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ДІЯЛЬНІСТЬ ALFA SMART AGRO 
ОХОПЛЮЄ ТРИ НАПРЯМКИ:

ПРО КОМПАНІЮ

У даному каталозі ви знайдете інформацію про 5 новітніх розробок ALFA Smart 
Agro, що виходять на український ринок у 2023 році. Ці препарати значно 
покращують системи захисту основних сільськогосподарських культур і 
відповідають сучасним викликам в рослинництві. Рішення, створені командою 
науковців ALFA Smart Agro, є унікальними на українському ринку, а їхнє 
застосування відкриває для  агровиробників можливості досягнення найвищих 
якісних та кількісних показників врожайності.
ALFA Smart Agro є одним з найбільших платників податків на українському 
ринку ЗЗР.  
Наші пріоритети сьогодні – забезпечення агровиробників якісними новітніми 
ЗЗР вчасно і за обґрунтованими цінами, підтримка економіки України та допом-
ога захисникам України.

R&D департамент ALFA Smart Agro створює унікальні комбінації активних 
компонентів, розкриваючи їхні найсильніші сторони. 30 розробок ALFA Smart 
Agro захищені патентами.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ 
ПРОДУКТІВ

Ми створили багаторівневу систему контролю якості MultiControl. За деякими 
характеристиками препарати ALFA Smart Agro перевершують міжнародні 
стандарти якості.

ВИРОБНИЦТВО ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН 
ТА МІКРОДОБРИВ

Фахівці ALFA Smart Agro надають якісний агрономічний супровід і допомага-
ють аграріям сформувати прибуткові технології вирощування.

СПІВПРАЦЯ З АГРОВИРОБНИКАМИ

ALFA Smart Agro – провідний український виробник 
засобів захисту та живлення рослин. Ми розробляємо 
новітні формуляції і забезпечуємо аграріїв якісними 
сучасними препаратами.
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ТЕЛАМУС
ФУНГІЦИДИ

Трикомпонентний фунгіцид на 
основі SDHI для тривалого захисту 
посівів від комплексу грибних 
хвороб

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Препарат застосовувати в період вегетації 
культури превентивно або при прояві перших 
ознак ураження культури хворобами, повтор-
но (за потреби) – через 3-4 тижні. Важливо 
обробку провести вчасно, перш ніж хвороби 
призведуть до незворотних втрат врожаю. 
Обов’язковою вимогою є рясне змочування 
рослин під час обробки препаратом і забез-
печення суцільного покриття площі. Для по-
силення лікувального ефекту Теламуса мож-
ливе додавання до робочого розчину ПАР 
Альфалип Екстра, 0,2-0,3 л/га. Додавання ПАР 
до робочого розчину не є обов’язковим, але 
покращує змочуваність, за рахунок чого під-
вищується ефективність фунгіцидної обробки.
Теламус сумісний з багатьма гербіцидами, ін-
сектицидами та регуляторами росту, але пе-
ред тим як приготувати бакову суміш необхід-
но провести пробне змішування.

ВЛАСТИВОСТІ
Поєднання трьох діючих речовин з різних хі-
мічних класів, з різними властивостями (роз-
чинність, ліпофільність) сприяє накопиченню 
ефективної концентрації фунгіциду у клітинах 
культури, за рахунок чого досягається довготри-
валий захисний ефект (до 4-х тижнів) і швидкий 
«стоп-ефект». Завдяки унікальному поєднанню 
діючих речовин зберігається стратегія антире-
зистентного захисту рослин. Препарат володіє 
системною, контактною та трансламінарною ді-
ями з яскраво вираженим лікувальним і фізіоло-
гічним ефектом.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Пропіконазол (хімічний клас триазоли) порушує 
процес біосинтезу стеролу в клітинній мембра-
ні гриба, що призводить до порушень в процесі 
поділу клітин, а згодом і до загибелі патогена. 
Проникає в рослину вже через 1-2 години після 
внесення, швидко рухається акропетально (від 
місця нанесення до верхівки), захищаючи сфор-
мовані частини рослини та новий приріст. Піра-
клостробін (стробілурини) пригнічує мітохон-
дріальне дихання патогена, що призводить до 
загибелі спор і міцелію гриба, володіє захисною 
та лікувальною дією, позитивно впливає на фі-
зіологічні процеси в рослині. Боскалід (хіміч-
ний клас карбоксаміди) блокує ключовий етап 
мітохондріального дихання клітин збудника. 
Інгібує проростання спор і розвиток росткових 
трубок, запобігаючи утворенню апресоріїв. У 
рослині розподіляється трансламінарно.
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ПЕРЕВАГИ
 y Відмінний контроль плямистостей листя
 y Швидке проникнення і потужна 

лікувальна дія
 y Профілактична та тривала захисна дія
 y Яскраво виражений фізіологічний ефект
 y Підвищення стійкості рослин до 

стресових умов

ДІЮЧА РЕЧОВИНА  
пропіконазол, 200 г/л 
+ піраклостробін, 167 г/л 
+ боскалід, 133 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
концентрат емульсії

ТАРА 
5 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ 
(ЗАРЕЄСТРОВАНО В УКРАЇНІ)

Культура Хвороби Норма 
витрати, л/га Строк обробки

Строк 
очікування, 

днів

Макс. 
кількість 
обробок

Пшениця озима
Борошниста роса, іржа (бура, 
стеблова, жовта), плямистості 

листя (септоріоз, піренофороз, 
гельмінтоспоріоз)

0,5 – 0,75
Обприскування 

в період 
вегетації

30 2

Соняшник
Альтернаріоз, іржа, фомоз, 
склеротиніоз, фомопсис,  

сіра гниль

0,5 – 0,75
Обприскування 

в період 
вегетації

30 2

Ріпак Альтернаріоз, склеротиніоз, фомоз, 
борошниста роса

Ячмінь 
Гельмінтоспоріози (темно-бура, 
смугаста і сітчаста плямистості), 

ринхоспоріоз, септоріоз, 
борошниста роса, іржа 

Овес
Борошниста роса, гельмінтоспоріоз 

(червоно-бура плямистість), 
корончата іржа, септоріоз

Жито Плямистості листя, види іржі, 
борошниста роса

Кукурудза Іржа, гельмінтоспоріоз
Цукровий буряк Борошниста роса, церкоспороз

ПЛАНУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ
100 – 300 л/га (в залежності від фази розвитку культури, густоти стояння рослин, погодних умов).
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ТЕЛАМУС ФУНГІЦИДИ ТЕЛАМУСФУНГІЦИДИ

До складу ТЕЛАМУСУ входить три діючі речовини з різних хімічних груп. Високосистемний пропіко-
назол з групи триазолів забезпечує швидку лікувальну дію проти плямистостей, борошнистої роси та 
іржі. Піраклостробін – стробілурин, що має один з найвищих показників ліпофільності, блокує проро-
стання інфекції на поверхні рослини, поширюється трансламінарно, насичуючи мезофіл листка фунгі-
цидом. Боскалід з нової хімічної групи SDHI забезпечує тривалу захисну дію проти комплексу хвороб 
завдяки фіксації діючої речовини у восковому шарі і накопиченню у міжклітинниках. Додатково має 
лікувальні властивості. 

