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ

Високоефективний проти най-
більш шкодочинних бур’янів – 
пирію(Agropyron repens) та осоту 
(Cirsium arvense)

Європейська 
якість

ПЕРЕВАГИ

34



35

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

ДЕСИКАЦІЯ

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Поля, призначені під
посів ярих зернових
(пшениця, ячмінь)

Однорічні та
багаторічні 
злакові та 
дводольні

4,0-5,0
Обприскування бур’янів, що

вегетують восени після збирання
попередника

Поля, призначені під
посів кукурудзи, картоплі, 
сої, соняшнику, ріпаку, 
люцерни, льону, овоче-
вих, баштанних культур

2,0-5,0

Обприскування бур’янів, що 
вегетують навесні, за 2 тижні до 

посіву (до обприскування виключити 
всі механічні обробки грунту, крім 
ранньовесняного закриття вологи)

Пари 2,0 -6,0 Обприскування бур’янів у період
їхнього активного росту

Поля, призначені під
посів сільгоспкультур 2,0 – 6,0

Обприскування бур’янів, що
вегетують восени після збирання

попередника

Землі несільськогос-подар-
ського призначення (смуги 
відчуження ліній електропе-
редач, газо- та нафтопрово-
дів, узбіччя доріг, залізничні 
насипи)

3,0-6,0 Обприскування бур’янів,
що вегетують

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА ВИТРАТИ, 
МЛ/СОТКУ

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Присадибні ділянки 
призначені під посів 
та посадку овочевих 
культур, у т. ч. картоплі

Однорічні та
багаторічні 

злакові
і дводольні

40-60 мл на 5 л
води на 1 сотку

Обприскування бур’янів, що 
вегетують восени після збирання 

попередника за три тижні до оранки

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Ріпак ярий та озимий 3,0 Обприскування при побурінні 70% стручків

Зернові 3,0 Обприскування за два тижні до збирання,
та вологості зерна не вище 30 %

Соняшник 3,0 Авіаційна обробка у фазу початку побуріння 
кошиків при вологості насіння 20-25%



Системний гербіцид/десикант суцільної дії для боротьби з 
широким спектром однорічних і багаторічних злакових та дводольних 
бур’янів на сільськогосподарських угіддях

КЛІНІК® ІКСТРИМ, РК

Порушує синтез ароматичних амінокислот 
та білків, що призводить до повної 
загибелі рослин.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Поглинається листям та зеленими пагонами 
протягом 4-6 годин після внесення та 
системно переміщується по провідній 
системі до підземних органів рослин, 
перешкоджаючи повторному відростанню 
багаторічних бур’янів.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Застосовують в період активного росту 
бур’янів. Проти багаторічних злакових обпри-
скування проводять при їх висоті 10-20 см, 
проти багаторічних дводольних – до - або 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Нижчі норми 
витрати, ніж 
гербіциду КЛІНІК®

Підсилена дія на осот, 
пирій та інші багаторічні 
бур’яни

Дозволений для 
авіаобробки при 
десикації

ПЕРЕВАГИ

гліфосат у вигляді 
ізопропіламінної та 
калійної солей, 540 г/л

розчинний концентрат 1 л, 20 л 

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

в період цвітіння, але до початку їх фізі-
ологічного старіння. Оскільки препарат 
повністю розподіляється у бур’янах протягом 
декількох днів, внесення вапна, добрив або 
інших пестицидів рекомендується не раніше, 
ніж через 5 днів після застосування Клінік 
Ікстрим, РК. Строки очікування до збирання 
врожаю після десикації: соняшнику –  
11 діб, зернових культур, гороху, сої, та 
ріпаку – 14 діб. Одна обробка забезпечує 
достатню ефективність гербіциду. Про-
холодна та хмарна погода уповільнює прояв 
дії препарату. Для досягнення ефективної 
дії препарат слід застосовувати в період 
активного росту бур’янів. Не рекомендуєть-
ся проводити механічний обробіток ґрунту 
перед внесення та протягом 2-3 тижнів 
після внесення препарату. Не проводити 
обробку препаратом за несприятливих 
погодних умов (засуха, заморозки, опади, 
тощо). Норма внесення препарату залежить 
від чисельності видового складу та фази 
розвитку бур’янів.
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ЯК ГЕРБІЦИД

ЯК ДЕСИКАНТ 

ЯК ДЕСИКАНТ (АВІАЦІЙНИЙ МЕТОД)

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ 
ОБРОБОК

Поля, призна-
чені під посів 
сільськогос-
подарських 
культур

Однорічні 
та

багаторічні 
злакові і

дводольні

2,0 – 4,0

Обприскування бур’янів, що
вегетують навесні, за 2 тижні
до посіву (до обприскування
виключити всі механічні об-

робки ґрунту, крім ранньовес-
няного закриття вологи)

1

Плодові та ви-
ноградники 2,0 – 3,0 

Направлене обприскування 
бур'янів, що вегетують навесні 

або влітку
1

Пари 2,0 – 4,0 Обприскування бур'янів, що 
вегетують 1

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ 
ОБРОБОК

Зернові 
культури 2,0 – 3,0 Обприскування посівів за два тижні до 

збирання (за вологості зерна не вище 30%) 1

Соя, горох 2,0 – 3,0 Обприскування посівів за 14 днів до збирання 
при побурінні 70-75 % бобів культури 1

Ріпак 2,0 – 3,0 Обприскування посівів при побурінні 70% 
стручків 1

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Соняшник 2,0 – 3,0 Обприскування посівів на початку 
побуріння кошиків 1
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КЛІНІК® МАКС
синергізм гліфосату та 2,4-Д



Новий гербіцид суцільної дії.
Містить 2 діючі речовини

КЛІНІК® МАКС  

гліфосат у вигляді ізопропі-
ламінної солі, 240 г/л + 2,4 Д 

у вигляді кислоти, 160 г/л

водорозчинний 
концентрат

20 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Блокує синтез амінокислот та призводить до швидкого припинення росту оброблених 
рослин. Повністю знищує надземні органи та кореневу систему бур’янів. ПАР на основі 
кокосової олії, яка входить до складу препарату, запобігає антагонізму діючих речовин, 
прискорює проникнення гліфосату в середину рослин та підсилює дію 2,4-Д.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Активно поглинається листям 
та зеленими пагонами бур’янів, 
проникаючи в провідну систему, 
швидко переміщується по 
ксилемі і флоемі до всіх 
надземних і підземних органів.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У 
РОСЛИНІ

Застосовують в період активного росту бур’янів за 
сприятливих погодних умов. Проти багаторічних 
злакових обприскування проводять при їх висоті 
10-20 см, проти багаторічних дводольних – до- 
або в період цвітіння, але до початку їх фізіоло-
гічного старіння. Не рекомендується проводити 
механічний обробіток грунту перед внесенням та 
протягом 2-3 тижнів після внесення.

ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ

Готовий до викорис-
тання. Немає необхід-
ності готувати бакову 
суміш 2-х гербіцидів

На відміну від бакових 
сумішей, відсутній 
антагонізм гліфосату та
2,4-Д

Нова ПАР на основі 
кокосової олії. Додаткові 
ад’юванти більше не 
потрібні

ПЕРЕВАГИ
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Поля призначені під
посів ярих зернових
культур, кукурудзи

Однорічні та
багаторічні 
злакові та 
дводольні

1,5-4,0

Обприскування бур’янів на 
ранніх стадіях їх росту навесні 
(не раніше, ніж за 1 тиждень до 
посіву зернових культур або за 2 

тижні до посіву кукурудзи)

Поля призначені під
посів озимих зернових 
культур

2,0-4,0

Обприскування бур’янів, що 
вегетують восени після збирання 
попередника (не раніше, ніж за 1 

тиждень до посіву зернових)

Плодові та виноградники 2,0-4,0

Направлене обприскування 
бур’янів, що вегетують навесні або 

влітку (дозволяється внесення 
починаючи з 3-го року вегетації)

Результати застосування Клінік® Макс 4,0 л/га (Івано-Франківська область)
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КЛІНІК® МАКС 
діє швидше

48 год. після 
обробки

Традиційний 
гліфосат

85% 98%
КЛІНІК® МАКС

радіоактивний 
аналіз

норма по гліфосату 720 
г/га  (3л/га)

Рівень радіації

Низький Високий
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Гербіцид проти дводольних бур’янів з найнижчою 
нормою витрати

МЕЗЗО®

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Г/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця 
озима та яра, 
ячмінь ярий

Однорічні та
багаторічні дводольні 8-10* Обприскування від фази кущіння до виходу 

в трубку(ВВСН 21-31)

Блокує активність ацетолактатсинтази 
(АЛС) з наступним припиненням росту 
рослин, внаслідок порушення процесів 
поділу клітин.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Рекомендується застосовувати на ранніх
стадіях розвитку бур’янів (2-4 листки для
однорічних і розетка для багаторічних).
Температурний діапазон: від 5°С до 250°С.

Пересів дозволяється виключно зерно-
вими культурами!

Для уникнення післядії і розширення
спектру дії рекомендується застосовува-
ти бакові суміші, наприклад МЕЗЗО ВГ 
5 г/га + ЕСТЕТ 905,КЕ 0,5 л/га.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
У РОСЛИНІ

Поглинається листками і кореневою 
системою, рухається по ксилемі і флоемі, 
швидко переноситься до точок росту, в т.ч. 
підземних.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

метсульфурон-метил, 
600 г/кг водорозчинні гранули 0,1 кг

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

Широкий спектр дії, у т. ч. 
проти бур’янів, стійких 
до 2,4-Д та проти осоту 
(Cirsium arvense)

Ефективний в широ-
кому діапазоні темпе-
ратур: від 5 до 25°С

Поєднання високої ефектив-
ності з низькими нормою ви-
трати та вартістю обробітку

ПЕРЕВАГИ
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Універсальний гербіцид для цукрових буряків

МОДІПУР 700 

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Цукрові буряки
Однорічні дводольні 

та злакові

6,0 Обприскування ґрунту до посіву, до сходів, 
або у фазі 1-2 справжніх листків культури

Цукрові буряки 2,0+2,0+2,0
Перше обприскування у фазі сім’ядоль 

бур’янів, наступні – з інтервалом 8-10 днів 
між обробками

Гербіцид пригнічує процес фотосинтезу,
що призводить до загибелі бур’янів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Норми витрати робочої рідини – 200-400 л/га. 
Обприскування проводять за температури 
повітря не нижче 12°С. Ґрунтова дія ско-
рочує загальну кількість обробок, завдяки 
контролю наступних хвиль бур’янів.

Сумісний з іншими гербіцидами за умови 
співпадіння термінів внесення. Перед
приготуванням бакової суміші необхідно
уважно ознайомитися з тарними етикет-
ками компонентів та провести попередній 
тест на їх сумісність.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
У РОСЛИНІ

Адсорбується переважно коренями, а 
також, листками, транспортується акропе-
тально, інгібітор транспорту електронів
фотосистеми II.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

метамітрон, 700 г/л
концентрат суспензії 5 л

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

Широкий спектр дії, вкл. лободу білу 
(Chenopodium album), підмаренник 
чіпкий (Galium aparine), щириця звичайна 
(Amaranthus retroflexus), та ін.

Високоселективний до культури

Виражена ґрунтова дія – стримування 
появи наступних хвиль бур’янів

ПЕРЕВАГИ

43



САЛАР 200
Найшвидший серед гербіцидів



Новий гербіцид проти дводольних бур’янів на зернових

САЛАР 200 

цинідон-етил, 200 г/л концентрат емульсії 5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Цинідон-етил при потраплянні на зелені 
частини дводольних рослин впливає 
на фотосинтез, викликає хлорози та 
некрози, що в свою чергу призводить 
до загибелі рослини. Вирізняється 

надзвичайно швидкою дією. Зовнішні 
симтоми відмирання проявляються на 
2-3-й день, а повна загибель бур’янів 
настає через 7-10 днів після внесення.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Контактний гербіцид. Діюча речовина проявляє свою дію зовні, практично не проникаючи 
всередину ролини.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Надзвичайно швидка 
дія, в т. ч. у бакових 
сумішах

Ефективність практично 
не залежить від темпе-
ратури

Післядія відсутня

ПЕРЕВАГИ
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Високоефективний проти підмаренника 
(Galium aparine), рутки лікарської (Fumaria 
officinalis), жабрію звичайного (Galeopsis 
tetrahit) та інших однорічних дводольних, в 
т.ч. стійких до 2,4 Д та 2М-4Х. Ефективність 
не залежить від температури. Обробку 
починають з 5°С. Норми витрати робочого 
розчину – від 200 л/га. Відмінні результати 
демонструє у бакових сумішах з систем-
ними гербіцидами, наприклад 2,4 Д 500, 

АГРІТОКС®, ЕСТЕТ® 905, ТРУ, МЕЗЗО® та 
ін. Може виступати партнером у сумішах з 
ґрунтовими гербіцидами, грамініцидами та 
гербіцидами на основі д.р. бентазону. Для 
бакових сумішей на ярих зернових культу-
рах рекомендована норма – 0,15 л/га 
+ гербіцид – партнер. Перед приготуванням 
бакової суміші необхідно уважно ознайоми-
тися з тарними етикетками компонентів та 
провести попередній тест на їх сумісність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Озима та яра пшениця, 
озимий та ярий ячмінь

Однорічні 
дводольні

в т.ч. стійкі до 
2,4-Д та МЦПА

0,15-0,25
Обприскування від фази 3-х листків 

до кінця фази кущіння культури
(ВВСН 13 -29) восени та навесні.



УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Вероніка види Veronica spp.

95-100 %

Жабрій звичайний Galeopsis tetrahit

Кропива глуха пурпурова Lamium purpureum

Переліска однорічна Mercurialis annua

Підмаренник чіпкий Galium aparine

Рутка лікарська Fumaria officinalis

Гірчак березковидний Polygonum convolvulus

84-95 %
(рекомендуються 

бакові суміші)

Гірчиця польова Sinapis arvensis

Ріпак (падалиця*) Brassica napus

Ромашка лікарська Matricaria chamomilla

Соняшник (падалиця*) Helianthus annuus

Зірочник середній Stellaria media

70-84 %
(рекомендуються 

бакові суміші)

Лобода біла Chenopodium album

Редька дика Raphanus raphanistrum

Талабан польовий Thlaspi arvense

*В т.ч. Clearfield®

Спектр дії та ефективність гербіциду 
САЛАР 200
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Гербіцид для контролю дводольних бур’янів у посівах 
зернових культур

ТРУ

Пригнічує рослинний фермент ацето- 
лактатсинтазу (АЛС), що призводить до 
порушення процесів синтезу амінокислот 
і білків, з подальшим припиненням поділу 
клітин і росту бур’янів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Швидко адсорбується листям та корене-
вою системою бур’янів, переміщуючись 
системно по провідній системі рослини.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Ефективний контроль 
широкого спектру дво-
дольних бур’янів, в т.ч. 
стійких до 2,4-Д

ПЕРЕВАГИ

Можливість використан-
ня восени на посівах 
озимих зернових

Надійний партнер для бако-
вих сумішей з гербіцидами, 
інсектицидами, фунгіцидами

трибенурон-метил, 750 г/кг гранули, що 
диспергуються у воді

0,5 кг
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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Рекомендується вносити за теплої та 
вологої погоди, в температурному діапазоні 
від 5°С до 25°С, в період активного росту 
бур’янів (2-6 листків у однорічних або фаза 
розетки у коренепаросткових).