Дихання – незамінний процес для підтримки енергетичного балансу грибів та інших організмів. Це 
процес складних фізіологічних перетворень, окисно-відновних реакцій, передачі електронів. Схема-
тично процес дихання зображають у вигляді дихального ланцюга, що розташований у внутрішній мем-
брані мітохондрій. Він складається з чотирьох білкових комплексів. Завдяки такому багатоланковому 
ланцюгу біохімічних реакцій і транспорту електронів гриби отримують постійну енергію для свого 
росту і розвитку. А фітопатогенні гриби – для паразитування на рослинах.
Боскалід і піраклостробін мають подібний механізм дії – вони впливають на дихання грибів. Але на 
різні комплекси дихального ланцюга (комплекс ІІ і ІІІ відповідно) і на різні процеси в них. Відтак ні про 
яке додаткове звикання у грибів не йдеться. Навпаки, поєднання у ТЕЛАМУСІ стробілурину і карбок -
саміду посилює дію на фітопатогенні мікроорганізми, позбавляючи їх енергії. І головне: ризик розвит-
ку резистентності нівелюється.

Саме синергія піраклостробіну і боскаліду забезпечує пролонговану захисну (профілактичну) дію 
проти плямистостей та інших хвороб, а поєднання боскаліду і пропіконазолу – швидкий і посилений 
лікувальний ефект. Максимальна концентрація діючих речовин у ТЕЛАМУСІ захищає навіть новий 
приріст, що з'явився вже після обробки рослин. Залежно від  стану рослин у момент обробки, стійкості 
сорту і погодних умов захисний період складає до 21-28 днів.

Про боскалід схвально відгукуються агрономи України. 
Часто він є незамінним у контролі борошнистої роси і 
плямистостей на ріпаку, соняшнику, овочевих культу-
рах, у садах. Компанія ALFA Smart Agro вперше в Україні 
зареєструвала фунгіцид з боскалідом для захисту 
зернових колосових культур (пшениці). Таке рішення 
прийнято за результатами трирічних тестувань, коли 
випробовувалися різні концентрації і суміші діючих 
речовин з метою тривалого захисту від плямистостей 
листя різної етіології. 
Проте для світової практики використання боскаліду 
або сумішей з ним у захисті злакових культур не новина. 
У країнах ЄС і США є реєстрації таких фунгіцидів для 
захисту озимих і ярих форм пшениці і ячменю, вівса, 
рису, тритікале і навіть газонних трав. Цільові шкідливі 
об'єкти – плямистості листя. 
Склад і формуляція ТЕЛАМУСУ відповідають кращим 
світовим зразкам, а ефективність – очікуванням україн-
ських аграріїв.

До вже зазначених переваг 
боскаліду варто додати: 

• спорідненість з воско-
вим шаром рослини і 
висока стійкість до 
сонячного світла

• швидке проникнення і 
рівномірний перерозпо-
діл у тканинах

• стійкість до змивання 
опадами

• тривала персистентність
• індуктор адаптивних 

реакцій рослин

Пропіконазол Піраклостробін Боскалід 
Показники 

ТЕЛАМУС, КЕ

Концентрація, г/л

Хімічна група

200 167 133

Триазоли
(DMI-fungicides) 

Стробілурини 
(QoI-fungicides, methoxy-carba-

mates)
Карбоксаміди 

(SDHI, pyridine-carboxamides)

Код FRAC

Розчинність у воді 
при 20°С, мг/л

3 11 7

150 2 5

Ліпофільність, од.

Спосіб поширення 
після нанесення 
на рослину

3,7 4,0 3,0

Системний Трансламінарний Трансламінарний + 
мезосистемний 

Механізм дії 
на фітопатогенів

Інгібітор біосинтезу ергостерину 
в клітинних мембранах грибів

Порушення мітохондріального 
дихання грибів (complex III)

Інгібування ферменту 
сукцинатдегідрогенази, що бере 

участь у диханні грибів (complex II)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГІЦИДУ ТЕЛАМУС

БОСКАЛІД: фіксація у восковому нальоті (1), кутикулі (2), 
накопичення у міжклітинниках (3) і трансламінарне 
поширення (4) 
ПІРАКЛОСТРОБІН: закріплення у восковому шарі (5), 
рух до нижнього боку листка (6)
ПРОПІКОНАЗОЛ: поширення судинною системою 
рослини (7)

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ФУНГІЦИДУ 
ТЕЛАМУС ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ 
НА РОСЛИНУ

МЕХАНІЗМ ДІЇ БОСКАЛІДУ І ПІРАКЛОСТРОБІНУ НА ГРИБИ
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Succinate Fumarate 1/2 O₂ + 2H⁺ H₂O
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Дихальний ланцюг транспорту електронів

Піраклостробін: 
блокування 

транспорту електронів

Боскалід: 
інгібування ферменту

сукцинатдегідрогенази
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Саме синергія піраклостробіну і боскаліду забезпечує пролонговану захисну (профілактичну) дію 
проти плямистостей та інших хвороб, а поєднання боскаліду і пропіконазолу – швидкий і посилений 
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плямистостей на ріпаку, соняшнику, овочевих культу-
рах, у садах. Компанія ALFA Smart Agro вперше в Україні 
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листя різної етіології. 
Проте для світової практики використання боскаліду 
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До вже зазначених переваг 
боскаліду варто додати: 

• спорідненість з воско-
вим шаром рослини і 
висока стійкість до 
сонячного світла

• швидке проникнення і 
рівномірний перерозпо-
діл у тканинах

• стійкість до змивання 
опадами

• тривала персистентність
• індуктор адаптивних 

реакцій рослин

Пропіконазол Піраклостробін Боскалід 
Показники 

ТЕЛАМУС, КЕ

Концентрація, г/л

Хімічна група

200 167 133

Триазоли
(DMI-fungicides) 

Стробілурини 
(QoI-fungicides, methoxy-carba-

mates)
Карбоксаміди 

(SDHI, pyridine-carboxamides)

Код FRAC

Розчинність у воді 
при 20°С, мг/л

3 11 7

150 2 5

Ліпофільність, од.

Спосіб поширення 
після нанесення 
на рослину

3,7 4,0 3,0

Системний Трансламінарний Трансламінарний + 
мезосистемний 

Механізм дії 
на фітопатогенів

Інгібітор біосинтезу ергостерину 
в клітинних мембранах грибів

Порушення мітохондріального 
дихання грибів (complex III)

Інгібування ферменту 
сукцинатдегідрогенази, що бере 

участь у диханні грибів (complex II)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГІЦИДУ ТЕЛАМУС

БОСКАЛІД: фіксація у восковому нальоті (1), кутикулі (2), 
накопичення у міжклітинниках (3) і трансламінарне 
поширення (4) 
ПІРАКЛОСТРОБІН: закріплення у восковому шарі (5), 
рух до нижнього боку листка (6)
ПРОПІКОНАЗОЛ: поширення судинною системою 
рослини (7)

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ФУНГІЦИДУ 
ТЕЛАМУС ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ 
НА РОСЛИНУ

МЕХАНІЗМ ДІЇ БОСКАЛІДУ І ПІРАКЛОСТРОБІНУ НА ГРИБИ
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Succinate Fumarate 1/2 O₂ + 2H⁺ H₂O
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2

Дихальний ланцюг транспорту електронів

Піраклостробін: 
блокування 

транспорту електронів

Боскалід: 
інгібування ферменту

сукцинатдегідрогенази
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ТЕЛАМУС ФУНГІЦИДИ ТЕЛАМУСФУНГІЦИДИ

Фунгіцид ТЕЛАМУС забезпечує тривалу захисну дію проти головних плямистостей листя – 
септоріозу і піренофорозу. Саме вони домінували на даному полі в Черкаській області. Контролем 
був популярний фунгіцид зі стробілурином і триазолом у складі. На момент обробки (ВВСН 39-41) 
запас інфекції був незначним, з окремими видимими симптомами септоріозу. Саме такий ступінь 
ураження є допустимим для застосування фунгіцидів.
На 18-й день прапорцевий листок пшениці на обох варіантах мав здоровий вигляд, проте на 
контрольному варіанті вже почали з'являтися ледь помітні некрози. Як правило, це перші ознаки май-
бутніх плямистостей. Що й підтвердилося через 7 днів. На 25-й день після обробки на варіанті 
стробілурин + триазол септоріоз і піренофороз набули значного розвитку. Натомість листовий 
апарат озимої пшениці після застосування ТЕЛАМУСУ залишався здоровим, без ознак ураження й 
фотосинтетично активним. Це визначає майбутню продуктивність посівів.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛАМУСУ НА ПШЕНИЦІ

ЗДОРОВ’Я ПРАПОРЦЕВОГО ЛИСТКА

ФІТОПАТОЛОГІЧНИЙ СТАН ПШЕНИЦІ НА 25Й ДЕНЬ ПІСЛЯ ОБРОБКИ 
(обробка у фазу ВВСН 39-41, Черкаська обл., 2022 рік)

ТЕЛАМУС 
(0,75 л/га)

Стробілурин, 20% + 
триазол, 8% (0,75 л/га)

ТЕЛАМУС 
(0,75 л/га)

Стробілурин, 20% + 
триазол, 8% (0,75 л/га)

Стробілурин, 20% + триазол, 8% (0,75 л/га): 
на прапорцевому листку розвиваються плямистості

Тривалий захист від плямистостей, борошнистої роси та іржі дозволив сорту пшениці максимально 
реалізувати свій потенціал. Урожайність на частині поля, де застосовували ТЕЛАМУС, була на 4,8 
ц/га вищою, ніж на контрольному варіанті з стробілурином і триазолом. За цінами на момент збиран-
ня урожаю (липень 2022 року) собівартість додаткових витрат на застосування ТЕЛАМУСУ, порівня-
но з фунгіцидом стробілурин, 20% + триазол, 8%, склала лише 0,75 ц зерна пшениці.

ТЕЛАМУС (0,75 л/га): 
прапорцевий листок без ознак ураження

ТЕЛАМУС: тривалий захист від плямистостей листя Урожайність пшениці за різних варіантів захисту (ц/га)

18-й день після обробки 25-й день після обробки

Контроль: 
стробілурин, 20% 

+ триазол, 8% 
(0,75 л/га)

ТЕЛАМУС
(0,8 л/га)

65,4

+8%
+4,8 ц/га або

70,2
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контрольному варіанті вже почали з'являтися ледь помітні некрози. Як правило, це перші ознаки май-
бутніх плямистостей. Що й підтвердилося через 7 днів. На 25-й день після обробки на варіанті 
стробілурин + триазол септоріоз і піренофороз набули значного розвитку. Натомість листовий 
апарат озимої пшениці після застосування ТЕЛАМУСУ залишався здоровим, без ознак ураження й 
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ня урожаю (липень 2022 року) собівартість додаткових витрат на застосування ТЕЛАМУСУ, порівня-
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прапорцевий листок без ознак ураження
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+4,8 ц/га або

70,2
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РЕЛЕВАНТ
ФУНГІЦИДИ

Трикомпонентний фунгіцид для 
контролю грибних і бактеріальних 
хвороб в посівах соняшнику та сої

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Фунгіцид застосовують в період вегетації 
профілактично або за появи перших ознак за-
хворювання. Обприскування потрібно прове-
сти перш ніж хвороби завдадуть незворотних 
втрат врожаю. Уникати застосування препа-
рату під час спеки, засухи, сильного вітру та 
інших несприятливих погодних умов. Опти-
мальні умови для обприскування посівів пре-
паратом: температура від +15°С до +25°С. Для 
підсилення лікувальної дії препарату мож-
ливе додавання до робочого розчину ПАР 
Альфалип Екстра, 0,2-0,3 л/га. Додавання до 
робочого розчину ПАР не є обов’язковим, але 
покращує змочування робочої поверхні, чим 
підвищує ефективність фунгіцидної обробки.

ВЛАСТИВОСТІ
Завдяки поєднанню хімічних і біологічних ре-
човин препарат володіє високоефективною лі-
кувальною та бактерицидною діями. Загибель 
патогенів відбувається протягом 1 – 3 діб за ра-
хунок капсулювання інфікованих клітин росли-
ни.  Фунгіцид забезпечує контроль збудників 
найбільш поширених грибних і бактеріальних 
хвороб сої та соняшнику, а також ефективний 
проти несправжніх грибів (пероноспороз).