Дощ, через 3 години після внесення, не 
впливає на ефективність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ТИП
БУР’ЯНУ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Г/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

Пшениця озима Однорічні та 
багаторічні 

дводольні у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д

20-25
Обприскування починаючи з

фази 2-3 листків до прапорцевого
листка (ВВС Н 12 – 37)

Ячмінь ярий, 
пшениця яра 15

Обприскування починаючи з
фази 2-3 листків до виходу в трубку 
культури включно (ВВС Н 12 – 31)

Для розширення спектру дії та для контролю 
падалиці Clearfield® – соняшника та ріпаку 
рекомендується використовувати бакові 
суміші:
 ТРУ®, ВГ (15 г/га) + ЕСТЕТ® 905 (0,4л/га)
 ТРУ®, ВГ (15 г/га) + ДІКОПУР®Ф (0,8 л/га)
 ТРУ®, ВГ (15 г/га) + ДІКОПУР®ТОП (0,6 л/га)
 ТРУ®, ВГ (15 г/га) + САЛАР® (0,15 л/га)
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Системний фунгіцид для захисту зернових культур 
та цукрових буряків

КОМПАКТ ПЛЮС

Препарат блокує процеси деметилювання біосинтезу ергостеролу, пригнічуючи пророс-
тання гіф патогену.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Швидко поглинається листками і пере-
міщується акропетально (знизу догори), 
захищаючи як органи рослин, на які 

потрапив робочий розчин, так і молоді 
частини, які активно ростуть.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Швидкий викорінюючий 
ефект

ПЕРЕВАГИ

Довготривала 
профілактична дія

Стійкий до змивання 
опадами

флутріафол, 250 г/л концентрат суспензії 5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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Обробку слід проводити профілактично до по-
яви видимих ознак інфекції, або відразу після 
появи перших симптомів. Кількість обробок 

залежить від погодних умов. Період захисної 
дії складає близько 14 діб в залежності від по-
годних умов та ступеня розвитку хвороби.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА 
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ 

ОБРОБОК

Пшениця яра 
та озима

Борошниста роса, септоріоз, 
стеблова,бура листова іржа, 

фузаріоз, кореневі гнилі
0,5

2 обприскування в період 
вегетаціїЯчмінь ярий Борошниста роса, септоріоз, 

плямистості, кореневі гнилі 0,5

Цукрові 
буряки

Борошниста роса,
церкоспороз 0,25
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сульфат міді 
триосновний, 345 г/л

концентрат суспензії 1 л 25 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Іони міді, проникаючи в клітини гриба, 
пригнічують активність ферментів, 
порушують процеси дихання та 
викликають неспецифічну денатурацію 
білків, що призводить до припинення росту 
спор та конідій грибів.

Ефективний проти бурої плямистості 
(філостиктозу), цитоспорозу, 
європейського та чорного раку, 
бактеріозів (в т.ч. Erwinia)

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Контактний препарат. КУПРОКСАТ®, 
КС утворює на поверхні листка захис-
ний шар сульфату міді, який запобігає 
проникненню збудників хвороб всереди-
ну рослини.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Рекомендуються виключно профілактичні обробки до початку проростання спор пато-
гена. Інтервал між обробками – 8-14 днів в залежності від погодних умов та ступеня 
ураження рослин хворобами. Не рекомендується проводити обприскування перед- та 
одразу після опадів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Контактний фунгіцид для захисту яблуні, винограду, 
хмелю, картоплі та томатів

КУПРОКСАТ®

Створює стійку захисну плівку, яка не 
змивається дощем

Безпечний для корисної ентомофауни

ПЕРЕВАГИ
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Картопля Фітофтороз, 
макроспоріоз 3,0-5,0 3 обприскування в період вегетації

Виноградники Мілдью 3,0-5,0 3 обприскування в період вегетації 
0,25% супензією препарату

Хмільники Пероноспороз 3,0-5,0 4 обприскування в період вегетації

Томати Фітофтороз, 
макроспоріоз 3,0-5,0 4 обприскування в період вегетації

Яблуня Парша 5,0 5 обприскувань в період вегетації
Соняшник Альтернаріоз, 

септоріоз, іржа, фомоз 1,0 – 2,0 2 обприскування в період вегетації 
Соя

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА ВИТРАТИ, 
МЛ/0,01 ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Картопля Фітофтороз,
макроспоріоз 40-50 + 5 л води 4 обприскування в період вегетації

Томати

Яблуня Парша 50 - 80 + 10 л

5 обприскувань в період вегетації - 
10 л робочої рідини на 6-8 дерев 

віком до 5 років, або на 3-4 дерева 
віком понад 5 років

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
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Фунгіцид з лікувальним ефектом для захисту картоплі, 
томатів, цибулі, цукрових буряків та яблуні від грибкових хвороб 

НАНДО® 500

Порушує процеси енергетичного обміну
в організмі патогенів, зупиняє проростан-
ня спор, перешкоджає проникненню гіф в 
середину тканин рослини.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Фунгіцид контактної дії. Створює на по-
верхні рослини захисний шар.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Рекомендуються профілактичні обробки. 
Покриття поверхні рослин робочим розчи-
ном повинно бути максимально можливим 
та рівномірним. Не допускається стікання 
робочого розчину з обробленої поверхні. 
Рекомендується скорочувати інтервал 
між обробками в період активного росту 

культури та за умов, що сприяють розвитку 
патогенів(підвищені вологість та темпера-
тура повітря). Сумісний із більшістю фун-
гіцидів та інсектицидів, проте у кожному 
конкретному випадку необхідно перевіряти 
препарати на сумісність. Використовуєть-
ся для обробки бульб перед зберіганням.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Висока ефективність при 
низьких нормах витрати

ПЕРЕВАГИ

Висока стійкість до 
змивання

Запобігає виникненню
резистентності

флуазінам, 500 г/л концентрат суспензії 5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Картопля Фітофтороз, 
альтернаріоз 0,3 – 0,4 4 обприскування в період вегетації

Томати

Цибуля Пероноспороз 0,4 3 обприскування в період вегетації

Яблуня Парша, борошниста роса 0,6
2 обприскування в період вегетації Цукрові 

буряки
Церкоспороз, 

борошниста роса 0,3 – 0,4
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Системний фунгіцид, що призначений для захисту зернових 
колосових культур від грибкових хвороб

ОРБІТ® ПРО, КЕ

Препарат діє на рослини шляхом прямого 
пригнічування початкових продуктів 
ергостиролу в патогенних збудниках. Має 
превентивну та пригнічу вальну дію. Про-
хлораз – діюча речовина класу імідазолів з 
захисною та викорінюючою дією. Стримує 
фузаріоз колоса на 50% при обробці після 
появи ознак хвороби. Прохлораз проникає 
в усі частини рослини і зберігає активність 
до 4 тижнів. Інгібує біосинтез стерину в 
мембранах клітин грибів, подавляє де 
метилування в положенні 14 ланостерину 
або 24 метилендигідроланостерину.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Оптимальне поєднання двох 
високоактивних діючих речовин 
системної та трансламінарної дії