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Тіофанат-метил зупиняє та блокує процеси по-
ділу клітинного ядра патогена, не допускаючи 
розвитку конідій. Цимоксаніл впливає на син-
тез нуклеїнових кислот, білків, жирів, дихан-
ня міцелію та проникність клітинних мембран 
патогенів, що забезпечує надійне пригнічення 
збудників і запобігає прояву резистентності. 
Діюча речовина має ефект капсулювання ін-
фікованих клітин, що зупиняє розвиток та по-
ширення захворювання. Продукт ферментації 
Streptomyces (Актиноміцетів) проявляє бак-
терицидну системну дію, яка зупиняє поділ та 
розмноження клітин бактерій, блокуючи синтез 
білку і поділ РНК збудника.
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ПЕРЕВАГИ
 y Перший препарат, що контролює справжні і 

несправжні гриби та бактеріози
 y  Має сильну лікувальну, профілактичну та 

захисну дію
 y  Поєднання діючих речовин з різним 

механізмом дії запобігає виникненню 
резистентності у збудників хвороб

 y  Не фітотоксичний, не шкідливий для корисної 
ентомофауни

ДІЮЧА РЕЧОВИНА  
тіофанат-метил, 375 г/л  
+ цимоксаніл, 225 г/л  
+ продукт ферментації  
Streptomyces spp., 5 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
концентрат суспензії

ТАРА 
5 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ 
(ЗАРЕЄСТРОВАНО В УКРАЇНІ)

Культура Хвороби Норма 
витрати, л/га Строк обробки

Строк 
очікування, 

днів

Макс. 
кількість 
обробок

Соняшник

Борошниста роса, перoноспороз, 
біла та сіра гнилі, фомоз, 
фомопсис, альтернаріоз, 

септоріоз, бактеріоз стебел і 
кошиків 0,5 – 0,75 Обробка протягом 

вегетації культури 20 2

Соя
Борошниста роса, перoноспороз, 

біла гниль, альтернаріоз, 
аскохітоз, септоріоз, кутаста 

плямистість (бактеріоз)

Ріпак
Пероноспороз, борошниста 

роса, альтернаріоз, склеротиніоз, 
фомоз, циліндроспоріоз, 

бактеріоз
0,5 – 0,75

Обробка 
протягом вегетації 

культури
20 2

ПЛАНУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ
100 – 300 л/га (в залежності від фази розвитку культури, густоти стояння рослин, погодних умов).
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До складу РЕЛЕВАНТУ входять три діючі речовини з різних хімічних груп. Тіофанат-метил завдяки 
помірній ліпофільності і розчинності не лише захищає рослину від проникнення грибів, а й проявляє 
тривалу лікувальну дію. Має високу ефективність проти більшості плямистостей і склеротиніозу. 
Цимоксаніл – високосистемна діюча речовина проти пероноспорових грибів. Швидко проникає в 
оброблену рослину і блокує розростання інфекції. Продукт ферментації Streptomyces має виражені 
бактерицидні властивості.

РЕЛЕВАНТ створено спеціально для захисту соняшнику і сої від пероноспорозу, комплексу плями-
стостей і для контролю бактеріозів. Збудники цих хвороб належать до абсолютно різних класів і родів, 
мають свої біологічні та екологічні особливості. Але поряд з цим на рослинах ці хвороби можуть 
розвиватися одночасно.

РЕЛЕВАНТ ФУНГІЦИДИ РЕЛЕВАНТФУНГІЦИДИ

КОНТРОЛЬ ЗМІШАНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА РОСЛИНАХ 
Сумісний розвиток септоріозу і бактеріозу на соняшнику (Київська обл., 2021 рік)

Тіофанат-метил Цимоксаніл Продукт ферментації Streptomyces 
Показники 

РЕЛЕВАНТ, КС

Концентрація, г/л

Хімічна група

375 225 5

Тіофанати (MBC – fungicides, 
Thiophanates)

Цианоацетаміди
(Cyanoacetamideoxime)

Речовина, отримана з 
мікроорганізмів, бактерицид 

Код FRAC

Розчинність у воді 
при 20°С, мг/л

1 27 25

19 780 Висока (High)

Ліпофільність, од.

Спосіб поширення 
після нанесення 
на рослину

1,4 0,7 Низька (Low bioaccumulation)

Контактно-системний Системний і трансламінарний +  
активність у газовій фазі Системний

Механізм дії 
на фітопатогенів

Блокування поділу ядра і клітин 
грибів (вплив на мітоз)

Блокування синтезу РНК, білків, 
процесів  дихання і проникності 

мембран
Пригнічення біосинтезу 

амінокислот і білка у бактерій

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГІЦИДУ РЕЛЕВАНТ

РЕЛЕВАНТ ефективний проти мікроорганізмів, що заселяють соняшник і сою у природних умовах. 
Для підтвердження було взято мазки з листків для подальшого культивування в лабораторних умовах. 
У штучне середовище було додано РЕЛЕВАНТ у розрахунку 0,75 л/га (варіант 1) і фунгіцид цимоксаніл, 
25% + фамоксадон, 25%, 0,6 кг/га (варіант 2). Контролем була вода. На 7-му добу у чашках Петрі з фунгі-
цидом РЕЛЕВАНТ не виявлено жодних ознак розвитку грибів чи бактерій. На варіанті з іншим препа-
ратом фіксувалися численні колонії бактерій. Контрольний варіант інтенсивно заростав грибними і 
бактеріальними мікроорганізмами.

Подібні результати отримано й у польових умовах на соняшнику. Через 14 днів після обробки рослин 
РЕЛЕВАНТ проявив дуже високу ефективність проти пероноспорозу (97%), септоріозу (93%) фомозу 
(96%), склеротиніозу (82%) і бактеріозу стебел і кошиків (91%). Вже через 2-3 дні розростання плям 
зупинялося, спороношення на них не формувалося, периферія ураженої тканини пробковіла, блокую-
чи поширення інфекції. Бактеріальні плями висихали, не утворювали ексудату.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДУ РЕЛЕВАНТ ПРОТИ ГРИБНИХ 
І БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ

КОНТРОЛЬ ТРЬОХ ГРУП ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

РЕЛЕВАНТ
«НЕСПРАВЖНІ» ГРИБИ: «СПРАВЖНІ» ГРИБИ: БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ:

• пероноспороз 
(несправжня 
борошниста роса)

• фітофтороз

• борошниста роса
• фомоз
• фомопсис
• альтернаріоз
• септоріоз
• склеротиніоз
• сіра гниль
• альтернаріоз
• аскохітоз

• бактеріоз стебел і 
кошиків соняшника

• кутаста плямистість 
сої

• пустульний бакте-
ріоз

РЕЛЕВАНТ (0,75 л/га) Цимоксаніл, 25% + 
фамоксадон, 25% (0,6 кг/га) Контроль, вода

Розвиток мікроорганізмів за різних варіантів (7-ма доба культивування у чашках Петрі)

За вологих умов на уражених рослинах можна спостерігати сумісний розвиток грибних і бактеріаль-
них хвороб. Після розростання, наприклад, септоріозу на пошкоджених і відмерлих тканинах згодом 
починають заселятися бактерії. Особливо на нижніх листках, ближче до поверхні ґрунту. 
РЕЛЕВАНТ ефективно контролює таку змішану інфекцію.