ПЕРЕВАГИ

Широкий спектр біологічної 
ефективності проти збудників 
хвороб

прохлораз, 300 г/л + 
тебуконазол, 200 г/л

концентрат емульсії 5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Добре виражений «стоп-ефект» та 
лікувальна дія

Комбінація різних механізмів дії 
активних речовин запобігає виникненню 
резистентності у фітопатогенів
Відсутність фітотоксичності

Тебуконазол – відноситься до триазолів 
третього покоління системної дії, має за-
хисні, лікувальні та викорінюючи властивос-
ті. Швидко проникає в рослину і рівномірно 
розподіляється в ній. Має специфічний 
ефект проти всіх видів іржі зернових куль-
тур. Також володіє ріст регулюючою дією, 
яка може перейти до ретардантної при 
несприятливих умовах. Пригнічує біосинтез 
ергостерину в мембранах клітин фітопато-
генів, інгібуючи деметилування в положенні 
С-14. Д5-стерини, що при цьому утворю-
ються також впливають на метаболізм.
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Прохлораз проникає в усі частини рос-
лини і зберігає активність впродовж 
4 тижнів. Тебуконазол швидко погли-
нається рослинами через вегетативні 
органи та переміщується по провідній 
системі, переважно акропетельно (знизу 
догори), рівномірно розподіляючись 
по центральній частині стебла. Дія 
тебуконазолу проявляється в пригніченні 
синтезу ергостеролу в мембранах клітин 
грибів-патогенів, що призводить до їх 
відмирання. 

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Фунгіцид профілактичної та лікувальної 
дії, який може застосовуватися протягом 
всього періоду вегетації, але найкращий 
ефект спостерігається при застосуванні 
між фазами появи прапорцевого листа 
(BBCH37) і цвітіння (BBCH61) та забез-

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

печується контроль широкого спектру 
хвороб. Для забезпечення максимальної 
біологічної ефективності препарату 
першу обробку необхідно проводити на 
початкових стадіях інфікування рослин 
фітопатогенами. Орбіт® Про, КЕ сумісний 
з більшістю гербіцидів, інсектицидів та 
фунгіцидів. В суміші з стробілуринами 
спостерігається пролонгована дія та 
яскраво виражений «грін» ефект. Важли-
вим фактором ефективної дії препарату 
є якісне покриття всієї поверхні листя та 
колосу без стікання робочого розчину з 
обробленої поверхні та оптимальне поєд-
нання погодних умов. Обробку доцільно 
проводити при температурі повітря не 
вище +25 та оптимальній вологості. 
Сумісність з іншими препаратами може 
залежати від їх препаративних форм 
та якості води. Перед змішуванням з 
іншими препаратами рекомендується 
обов’язково провести тест на їх фізико-
хімічну сумісність. Рекомендована норма 
витрати робочої рідини для застосування 
на зернових культурах – 200-400 л/га. 

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС 

ОБРОБОК

МАКСИМАЛЬНА 
КІЛЬКІСТЬ 
ОБРОБОК

Ячмінь 
ярий

Борошниста роса,
плямистості листя, іржа, 

септоріоз, прикореневі гнилі
0,75 – 1,5*

Обприскуван-
ня в період 

вегетації
2

Пшениця 
озима

Борошниста роса, іржа, септо-
ріоз, піренофороз, альтернарі-
оз, фузаріоз, прикореневі гнилі

*Максимально зареєстрована норма витрати, оптимальна/рекомендована норма застосування – 1,25 л/га.

Строки очікування до збору врожаю зерна ячменю та пшениці – 30 діб. Строки виходу людей на оброблені препаратом площі для 
проведення механічних/ручних робіт 3 доби/не регламентується. 
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ОРБІТ®

Швидка допомога рослинам



Еталон в боротьбі проти фузаріозу колосу – фаза закінчення 
колосіння до початку цвітіння. Ретардант озимого ріпаку

ОРБІТ®

Порушує біосинтез ергостерину (осно-
вного компоненту клітинних мембран) в 
організмі грибів. Проявляє ретардантну 
дію та сприяє підсиленню захисних реак-
цій рослин.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Швидко поглинається і переміщується по 
провідній системі рослини акропетально 
(знизу догори), проникає в молоді органи 
рослин і захищає їх від проникнення 
патогенів.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

На ріпаку максимальний ефект проти 
альтернаріозу та циліндроспоріозу дає 
обприскування у фазу 3-5 листків (ВВСН 
13 -15).

На зернових норма залежить від фази 
розвитку рослин, та видового складу 
патогенів. Обприскування на зернових 
проводять від початку кущення до 
початку цвітіння  (BBCH 21 – 61).

При використанні у бакових сумішах 
обов'язково провести попередній тест на 
сумісність препаратів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Нова сучасна формуляція – 
швидке та повне проникнення 
через кутикулу литска

ПЕРЕВАГИ

Швидкий 
рістрегулюючий 
ефект на ріпаку

Високоефективний 
проти фузаріозу 
колосу

тебуконазол, 250 г/л емульсія, масло (олія) 
у воді

5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ,
ЧАС ОБРОБОК

МАКСИМАЛЬНА 
КІЛЬКІСТЬ 
ОБРОБОК

Ячмінь ярий

Іржа 0,5
Обприскування в 
період вегетації 2Борошниста роса,

сітчаста та темно-бура 
плямистості

1,0

Пшениця 
озима

Іржа 0,5

Обприскування в 
період вегетації 2

Фузаріоз колоса, борош-
ниста роса, сітчаста та 

темно-бура плямистості, 
піренофороз

1,0

Ріпак 
озимий

Інгібування росту рос-
лин та підвищення стій-
кості до екстремальних 

погодних умов

0,5-0,75 

Обприскування у 
фазі 3-5 листків 
восени та після 

відновлення 
вегетації навесні 

1

Ріпак Альтернаріоз, 
циліндроспороз  1,0

Обприскування в 
період вегетації

2

Виноград-
ники Оїдіум 0,4 2
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Класичний мідьвмісний фунгіцид проти основних хвороб 
винограду, яблуні та томатів

ЧЕМПІОН®

ДІЮЧІ 
РЕЧОВИНИ:

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

гідроокис міді, 770 г/кг порошок, що змочується 10 кг

Контактуючи з обробленою поверхнею, 
спори грибів та бактерії поглинають іони 
міді, що перешкоджає їх прорастанню та 
поділу клітин. Мідь порушує обмін речо-
вин патогенів, а також вступає в протидію 
з іншими металами шляхом створення 
внутрішньокомплексних сполук – хелатів 
та інактивації мембранних білків.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Контактний препарат. Утворює захисний 
шар, який запобігає проникненню збуд-
ників хвороб всередину рослини.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Препарат повинен бути рівномірно 
нанесений на рослини до початку їх 
інфікування. Не використовувати воду, рН 
якої нижче 5 та вище 11!

Не рекомендується застосовувати 
препарат коли температура на поверхні 
плодів і листя перевищує 25°С, при 
низькій вологості повітря або за наявності 
надлишкової вологи на поверхні плодів.