СОНЯШНИК, ФАЗА БУТОНІЗАЦІЇ ("ЗІРОЧКИ")
(обробка у фазу ВВСН 16-18, Київська обл., 2021 рік )
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АНЕЛАС
ФУНГІЦИДИ

Двокомпонентний фунгіцид для 
ефективного захисту яблуневих 
садів від комплексу поширених 
хвороб

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Фунгіцид захищає від хвороб як профілактич-
но, так і за появи перших ознак. Проте дуже 
важливо провести обприскування перш ніж 
хвороби завдадуть незворотних втрат уро-
жаю. Обов’язковою вимогою є суцільне по-
криття крони і рясне змочування рослин під 
час внесення препарату. Опади, що випали 
через 1 годину після обробки не впливають 
на ефективність дії препарату. Оптимальні 
температурні умови для обприскування садів 
препаратом від +15°С до + 25°С. Для підси-
лення лікувальної дії препарату можливе до-
давання до робочого розчину ПАР Альфалип 
Екстра, 0,2-0,3 л/га. Додавання до робочого 
розчину ПАР не є обов’язковим, але покращує 
змочування робочої поверхні, чим підвищує 
ефективність фунгіцидної обробки.

ВЛАСТИВОСТІ
За рахунок поєднання двох діючих речовин з 
різними властивостями спостерігається поси-
лення та підтримання ефективної концентрації 
препарату в рослині, що забезпечує швидкий 
стоп-ефект і пролонгований захист культури (до 
3-х тижнів). Комбінація діючих речовин з різних 
хімічних класів (триазоли та стробілурини) за-
безпечує високу ефективність проти широкого 
спектру збудників хвороб і виключає появу ре-
зистентності. Препарат володіє контактними та 
системними властивостями з яскраво вираже-
ним лікувальним і профілактичним ефектом.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Міклобутаніл (хімічний клас триазоли) блокує 
біосинтез ергостерину у клітинах збудників 
грибних хвороб, що призводить до порушен-
ня процесу поділу клітин, а згодом і до повної 
загибелі патогена. Піраклостробін (стробілу-
рини), пригнічує мітохондріальне дихання, бло-
куючи перенесення електронів у клітинах гри-
бів, що призводить до загибелі спор та міцелію 
патогена. Піраклостробін володіє захисною та 
лікувальною властивостями, додатково має сти-
мулюючу дію на рослини.
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ПЕРЕВАГИ
 y Формуляція на основі жирних кислот природного 

походження забезпечує одержання стабільної 
мікроемульсії, що гарантує вищу якість та 
ефективність обробки

 y Активність проти всіх фаз розвитку патогенів 
 y  Пролонгований  захист (до 3-х тижнів) яблуні від 

комплексу найбільш поширених хвороб
 y Поєднання двох діючих речовин з різних хімічних 

класів запобігає виникненню резистентності у 
збудників хвороб

ДІЮЧА РЕЧОВИНА  
міклобутаніл, 250 г/л  
+ піраклостробін, 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
концентрат емульсії  
(на основі жирних кислот 
природного походження)

ТАРА 
1 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ 
(ЗАРЕЄСТРОВАНО В УКРАЇНІ)

Культура Хвороби Норма 
витрати, л/га Строк обробки

Строк 
очікування, 

днів

Макс. 
кількість 
обробок

Яблуня
Борошниста роса, парша, бура 

плямистість (філостиктоз), 
альтернаріоз

0,3 – 0,4
Обприскування 

в період 
вегетації

30 2

Груша
Парша, біла плямистість листків 
(септоріоз), іржа, альтернаріоз, 

борошниста роса
0,3 – 0,4

Обприскування 
в період 
вегетації

30 3

ПЛАНУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ
Сади: 600 – 1000 л/га (в залежності від об’єму крони, фази розвитку культури, густоти стояння і погод-
них умов).
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АНЕЛАС, КЕ – це перший фунгіцид компанії ALFA Smart Agro, створений спеціально для захисту яблу-
невих садів від поширених хвороб. 
Склад препарату унікальний: поєднано одні з найефективніших у захисті садів діючі речовини з різних 
хімічних груп – триазол міклобутаніл і стробілурин піраклостробін. Висока розчинність і мобільність 
міклобутанілу забезпечує швидку лікувальну дію, а ліпофільність і трансламінарна активність піракло-
стробіну створює тривалий захисний бар'єр від збудників борошнистої роси і плямистостей листя. І 
все це в спеціальній формуляції на основі жирних кислот.

Відомо, що не лише склад препарату, а й його формуляція визначають ефективність захисту рослин. 
Важливо також забезпечити рівномірне і максимально повне покриття цільових об'єктів робочим 
розчином. Тут крім якісного обладнання потрібно мати стабільний і моногенний робочий розчин. Як 
показує практика, не всі препарати за однакової якості води можуть це забезпечити. Інколи причина у 
значному, порівняно з польовими культурами, об'ємі робочого розчину (у 3 – 5 разів більшому).
При створенні фунгіциду АНЕЛАС цій проблемі було приділено особливу увагу. Вирішенням стала 
формуляція на основі похідних жирних кислот. Відтак фунгіцид АНЕЛАС під час багатократного 
розведення утворює фактично мікроемульсію, а сам робочий розчин характеризується  винятковою 
стабільністю у часі, за мінливих температур і має надзвичайну здатність запобігати кристалізації актив-
них речовин (варіант №1). Така стійка ліпофільна система гарантує швидке та повне покриття і проник-
нення активних інгредієнтів.  
Натомість варіант №2 з триазолом у вигляді звичайного концентрату емульсії через неповне емульгу-
вання препарату з часом проявляє відділення частини робочого розчину – утворення так званого 
«крему». Це призводить до неповного і нерівномірного покриття рослини і як наслідок – до гіршого 
проникнення препарату і зниження його ефективності.
Препаратам у вигляді водорозчинних гранул взагалі властиве явище седиментації (варіант №3). У 
результаті часто маємо нерівномірний розподілу діючих і допоміжних речовин  у робочому розчині, 
що ускладнює якісне нанесення препарату на оброблювальну поверхню. Нерозчинні частки негативно 
впливають на проникність препарату, суттєво знижують його ефективність.

Робочий розчин, а відтак і розчинені активні компоненти в ньому, проникають у рослину не лише 
через продихи, а й кутикулу, кутикулярні тріщини, епідерміс. Через покривні тканини процес відбу-
вається дифузно або адсорбційно. Тому для швидкого і повного проникнення розмір часток діючої 
речовини повинен бути мінімальним. Таким, за міжнародними стандартами, є діаметр 3…5 мкм пере-
важної більшості частинок (90%). АНЕЛАС повністю відповідає цим вимогам: середній розмір часток 
складає лише 4,13 мкм. Мінімальний розмір часток у поєднанні з описаною формуляцією на основі 
жирних кислот забезпечують швидке і максимально повне проникнення діючих речовин у рослину, що 
визначає високу біологічну ефективність нового фунгіциду.