Інтервал між обробками – 7-10 днів в 
залежності від погодних умов та ступеня 
розвитку хвороб.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Ефективний проти бурої плямисто-
сті (філостиктозу), цитоспорозу, євро-
пейського та чорного раку, бактеріо-
зів (в т.ч. Erwinia)

Безпечний для рослин завдяки 
відсутності хлору

Стійкий до змивання, захищає від 
заморозків (до -5°С)

ПЕРЕВАГИ

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА 
ВИТРАТИ, КГ/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Виноградники Мілдью 3,0 4 обприскування в період вегетації
Яблуня Парша 1,5-2,0 4 обприскування в період вегетації

Томати*
Фітофтороз, рання суха
плямистість, чорна бак-
теріальна плямистість

2,0 4 обприскування при появі перших 
ознак хороби 

*Дозволено використання в приватному секторі.

63



Висока ефективність при знижених нормах витрати

ЧЕМП® УЛЬТРА

гідроокис міді, 576 г/кг гранули, що диспергуються 
у воді

10 кг

Іони міді порушують обмін речовин 
патогенів шляхом пригнічення численних 
ферментативних реакцій, а також вступа-
ють в протидію з іонами інших металів 
шляхом утворення внутрішньокомплек-
сних сполук – хелатів та інактивації білків 
клітинних мембран.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Контактний препарат. Утворює на обро-
бленій поверхні захисний шар, який за-
побігає проникненню збудників хвороб 
всередину рослини.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Найсучасніша формуляція дозволила 
знизити норму витрати без втрати 
ефективності проти збудників основних 
хвороб. Не використовувати воду, рН якої 
нижче 5 та вище 11.

Не рекомендується застосовувати 
препарат при температурі на поверхні 
плодів і листя вище 25°С, низькій вологості 
повітря або навпаки, за наявності 
надлишкової вологи на поверхні плодів. 
Інтервал між обробками – 7-10 днів 
в залежності від погодних умов та ступеня 
розвитку хвороб.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Ефективний проти парші, бурої пля-
мистості (філостиктозу), цитоспорозу,
європейського та чорного раку, бак-
теріозів (в т.ч. Erwinia) на яблуні

Найсучасніший серед мідьвмісних
фунгіцидів Нуфарм на ринку

Стійкий до змивання, захищає від
заморозків (до – 5°С)

ПЕРЕВАГИ
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NAME
...

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ 
ОБ’ЄКТ

НОРМА 
ВИТРАТИ, КГ/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Виноградники Мілдью 2,5-3,0 4 обприскування в період вегетації

Яблуня

Парша, плодова гниль, 
бура плямистість 

(філостиктоз), 
бакетріальний рак кори

1,5-2,0 4 обприскування в період вегетації

Томати* Альтернаріоз,
фітофтороз, бактеріоз 1,5-2,0 4 обприскування в період вегетації

Пшениця 
озима та яра, 
ячмінь озимий 
та ярий

Борошниста роса 0,1 – 0,2 1 обприскування в період вегетації 

Септоріоз, іржа 0,1 – 0,2 Профілактичне обприскування в 
період вегетації 

*Дозволено використання в приватному секторі.
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СУМІТІОН®

Важковаговик серед ФОС
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АДМІРАЛ®

Урожай, 
гідний пошани



Інсектицид з унікальним механізмом дії

АДМІРАЛ®

У імаго пірипроксифен спричиняє сте-
рилізацію і попереджує появу личинок. 
У личинок, порушує процеси переходу 
до наступної стадії, що призводить до 
загибелі шкідників на передімагінальних 
стадіях. Ефективність проявляється 
протягом наступних стадій розвитку 
шкідника.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Проникає через листкову поверхню та діє 
в тому числі на комах, які знаходиться з 
нижнього боку листка.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Для запобігання пошкодженню ранніх сортів 
яблуні каліфорнійською щитівкою препарат 
рекомендується застосовувати рано навесні, 
захист пізніх сортів проводять влітку. Весня-
ну обробку необхідно проводити при перехо-
ді личинок першого віку в другий, що співпа-
дає з фазою «зеленого конуса» у яблуні. Цю 
обробку з поступовою втратою ефективності 
можна проводити до фази «рожевого буто-
ну», яка, як правило, співпадає з початком 
імагінальної линьки шкідника. Літню обробку 
проводять на початку відродження личинок-
мандрівниць першого покоління (орієнтир – 
сума ефективних температур + 530°С, порог 
розвитку становить +7,3°С).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Унікальний механізм 
дії – екологічність та від-
сутність резистентності

ПЕРЕВАГИ

В нормі 0,8 л/га ефек-
тивний проти грушевої 
медяниці (Psylla pyri) та 
білокрилок (Aleyrodidae)

Висока селективність, 
нетоксичний для корис-
ної ентомофауни

пірипроксифен, 100 г/л концентрат емульсії 1 л

ДІЮЧІ 
РЕЧОВИНИ:

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Яблуня Каліфорнійська щитівка 0,6-0,8 Обробка за 3-4 дні до початку 
відродження личинок 1-2 віку

Яблуня Яблунева плодожерка, 
листомінуючі молі 0,8 1 обприскування в період вегетації
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Обробку необхідно проводити при до-
сягненні шкідником ЕПШ. Обов’язкова 
умова для максимальної ефективності 
– рівномірне покриття рослин робочим 
розчином.

ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ

лямбда-цигалотрин, 
50 г/кг

гранули, що 
диспергуються у воді

0,5 кг
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Препарат порушує проникність натрієвих каналів мембран нервових клітин комах, що 
призводить до припинення харчування, паралічу шкідників та їх подальшої загибелі.

ВГ – сучасна формуляція – 
зручність у використанні

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Не системний препарат, майже не про-
никає в рослину. Захисний ефект збері-
гається до 3 тижнів.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Інсектицид контактно-шлункової дії з репелентними 
властивостями. Дозволений до використання у приватному 
секторі

КАЙЗО®

Висока стійкість 
до змивання та 
фотостабільність

Має репелентні 
властивості для бджіл

ПЕРЕВАГИ
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71

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА 
ВИТРАТИ, КГ/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Пшениця яра, 
озима

Клоп шкідлива
черепашка, п’явиці,

попелиці
0,15 1 обприскування в період вегетації

Пшениця яра, 
озима

Хлібні жуки, трипси,
блішки 0,2 1 обприскування в період вегетації

Цукрові буряки Щитоноски, бурякові
блішки, попелиці 0,125-0,15 1 обприскування в період вегетації

Цукрові буряки
Звичайний буряковий

довгоносик,
сірий довгоносик

0,15 Обприскування в період вегетації

Ріпак Хрестоцвітні блішки,
ріпаковий квіткоїд 0,15-0,2 2 обприскування в період вегетації

Кукурудза Стебловий
кукурудзяний метелик 0,2 1 обприскування в період вегетації

Кукурудза Західний
кукурудзяний жук 0,3 1 обприскування в період вегетації

Томати Колорадський жук 0,1 1 обприскування в період вегетації
Картопля Колорадський жук 0,1-0,3 2 обприскування в період вегетації

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА ВИТРАТИ, 
Г/1 СОТКУ/5Л ВОДИ

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Картопля Колорадський жук 1,0-3,0 2 обприскування в період вегетації

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
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Високоефективний інсектицид системної дії з контактно-
кишковим ефектом для захисту яблуні, виноградників, 
томатів і картоплі проти комплексу сисних і гризучих шкідників

НУПРІД® 200

імідаклопрід, 200 г/л концентрат суспензії 0,5 л

Блокує передачу нервових імпульсів на рівні ацетилхолінового рецептору що призво-
дить до надмірного нервового збудження та зупинки живлення у комах, внаслідок чого 
вони гинуть.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Поглинається вегетативними органами 
рослин, переміщуючись судинною 
системою акропетально (знизу догори) 
по всій рослині.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Обробку необхідно проводити при 
досягненні шкідником ЕПШ. Обов’язкова 
умова для максимальної ефективності – 
рівномірне покриття рослин робочим 
розчином.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Тривалий і надійний захист
від колорадського жука та 
ін. шкідників поля, саду та 
городу

Висока інсектицидна 
активність проти 
попелиць – переносників
вірусних хвороб

Малотоксичний 
для людей та 
навколишнього
середовища

ПЕРЕВАГИ
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NAME
...

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Картопля, 
томати Колорадський жук 0,2-0,25 1 обприскування в період вегетації

Яблуня Сисні шкідники, 
листовійки 0,25 1 обприскування в період вегетації

Виноградники
Виноградна листовійка 0,15-0,2 2 обприскування в період вегетації

Листова форма 
філоксери

0,15-0,2 (10-15 мл 
на 1 підщепу) 1 обприскування в період вегетації

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА ВИТРАТИ, 
МЛ/0,01ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Картопля Колорадський жук 1,5-2,0 мл + 5 л 
води / 0,01га 1 обприскування в період вегетації

Яблуня Попелиці, мінуючі молі,
каліфорнійська щитівка

2,0-2,5 мл + 10 л 
води на 6-8 дерев 

віком до 5 років або 
на 3-4 дерева віком

понад 5 років

2 обприскування в період вегетації

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
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Контактно-шлунковий інсектицид 
з репелентними властивостями

СУМІ-АЛЬФА®

Порушує проникність натрієвих каналів 
мембран нервових клітин комах, що при-
зводить до припинення харчування та 
паралічу у шкідників.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Не системний препарат, майже не про-
никає в рослину. Захисний ефект зберіга-
ється до 3 тижнів.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Обробку необхідно проводити при досягненні шкідником ЕПШ. Обов’язкова умова для 
максимальної ефективності – рівномірне покриття рослин робочим розчином.
Для приготування робочого розчину не використовувати жорстку воду!

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Швидкий 
нокдаун ефект

ПЕРЕВАГИ

Контактна, репелентна та антифі-
дантна дія (зупинка харчування)

Висока ефективність проти всіх 
видів попелиці (Aphidoidea)

есфенвалерат, 50 г/л концентрат емульсії 1 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА 
ВИТРАТИ, 

Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Горох (крім 
зеленого горошку) Попелиці 0,3 1 обприскування в період вегетації

Ріпак озимий та 
ярий

Ріпаковий квіткоїд,
хрестоцвіті блішки* 0,3 2 обприскування в період вегетації

Виноградники Листовійки 0,4-0,6 1 обприскування в період вегетації
Хміль Хмелева попелиця 0,5 2 обприскування в період вегетації

Яблуня Листовійки, яблунева 
плодожерка 0,5-1,0 1 обприскування в період вегетації

Капуста Білани, міль, совки 0,2 1 обприскування в період вегетації
Ячмінь озимий та 
ярий

П’явиця, хлібні блішки, 
злакові мухи 0,2 2 обприскування в період вегетації

Пшениця озима 
та яра

П’явиця, клоп шкідлива 
черепашка, злакові мухи, 
хлібні блішки, попелиці

0,2-0,3 2 обприскування в період вегетації

*Також можемо рекомедувати при боротьбі з наступними шкідниками: хрестоцвітний чорний стебловий прихованохоботник, великий 
ріпаковий та капустяний стебловий прихованохоботники.
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Інсектицид контактно-кишкової дії для знищення широкого 
спектру шкідників на різних сільськогосподарських культурах

СУМІТІОН®

фенітротіон, 500 г/л концентрат емульсії 5 л

Блокує ацетилхолінстерази, що призводить до порушення передачі нервових імпульсів 
в нервовій системі комах, внаслідок чого виникає тремор, який переходить в параліч та 
спричиняє загибель шкідників.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Переважно контактний препарат. В 
основному накопичується в кутикулі 
листка.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Обробку необхідно проводити при досяг-
ненні шкідником ЕПШ. Обов’язкова умова 
для максимальної ефективності – рівно-
мірне покриття рослин робочим розчином.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Широкий спектр, вкл. 
овіцидну дію

Висока контактна 
активність, вкл. види, 
стійкі до піретроїдів

Ефективність не залежить від 
температури, ефективний, 
починаючи з 8°С

ПЕРЕВАГИ
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА 
ВИТРАТИ, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Пшениця 
озима та яра

Клоп шкідлива 
черепашка 0,6-1,0 2 обприскування в період вегетації

Листовійка злакова 1,0 1 обробка у фазу виходу в трубку
Совка зернова 2,0-2,5 1 обприскування в період вегетації

Ячмінь озимий 
та ярий Попелиці 0,5 1 обприскування в період вегетації

Яблуня, груша
Плодожерки, мінуючи 

молі, щитівки, несправ-
жні щитівки, попелиці

1,6-3,0 1 обприскування в період вегетації

Яблуня, груша, 
пшениця, 
ячмінь, жито

Саранові 0,8-1,5 1 обприскування в період вегетації

Ріпак озимий 
та ярий

хрестоцвіті блішки* та 
ріпаковий квітокіїд 0,8-1,0 1 обприскування в період вегетації

77

* Також можемо рекомедувати при боротьбі з наступними шкідниками: хрестоцвітний чорний стебловий прихованохоботник, великий 
ріпаковий та капустяний стебловий прихованохоботники.
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НУПРІД® 600
Винищувач ВСІХ ґрунтових шкідників
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Основний спосіб внесення – обробка на-
сіння/бульб та саджанців/розсади перед 
посівом/посадкою. Можливе використання 
у бакових сумішах з фунгіцидними протруй-
никами та мікродобривами (перед вико-
ристанням уважно ознайомтеся з тарними 
етикетками та проведіть тест на сумісність).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

імідаклоприд, 600 г/л концентрат, який тече 
для обробки насіння

5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Блокує передачу нервових імпульсів у ко-
мах-шкідників, що призводить до надмірно-
го нервового збудження, зупинки живлення 
та подальшої загибелі.

Тривала захисна дія – 
до 45 діб

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Системний препарат. Поглинається коре-
невою системою та рівномірно розподіля-
ється по всій рослині, захищаючи в т. ч. 
молоді пагони. Швидко транспортується 
провідною системою рослин та повільно 
вимивається із зони росту кореневої сис-
теми, що важливо для тривалого захисту 
проростків.