Найбільшої шкоди насадженням яблуні завдають борошниста роса і плямистості листя. Фунгіцид 
АНЕЛАС створено для контролю головних хвороб яблуні, оздоровлення насаджень, отримання якіс-
ної товарної продукції, придатної для зберігання. Він доповнює технологію захисту садів і дозволяє 
слідувати антирезистентній стратегії контролю фітопатогенів.

АНЕЛАС, 
КЕ (0,4 л/га)

Дифеноконазол, 25% 
КЕ (0,2 л/га)

Ципродиніл, 37,5% + 
флудиоксоніл, 25%, ВГ (1,0 кг/га) 

АНЕЛАС ФУНГІЦИДИ АНЕЛАСФУНГІЦИДИ

СХЕМА ЗАХИСТУ ЯБЛУНІ ВІД ХВОРОБ

СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Стан робочого розчину різних препаративних форм через 24 год після приготування 
(із розрахунку 800 л/га)

РОЗМІР ЧАСТОК ДІЮЧИХ РЕЧОВИН У РОБОЧОМУ РОЗЧИНІ
Розмір 90% часток діючих речовин у робочому розчині різних фунгіцидів (мкм)

Дифеноконазол, 
25%, КЕ

АНЕЛАС, 
КЕ

Ципродиніл, 37,5% + 
флудиоксоніл, 25%, ВГ

Флуопірам, 25% + 
трифлоксистробін, 25%, КС

4,13 6,30 9,49 31,96

АНЕЛАС (0,3 – 0,4 л/га)

Артіс Плюс (0,4 – 0,6 л/га)

Камелот (0,18 – 0,22 л/га)Альфа-Мідь (1,5 – 2,0 кг/га)

Зелений
конус

Мишачі
вушка

Рожевий
бутон Цвітіння Опадання

пелюсток
Лісовий

горіх
Волоський

горіх
Розвиток

плодів
Дозрівання 

плодів

ЕФЕКТИВНІСТЬ АНЕЛАСУ ПРОТИ ХВОРОБ ЯБЛУНІ

Борошниста роса, плямистості листя, 
парша і глинь на плодах (контрольний варіант без фунгіцидів) АНЕЛАС (0,3 + 0,4 л/га)



АНЕЛАС, КЕ – це перший фунгіцид компанії ALFA Smart Agro, створений спеціально для захисту яблу-
невих садів від поширених хвороб. 
Склад препарату унікальний: поєднано одні з найефективніших у захисті садів діючі речовини з різних 
хімічних груп – триазол міклобутаніл і стробілурин піраклостробін. Висока розчинність і мобільність 
міклобутанілу забезпечує швидку лікувальну дію, а ліпофільність і трансламінарна активність піракло-
стробіну створює тривалий захисний бар'єр від збудників борошнистої роси і плямистостей листя. І 
все це в спеціальній формуляції на основі жирних кислот.

Відомо, що не лише склад препарату, а й його формуляція визначають ефективність захисту рослин. 
Важливо також забезпечити рівномірне і максимально повне покриття цільових об'єктів робочим 
розчином. Тут крім якісного обладнання потрібно мати стабільний і моногенний робочий розчин. Як 
показує практика, не всі препарати за однакової якості води можуть це забезпечити. Інколи причина у 
значному, порівняно з польовими культурами, об'ємі робочого розчину (у 3 – 5 разів більшому).
При створенні фунгіциду АНЕЛАС цій проблемі було приділено особливу увагу. Вирішенням стала 
формуляція на основі похідних жирних кислот. Відтак фунгіцид АНЕЛАС під час багатократного 
розведення утворює фактично мікроемульсію, а сам робочий розчин характеризується  винятковою 
стабільністю у часі, за мінливих температур і має надзвичайну здатність запобігати кристалізації актив-
них речовин (варіант №1). Така стійка ліпофільна система гарантує швидке та повне покриття і проник-
нення активних інгредієнтів.  
Натомість варіант №2 з триазолом у вигляді звичайного концентрату емульсії через неповне емульгу-
вання препарату з часом проявляє відділення частини робочого розчину – утворення так званого 
«крему». Це призводить до неповного і нерівномірного покриття рослини і як наслідок – до гіршого 
проникнення препарату і зниження його ефективності.
Препаратам у вигляді водорозчинних гранул взагалі властиве явище седиментації (варіант №3). У 
результаті часто маємо нерівномірний розподілу діючих і допоміжних речовин  у робочому розчині, 
що ускладнює якісне нанесення препарату на оброблювальну поверхню. Нерозчинні частки негативно 
впливають на проникність препарату, суттєво знижують його ефективність.

Робочий розчин, а відтак і розчинені активні компоненти в ньому, проникають у рослину не лише 
через продихи, а й кутикулу, кутикулярні тріщини, епідерміс. Через покривні тканини процес відбу-
вається дифузно або адсорбційно. Тому для швидкого і повного проникнення розмір часток діючої 
речовини повинен бути мінімальним. Таким, за міжнародними стандартами, є діаметр 3…5 мкм пере-
важної більшості частинок (90%). АНЕЛАС повністю відповідає цим вимогам: середній розмір часток 
складає лише 4,13 мкм. Мінімальний розмір часток у поєднанні з описаною формуляцією на основі 
жирних кислот забезпечують швидке і максимально повне проникнення діючих речовин у рослину, що 
визначає високу біологічну ефективність нового фунгіциду.

Найбільшої шкоди насадженням яблуні завдають борошниста роса і плямистості листя. Фунгіцид 
АНЕЛАС створено для контролю головних хвороб яблуні, оздоровлення насаджень, отримання якіс-
ної товарної продукції, придатної для зберігання. Він доповнює технологію захисту садів і дозволяє 
слідувати антирезистентній стратегії контролю фітопатогенів.
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КЕ (0,4 л/га)
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КЕ (0,2 л/га)

Ципродиніл, 37,5% + 
флудиоксоніл, 25%, ВГ (1,0 кг/га) 
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СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Стан робочого розчину різних препаративних форм через 24 год після приготування 
(із розрахунку 800 л/га)

РОЗМІР ЧАСТОК ДІЮЧИХ РЕЧОВИН У РОБОЧОМУ РОЗЧИНІ
Розмір 90% часток діючих речовин у робочому розчині різних фунгіцидів (мкм)
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4,13 6,30 9,49 31,96

АНЕЛАС (0,3 – 0,4 л/га)

Артіс Плюс (0,4 – 0,6 л/га)

Камелот (0,18 – 0,22 л/га)Альфа-Мідь (1,5 – 2,0 кг/га)
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парша і глинь на плодах (контрольний варіант без фунгіцидів) АНЕЛАС (0,3 + 0,4 л/га)
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ЛОНГАС
АКАРИЦИД

Двокомпонентний інсекто-акарицид 
для захисту яблуні

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Обов’язковою вимогою є забезпечення суціль-
ного покриття площі та рясного змочування 
рослин під час проведення обприскування. 
Уникати застосування препарату під час спеки, 
засухи, заморозків, сильного вітру та інших не-
сприятливих погодних умов. Акарицид можна 
змішувати з іншими загальновживаними пе-
стицидами на відповідних культурах. Проте в 
кожному випадку необхідно перевіряти препа-
рати на сумісність. Лонгас за дотримання реко-
мендованих доз застосування є безпечним для 
ссавців, птахів і корисних комах.