Зручна формуляція, забезпечує макси-
мальне та рівномірне покриття посад-
кового матеріалу та виключає стікання 
препарату.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Знищує шкідників, 
стійких до піретроїдів 
та ФОС

Ефективний проти 
комах – переносників 
вірусних хвороб

ПЕРЕВАГИ

Бестселер серед інсектицидних протруйників

НУПРІД® 600
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ШКІДНИК НОРМА ВИТРАТИ
НУПРІД® 600 Л/Т

НОРМА ВИТРАТИ
РОБОЧОГО

РОЗЧИНУ, Л/Т

СПОСІБ, ЧАС 
ОБРОБОК

Пшениця 
озима та яра, 
ячмінь озимий 
та ярий

Злакові мухи, 
попелиці, цикадки 0,4-0,5 10

Передпосівна обробка
насінняХлібна жужелиця,

підгризаючі совки 0,6-1,6 10

Ріпак озимий
та ярий

Хрестоцвітні 
блішки, ґрунтові 

шкідники
3,0-6,0 10-18 Передпосівна обробка 

насіння

Цукрові 
буряки

Довгоносики, 
бурякові блішки, 
мінуюча муха, 

щитоноски, 
бурякова 
попелиця 

40-70 мл/п. о. 23-25* Передпосівна обробка
насіння

Кукурудза Дротяники, хлібні 
та шведські мухи 5,0-9,0 10-15 Передпосівна обробка 

насіння

Соняшник
Дротяники, 

несправжні дро-
тяники

8,0 10-16 Передпосівна обробка 
насіння

Картопля

Колорадський жук, 
дротяники, не-

справжні дротяни-
ки, личинки хрущів, 

попелиці

0,15-0,25** 10 Обробка бульб перед 
посадкою

Саджанці 
плодових, 
лісових
і декоратив-
них
культур

Листогризучі, 
ґрунтові і сисні 

шкідники
8 мл/л води -

Внесення препарату до 
суміші-«бовтанки» з гли-

ни, перегною і води(0,7 кг, 
0,8 кг і 1,0 л 

відповідно), в яку зану-
рюють кореневу систему 
саджанців безпосередньо 

перед посадкою

Розсада ово-
чевих кулль-
тур (капуста, 
томати)

Дротяники, 
несправжні дротя-
ники, підгризаючі 

совки та інші ґрун-
тові шкідники

2,5-5 мл/л води -
Замочування розсади 
перед висаджуванням 

у грунт 

Суниця

Комплекс грунто-
вих шкідників (сли-
маки, дротяники, 
несправжні дро-
тяники, личинки 

пластинчатовусих, 
личинки підгризаю-
чих та листогризу-

чих совок)

4-8 мл/л води -

Змочування розсади 
перед висаджуванням 
у грунт (внесення пре-
парату до суміші (бов-
танки), що складається 
з глини, перегною і води 
(у співвідношенні  0,7 кг; 
0,8 кг;1,0 л відповідно), 
куди занурюють коре-
неву систему розсади 

безпосередньо перед її 
висаджуванням у грунт)

*23,0 л/т для фракції 4,5-5,5 мм та 25,0 л/т для фракції 3,5-4,5 мм, 
**Приватний сектор 1,5-2,5 мл/10 кг бульб, витрати робочого розчину 150-200 мл/10 кг бульб.
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Тебуконазол – системний фунгіцид, який контролює збудників грибних хвороб, локалі-
зованих як на поверхні насіння, так і в зародку. Імідаклоприд – системний інсектицид 
контактно-шлункової дії.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Системний протруйник. Завдяки власти-
востям діючих речовин швидко полинаєть-
ся та переміщується провідною системою 
проростків рослин, захищаючи одночасно 
від шкідників та хвороб на початкових 
етапах росту та розвитку рослин.

ПОГЛИНАННЯ І 
ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Завдяки досконалій препаративній формі 
та високій концентрації діючих речовин, 
НУПРІД® МАКС потребує меншої кількості 
робочого розчину. Для зернових культур 
достатньо 5,0-6,0 л/т води + 2,0 л/т 
НУПРІД® МАКС.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Комплексний захист від 
шкідників, ґрунтової та 
насіннєвої інфекцій

Знижені норми 
витрати робочого 
розчину

Краща перезимівля 
за рахунок глибшого 
залягання вузла кущіння

ПЕРЕВАГИ

імідаклоприд, 210 г/л + 
тебуконазол, 12 г/л концентрат, який тече 

для обробки насіння
5 л

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА:

ТАРНА 
ОДИНИЦЯ:

НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВИЙ
ОБ’ЄКТ

НОРМА
ВИТРАТИ, Л/Т

СПОСІБ,
ОБРОБКИ

Пшениця озима Фузаріозна та гельмінтоспоріозна коре-
неві гнилі, сажкові хвороби, хлібна жуже-

лиця, злакові мухи, цикадки, попелиці, 
блішки, підгризаючі совки, дротяники

2,0 Передпосівна
обробка насіння

Ячмінь ярий 2,0 Передпосівна
обробка насіння

Високоефективнйи комбінований інсектицидно-фунгіцидний 
протруйник насіння

НУПРІД® МАКС
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хлорид хлормеквату, 
750 г/л

водорозчинний 
концентрат

10 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

Хлорид хлормеквату спричиняє анта-
гоністичну дію на обмін гормонів росту, 
що призводить до зменшення довжини 
стебла, з одночасним збільшенням його 
діаметру та потовщення стінок.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Системний препарат. Проникає в рослину в основному через листя.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ

Класичний регулятор росту зернових культур та ріпаку

СТАБІЛАН® 750

Сповільнює ріст 
соломини в довжину, 
сприяє ії зміцненню 
(стійкість до вилягання)

Підвищує коефіцієнт 
продуктивного кущіння 
зернових (при застосуванні 
навесні до ВВСН 25)

Підвищує 
зимостійкість 
озимого ріпаку

ПЕРЕВАГИ

Рекомендується для інтенсивних техно-
логій, на фоні високих норм мінеральних 
добрив, особливо азотних, та в умовах 
надмірного зволоження. Підвищує зимос-
тійкість озимого ріпаку.
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В залежності від сорту, норму витрати пре-
парату диференціюють наступним чином

На озимій пшениці:
 для сортів з тенденцією до вилягання від 

низької до середньої – 1,0-1,5 л/га,
 для сортів з тенденцією до вилягання від 

середньої до високої – 1,5-2,0 л/га,
 на високому агрофоні СТАБІЛАН® 750 

вносять в 2 прийоми:
 1) обробка – у фазі кущіння(BBCH 21- 
 25) 0,75 л/га,
 2) за тиждень до початку виходу в  
 трубку(ВВСН 29) 0,75 л/га.

Опади, що випали через 1 год. після 
внесення, не знижують ефективності пре-
парату. Оптимальна температура повітря 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВЕ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

НОРМА ВИТРАТИ, 
Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Пшениця озима 
та яра, ячмінь 
озимий та ярий

Для запобігання 
виляганню рослин 0,75-2,0

2 обприскування від початку 
кущіння до виходу в трубку 

(ВВСН 21-31)

Ріпак озимий
Для уповільнення 

росту та підвищення 
зимостійкості

1,0 Обприскування у фазу 
2-3 листків (ВВСН 12-13)

1,5-2,0 Обприскування у фазу 
3 - 4 листків (ВВСН 13-14)

для застосування препарату від 15°C до 
20°C. При високих температурах повітря 
рекомендується зменшити норму витрати 
морфорегулятора на 15-20%.

Не допускається використання в умовах, 
коли рослини знаходяться у стресовому 
стані(посуха, низькі температури тощо). 
СТАБІЛАН® 750 допускається змішувати з 
гербіцидами, фунгіцидами та інсектицида-
ми. В цьому випадку обов’язково необхід-
но провести тест на сумісність препаратів 
з різних класів.