ВЛАСТИВОСТІ
Лонгас ефективно діє на всі стадії кліщів (яйця, 
личинки, німфи та імаго). Надійно контролює 
такі види кліщів: звичайний павутинний кліщ 
(Tetranychus telarius L.), червоний плодовий кліщ 
(Panonychus ulmi Koch.), туркестанський павутин-
ний кліщ (Tetranychus turkestani), червоний паву-
тинний кліщ (Tetranychus cinnabarinus), атлан-
тичний павутинний кліщ (Tetranychus atlanticus), 
глодовий кліщ (Tetranuchus viennensis), черво-
ний цитрусовий кліщ (Panonychus citri), вино-
градний павутинний кліщ (Eotetranychus pruni), 
грабовий павутинний кліщ (Eotetranychus carpini 
Oud.), жовтий яблуневий павутинний кліщ 
(Eotetranychus pomi). Завдяки високій фотоста-
більності та стійкості до високих температур на-
вколишнього середовища термін акарицидної дії 
складає до 50 діб. Лонгас не має фітотоксичності 
для сільськогосподарських культур.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Діюча речовина гекситіазокс належить до групи 
інгібіторів росту кліщів (MOA Group 10), запобі-
гає розвитку кліщів від стадії яйця до імаго. Воло-
діє трансламінарними властивостями: при попа-
данні на рослину проникає всередину листових 
пластинок. Завдяки швидкому поглинанню дію-
чої речовини листям препарат більш стійкий до 
опадів та інших несприятливих умов. Діюча ре-
човина абамектин відноситься до авермектинів. 
Авермектини володіють нейротоксичною дією: 
стимулюють виділення гамма-аміномасляної 
кислоти, яка пригнічує передачу нервового ім-
пульсу і викликає параліч у кліщів і комах. Аба-
мектин має кишкову дію з тривалою трансламі-
нарною активністю.
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ПЕРЕВАГИ
 y  Висока ефективність проти всіх стадій розвитку 

кліщів
 y  Поєднання двох діючих речовин з різних хімічних 

класів запобігає виникненню резистентності
 y  Поєднання нокаут-ефекту з овіцидною та 

пролонгованою захисною діями 
 y  Трансламінарна дія дозволяє проконтролювати 

шкідників, що не потрапили під обробку, 
перебуваючи в важкодоступних місцях

 y  Додаткова активність проти сисних і мінуючих 
шкідників (медяниці, трипси)

ДІЮЧА РЕЧОВИНА  
гексітіазокс, 180 г/л 
+ абамектин, 70 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
концентрат суспензії

ТАРА 
1 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ 
(ЗАРЕЄСТРОВАНО В УКРАЇНІ)

Культура Шкідники Норма 
витрати, л/га Строк обробки

Строк 
очікування, 

днів

Макс. 
кількість 
обробок

Яблуня Кліщі (усі стадії розвитку), яблунева 
медяниця 0,15 – 0,30

Обприскування 
в період 
вегетації

30 1

Груша Кліщі (усі стадії розвитку), яблунева 
медяниця 0,15 – 0,30

Обприскування 
в період 
вегетації

30 1Виноградники
Кліщі (усі стадії розвитку) 0,12 - 0,18

Суниці (маточники)
Троянда Павутинний кліщ 0,15 - 0,30

ПЛАНУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ
Сади: 600 – 1000 л/га (в залежності від об’єму крони, фази розвитку культури, густоти стояння і погодних 
умов).
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На яблунях та інших плодових культурах паразитує кілька видів павутинних кліщів: звичайний паву-
тинний (Tetranychus urticae Koch.), садовий павутинний (Schizotetranychus pruni Oudms.), червоний 
плодовий (Panonychus ulmi Koch.), бурий плодовий (Bryobia redikorzevi Reck.), глодовий 
(Amphitetranychus viennensis Zacher.) та ін. Домінуючим є звичайний павутинний кліщ – поліфаг, що 
пошкоджує не лише плодові, а й інші культури і навіть бур'яни. 
Навесні за температури +12...15°С починається вихід запліднених самиць із місць зимівлі. За 2…3 тижні 
кожна самиця відкладає 100…150 яєць. Розвивається звичайний павутинний кліщ у різних зонах у 4…12 
генераціях. Оптимальними умовами є температура +28...33°С і відносна вологість повітря 35…50%. 
Цикл розвитку залежить від погодних умов і триває 10…20 днів. Надалі яйця, відроджені личинки, 
німфи й імаго трапляються на листі одночасно, тобто відбувається змішування структури популяції і 
нашаровування генерацій.
Кліщі заселяють переважно нижній бік листків, проколюють епідерміс і губчату паренхіму, висмокту-
ють їхній вміст. Пошкоджені листки стають мозаїчними, поступово знебарвлюються і засихають. 
Втрата листя призводить до пригнічення й загального ослаблення дерев, зменшення маси плодів і 
погіршення їхньої якості, сповільнення процесу утворення плодових бруньок. У результаті це призво-
дить до недобору 30–65 % урожаю.

У циклі розвитку кліщі проходять кілька стадій. З яйця виходить личинка, що відрізняється від дорослої 
особини: вона має лише 3 пари ніг і досить рухлива. Підростаючи, кліщі проходять ще дві стадії німфи. 
Німфа відрізняється від імаго меншими розмірами тіла і недорозвиненістю статевої системи. В процесі 
онтогенезу личинка і німфа живляться, ростуть і періодично линяють (змінюють затверділий хітиновий 
покрив). Після цього перетворюються на імаго – самку або самця. 
Для надійного контролю рослиноїдних кліщів важливо впливати на кожну стадію їхнього розвитку. А в 
природі, як уже зазначалося, структура популяції змішана, тобто присутні одночасно усі стадії розвит-
ку. Одним активним компонентом повного контролю досягти не вдається. Тому агрономи змушені 
готувати бакові суміші різних препаратів. Саме для вирішення цієї проблеми у складі ЛОНГАСУ поєд-
нані гекситіазокс і абамектин, що у синергії забезпечують контроль усіх стадій розвитку кліщів. 

Абамектин – контактно-шлунковий інсекто-акарицид природного походження, отриманий з продук-
тів метаболізму бактерій роду Streptomyces. Здатність абамектину швидко (протягом 2 годин) і повні-
стю проникати в оброблений листок, накопичуватися у вигляді своєрідних резервуарів, забезпечує 
високу ефективність навіть за критичних температур (+35°С) і значної кількості опадів. Поширюється 
трансламінарно. За вчасної обробки і максимальної норми захисна дія абамектину триває до 3-4-х 
тижнів, навіть проти личинок кліщів, що відродилися вже після обробки. Високоефективний проти 
імаго, личинок і німфи кліщів.
Гекситіазокс – контактно-шлунковий акарицид з вираженою овіцидною і ларвіцидною дією. Характе-
ризується високою трансламінарною активністю, що вкрай важливо для контролю кліщів на нижньому 
боці листка. Стійкий до сонячного світла. Високі температури повітря, що настають після проникнення 
препарату в рослину, не впливають на активність акарициду. Має тривалу захисну дію. 
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Інші акарициди для захисту садівЛОНГАС

Хімічна група / 
група IRAC

Механізм дії

Карбоксаміди / 
10 А

Піретроїди / 
3 А

Інгібітор росту 
кліщів

Блокування 
передачі нервових 

імпульсів

Контроль стадій 
кліщів

Спосіб поширення

Яйце, личинка, 
німфа Імаго, личинка німфа

Контактний + трансламінарний Лише контактний 

Водний фотоліз, 
ДТ50, днів

Тривалість 
захисної дії

17 12

До 50 діб До 7 діб
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6

Блокування 
нервових 

каналів, параліч
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нервову систему
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АЛЬФА-ДИКВАТ 
ФОРТЕ

ДЕСИКАНТИ

Контактний десикант 
суцільної дії

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для приготування робочого розчину реко-
мендується використовувати тільки чисту та 
відфільтровану воду, оскільки брудна вода 
знижує ефективність диквату. Висушування 
рослин триває протягом 2-7 днів після оброб-
ки (це залежить від норми витрати, погодних 
умов і фази розвитку рослин). Обов’язковою 
вимогою є забезпечення суцільного покрит-
тя площі і повного змочування рослин під час 
внесення препарату. Як гербіцид препарат 
рекомендується застосовувати по вегетую-
чих бур’янах до посіву або до сходів культури. 
Під час внесення робоча швидкість агрегату 
повинна становити 7-10 км/год. Обробку ре-
комендується проводити ввечері або вдень за 
умов хмарної погоди. У сонячну та жарку по-
году десикація проходить швидко, але менш 
ефективно. Вранці обробляти не рекоменду-
ється. Не змивається опадами вже через 30 
хвилин після обробки.  Забороняється про-
водити обприскування при швидкості вітру 
більше 3-4 м/с. Бакові суміші з іншими загаль-
новживаними пестицидами на відповідних 
культурах не рекомендуються через неспівп-
адіння строків застосування. Для підвищення 
ефективності десикації або при застосуванні 
проти бур’янів з потужним восковим нальотом 
чи з надмірним опушенням, слід до розчину 
Альфа-Диквату Форте додавати ПАР Альфа-
лип Екстра (0,2-0,3 л/га), ПАР Бустер (0,1-0,2 
л/га) або карбамід, аміачну селітру.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Діюча речовина дикват має контактну дію. Піс-
ля обробки швидко поглинається зеленими ча-
стинами рослин та перетворюється на перекис 
водню, що руйнує стінки мембран клітин. Це 
призводить до засихання всіх зелених частин 
рослини, на яку потрапив препарат. Десикація 
проходить тільки на початку процесу фотосин-
тезу. Але під дією ультрафіолетового проміння 
перекис водню швидко розпадається, тому для 
забезпечення високої ефективності обробку  
рекомендується проводити у похмурий день 
або ввечері. В цьому випадку відбувається більш 
глибоке проникнення диквату в рослину та за-
безпечується більш рівномірна десикація. Дію-
ча речовина швидко розкладається в рослині, 
тому застосування препарату є безпечним як на 
насіннєвих посівах, так і у посівах, які призначе-
ні для продовольчих цілей.

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ 
РІДИНИ 

Наземне обприскування: 250 – 400 л/га,  
авіаційне: 50 – 70 л/га.
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ПЕРЕВАГИ
 y Швидкий видимий ефект десикації
 y Низькі норми витрати на проведення 

десикації
 y Обмежує поширення грибних хвороб, які 

призводять до погіршення якості насіння 
(біла, сіра, суха гнилі, альтернаріоз, 
пліснявіння)

 y Знищує небажану рослинність на посівах 
сільськогосподарських культур 

 y Не накопичується в 
сільськогосподарській продукції

ДІЮЧА РЕЧОВИНА  
дикват дибромід, 300 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
розчинний концентрат

ТАРА 
10 л

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ 
(ЗАРЕЄСТРОВАНО В УКРАЇНІ)

Культура Призначення Норма 
витрати, л/га Строк обробки

Строк 
очікування, 

днів

Макс. 
кількість 
обробок

Соняшник

Підсушування культури 
перед збиранням і 
часткове знищення 

бур’янів
1,0–1,5

Обприскування у фазу побуріння 
кошиків, у т.ч. авіаметодом 6

1

Ріпак
Обприскування при побурінні 

70 % стручків культури, у т.ч. 
авіаметодом

7

Соя
Обприскування у фазу початку 

побуріння бобів нижнього та 
середнього ярусів, за вологості 

зерна не більше 35-40%
6

Пшениця
Обприскування посівів за 2 тижні 

до збирання за вологості зерна 
не більше 30%

7

Горох

Підсушування культури 
перед збиранням і 
часткове знищення 

бур'янів

1,0–1,5

У період пожовтіння нижніх 
стручків, за вологості зерна до 

45% 7

1

Льон У фазі ранньої жовтої  стиглості 
культури

Картопля За 10 днів до збирання культури 10
Боби кормові 
(насіннєві посіви) 2,0–2,5 В період пожовтіння насіння 

нижніх бобів 8-10

Сорго (насіннєві 
посіви) 2,0

У період воскової стиглості 
насіння, за вологості зерна не 

більше 25% 6
Нут 1,5–2,0 У фазі початку побуріння бобів 

нижнього і середнього ярусів

Поля, призначені під 
посів ярих культур Знищення бур’янів

1,0–2,0

Обприскування вегетуючих 
бур’янів до сівби або до сходів 

культури
7

Люцерна (насіннєві 
посіви)

Підсушування культури 
перед збиранням і 
часткове знищення 

бур'янів

Обприскування посівів у період 
побуріння 85 - 90% бобів

ПЛАНУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ НА НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ
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