При використанні у баковій суміші з гербі-
цидами ростового типу (2,4-Д, МЦПА 
та ін.) норму витрати морфорегулятора 
необхідно зменшити на 10 -15%.
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етефон, 
660 г/л

розчинний 
концентрат

5 л
ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ: ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: ТАРНА ОДИНИЦЯ:

В тканинах рослин етефон поступово 
розкладається, утворюючи етилен, 
природний фітогормон, який регулює 
процеси росту рослин, стимулює 
дозрівання, приймає участь у реакціях 
організму на стресові фактори.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Надходить у рослину, головним чином, 
через листя, переміщуючись системно.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ 
У РОСЛИНІ

Регулятор росту зернових колосових культур

КАМПОСАН® ЕКСТРА

Запобігає ламкості 
стебла в районі 2-го – 
3-го міжвузля, та 
колосу особливо у 
ярого ячменю

Сприяє рівномір-
ному дозріванню 
та підвищує 
якість товарної 
продукції

Застосовується на багатьох 
культурах, зокрема овочевих 
та плодових для прискорення 
дозрівання, інтенсифікації 
забарвлення, хімічного про-
ріджування зав’язі тощо

ПЕРЕВАГИ
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Застосовується у більш пізні терміни, ніж 
СТАБІЛАН® 750, ВРК.

Не рекомендується застосовувати в по-
сушливих умовах, на слаборозвинутих та 
забур’янених посівах. Екстремальні по-
годні умови протягом 5 днів після обробки 
можуть призвести до затримки дозрівання.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
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НАЗВА
КУЛЬТУРИ

ЦІЛЬОВЕ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

НОРМА ВИТРАТИ, 
Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ТА МАКСИМАЛЬНА 
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК

Пшениця озима Для запобігання 
виляганню посівів 0,2-0,5

1 обприскування від початку 
виходу прапорцевого листа  до 

початку колосіння 
(BBCH 37-51)

Ячмінь ярий
Для запобігання 

виляганню посівів та 
зламуванню колоса

0,35-0,5

1 обприскування від початку 
виходу прапорцевого до відкриття 

верхньої листової піхви
(BBCH 37-49)

Оптимальна температура для застосуван-
ня: 16-20°С.

Дозволяється використовувати у бакових 
сумішах з фунгіцидами та інсектицидами. 
В цьому випадку обов’язково необхідно 
провести тест на сумісність препаратів з 
різних класів.
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ЗМІШУВАНІСТЬ
ПРЕПАРАТІВ
Перед заповненням бака обприскувача змішуваність ЗЗР перевіря-
ють шляхом їх змішування у невеликій ємності. При підготовці бакової 
суміші слід наполовину заповнити бак чистою водою. Потім необхідно 
включити мішалку і додати ЗЗР в рекомендованій послідовності з од-
ночасною подачею води. При цьому слід звернути особливу увагу на 
можливі утворення: осаду, слизу, набухання, коагуляції тощо.

Такі випадки часто виникають при додаванні концентратів емульсій 
(КЕ), формуляцій на основі олій та мікродобрив. В таких випадках 
седиментацію (випадіння осаду) можна попередити, шляхом дода-
вання неіонних змочувачів. В окремих випадках буває достатньо 
лише збільшити норму води.

Готові бакові суміші необхідно якомога швидше використати. 
Якщо виникла затримка з їх внесенням, то при відновленні рабо-
ти слід перевірити, чи не відбулося розшарування суміші.

Водорозчинні 
пакети

Гранули, що 
диспергуються 
у воді (ВДГ) 
та змочувані 
порошки (ЗП)

Концентрати 
суспензій (КС)Концентрати емульсій (КЕ), 

розчинні концентрати (РК) 
та олії

Змочувачі та 
прилипачі

Водорозчинні 
концентрати (ВРК)

Рідкі добрива та 
мікродобрива

ПРИ ПРИГОТУВАННІ 
БАКОВОЇ СУМІШІ 
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

РОСЛИН ДОДАЮТЬСЯ 
ДО РОБОЧОГО 

РОЗЧИНУ У НАСТУПНІЙ 
ПОСЛІДОВНОСТІ:

1

2

34

5

6

7
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ

Якщо формуляція КЕ або формуляція на основі олій були розчинені 
завчасно, то формуляції ВГ і ЗП перед додаванням в бак слід розчинити 

окремо у воді. Якщо формуляції КЕ після додавання рідких 
добрив випали в осад, необхідно додати якомога 

більше води щоб знизити концентрацію солей у 
розчині. Якщо це не допоможе, можна спробувати 

додати неіонний змочувач.

Першими в бак додаються водорозчинні пакети, оскільки вони 
краще розчиняються у чистій воді. Формуляції КЕ та формуляції 
на основі олій можуть утворювати плівку довкола пакетів, тим 
самим зменшуючи їх розчинність, цьому також можуть сприяти 
борні мікродобрива. 

Для формуляцій ВГ та ЗП також негативним є присутність у розчині 
формуляцій КЕ і олій, оскільки ВГ при розчиненні потребують макси-
мального переходу діючих речовин у робочий розчин. При недотри-
манні правил змішування часто ВГ і ЗП при змішуванні з КЕ і оліями 
(гідрофобна дія) утворюють важко розчинні слизи і осади.

У зв’язку з високою концентрацією солей добрива можуть знизити 
розчинність, зв’язуючи діючі речовини у формуляціях ВГ, особливо це 
стосується катіонів Ca+2, Mg+2, Al+3, які можуть вступати в реакцію 
з аніонними диспергаторами і приводити до седиментації (випадіння 
осаду). Тому при змішуванні з формуляціями ВГ добрива слід дода-
вати в останню чергу.

При додаванні формуляцій КЕ до ВГ і ЗП можуть утворюватися гелі. 
В такому випадку слід попередньо розчинити ВГ і ЗП, а потім вже 
додавати КЕ.

КЕ за певних обставин можуть в розчині з добривами утворювати 
осад тому, що при високих концентраціях солей погіршується емуль-
гація олій у воді. Тому добрива краще додавати останніми, а додаван-
ня неіонних змочувачів сприятиме кращій змішуваності.
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КАРТА РЕГІОНАЛЬНИХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ
КЕРІВНИК 
з розвитку регіональної
команди

Мусійчук Олег Васильович
+38 (050) 488-40-08

Браславець Віталій Володимирович
+38 (050) 430-63-86

МЕНЕЖДЖЕР 
по роботі з ключовими
клієнтами

Козира Іван Богданович
+38 (050) 312-69-14

Пташник Максим Михайлович
+38 (050) 418-33-88
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Попрожук Віктор Йосипович
+38 (095) 288-49-07

Петренко Володимир Павлович
+38 (050) 156-70-00

Шапаренко Микола Іванович
+38 (095) 285-07-00

Керезвас Сергій Павлович
+38 (050) 282-01-01
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ВИРОБНИКА

Ефективність наших препаратів доведена числен-
ними дослідженнями та перевірена сільгоспвироб-
никами у більш, ніж 100 країнах. В той же час, ми не 
в змозі проконтролювати дотримання нашими клі-
єнтами умов зберігання та застосування препаратів.

Таким чином, ми відповідальні лише за високу якість наших засобів 
захисту рослин, але не несемо відповідальності за збитки, понесені 
внаслідок неправильного зберігання або застосування препаратів з 
порушенням рекомендацій виробника.

Дане видання носить виключно довідковий характер та не може бути 
використане для професійного консультування та вирішення будь-
яких суперечок.

Перед використанням будь-якого 
препарату з цього каталогу обов’язково 

ознайомтеся з його тарною етикеткою.
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ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК
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ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА»

03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4
Бізнес-центр «Горізонт Парк»

Тел.: +38 (044) 495 53 60, факс:+38 (044) 495 53 63, 
office@ua.nufarm.com




