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Самум Форте 374, РК
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ПРО КОМПАНІЮ

Один із вітчизняних лідерів аграрного ринку – компанія «ТерраВіта» –  
є українським постачальником засобів захисту рослин, насіння агрокуль-
тур і мікродобрива від провідних світових та європейських виробників.

Компанія почала свою діяльність в 2001 році, а зараз має мережу регіональ-
них представництв, які охоплюють всю територію України та країни СНД.

«ТерраВіта» дотримується сучасних європейських технологій, адаптова-
них до українських реалій, і пропонує українському виробнику сільгосп-
продукції тільки якісні, перевірені досвідом і часом, безпечні для людини 
та довкілля продукти.

Компанія демонструє впевненість, гнучкість та вміння швидко реагувати 
на вимоги ринку, заохочує його до якісних і комплексних рішень.

Основним принципом роботи компанії є забезпечення кваліфікованого 
супроводу протягом усього циклу вирощування сільгоспкультур: в будь-
який час ви можете отримати компетентну пораду.

Наш професіоналізм та досвід – для вас!



ЗАСОБИ
ЗАХИСТУ
РОСЛИН

ГЕРБІЦИДИ
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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ 
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РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ 
РЕЧОВИНИ

РОДЕНТИЦИДИ
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
на наступний рік після застосування препарату 
не рекомендується вирощувати цукрові буряки, 
горох та овочі. Сою, соняшник та ріпак рекомен-
довано висівати після оранки. Кукурудзу, сорго, 
пшеницю, ячмінь – без обмежень.

СУМІСНІСТЬ:
сумісний з іншими препаратами, проте перед змі-
шуванням рекомендовано обов’язково провести 
тест на їх фізико-хімічну сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• повний контроль широкого спектру однорічних 

і багаторічних злакових та дводольних бур'янів;
• контроль ваточника сирійського;
• широке вікно застосування: 2-8 листків культури;
• за рахунок грунтової дії попереджує появу 

наступних хвиль дводольних бур’янів;
• здатний контролювати падалицю соняшнику  

(звичайного, ІМІ- і сульфостійкого);
• відсутність фітотоксичності на культуру;
• покращена формуляція – не вимагає додавання 

сурфактантів.

АЛЛАТАН, 105 МД
Селективний гербіцид з високою біологічною ефек-
тивністю, для післясходового захисту посівів куку-
рудзи від комплексу однорічних та багаторічних зла-
кових та дводольних бур’янів.

Діюча речовина: мезотріон 75 г / л + 
нікосульфурон 30 г / л 

Препаративна 
форма:

масляна дисперсія

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Кукурудза 1,25-2,0
Однорічні і багаторічні 

злакові та дводольні бур'яни

Обприскування в період вегетації  
у фази від 2 до 8 листків  

культури включно.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Нікосульфурон – поглинається листками та стеблами бур’янів, інгібує поділ клітин шляхом блокування фер-
менту ALS (ацетолактатсинтетази), що приймає участь у синтезі основних амінокислот. Бур’яни швидко припи-
няють ріст і конкуренцію з культурою, через тиждень приймають червонуватий відтінок і поступово повністю 
гинуть (приблизно через три тижні).
Мезотріон інгібує фермент HPPD (пі-гідроксифеніл-піруват дегідрогеназу), який приймає участь у перетворенні 
тирозинової кислоти у пластохінони.
Останні є важливим елементом синтезу каротиноїдів. Ці сполуки, у свою чергу, розширюють спектр поглинання 
хлорофілу до інфрачервоного, таким чином мезотріон є інгібітором фотосинтезу. Бур’яни швидко припиня-
ють фотосинтез, втрачають зелений колір й гинуть. Мезотріон також має пролонговану ґрунтову дію. (Здатний 
ґрунтово контролювати появу декількох наступних хвиль однорічних дводольних бур’янів).
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
однорічні злакові бур’яни: канареєчник, бромус, 
лисохвіст, метлюг, тонконіг однорічний, вівсюг зви-
чайний, пажитниця льонова, куряче просо, пальчатка 
кровоспиняюча, самосіви зернових, мишій зелений, 
мишій сизий, стоколос.

багаторічні злакові бур’яни: вітвянка, гумай, тон-
коніг звичайний, польовиця біла, пирій повзучий, 
райграс пасовищний, свинорий пальчастий, очерет 
звичайний.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• норма витрати робочого розчину: 200-300 л / га. 

У випадку щільної посадки культури або силь-
ної засміченості посівів норму витрати робо-
чого розчину слід збільшити;

• максимальний ефект досягається коли бур'яни 
знаходяться на стадії активного зростання, при 
теплій погоді і достатньо зволоженому ґрунті 
однорічні злакові бур'яни у фазі з 2-4 листків до 
початку кущення, багаторічні злакові бур'яни з 
моменту утворення на них 4-6 листків, за досяг-
нення висоти 10-15 см;

• ефективність препарату може знижуватися при 
випаданні опадів протягом двох годин після 
обробки;

• слід уникати міжрядних обробок протягом  
2-3 тижнів після застосування препарату;

• препарат може застосовуватися в сумішах з інсек-
тицидами та фунгіцидами.

СУМІСНІСТЬ:
допускається використання гербіциду в бакових 
сумішах з препаратами бетанальної групи на основі 
клопіраліду на посівах буряків та з дозволеними гер-
біцидами проти дводольних бур'янів на посівах сої. 
Але в кожному конкретному випадку необхідно 
перевіряти препарати на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• системна активність;
• ефективно знищує практично всі види злакових 

бур’янів (надземну частину та кореневу систему);
• сумісний в бакових сумішах з багатьма гербіци-

дами крім сульфонілсечовинних, що призначені 
для боротьби з дводольними бур’янами;

• тривалий період впливу – можна використову-
вати в широкому діапазоні фаз розвитку культур 
і бур’янів;

• низька фітотоксичність;
• швидко розкладається в грунті та розчиняється у 

воді, не має шкідливого впливу на подальші зер-
нові культури;

• не має обмежень по сівозміні.

БАККАРД 125, КЕ
Селективний післясходовий гербіцид проти одноріч-
них і багаторічних злакових бур’янів у посівах цукро-
вих буряків, ріпаку, сої та соняшнику.

Діюча речовина: хізалофоп-П-етил, 125 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Цукровий буряк, соя, 
соняшник*, ріпак

0,4-0,8 Однорічні злакові бур'яни
Обприскування посівів культури у  

фазі 2-4 листків бур'янів незалежно  
від фази розвитку культури

0,8-1,2 Багаторічні злакові бур'яни
Обприскування посівів культури за 
висоти бур'янів 10-15 см незалежно  

від фази розвитку культури

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
володіючи високою системною активністю, діюча речовина швидко поглинається листям та іншими 
надземними частинами бур'янів і переноситься до точок росту пагонів і кореневищ. Бур'яни гинуть  
в результаті порушення гербіцидом синтезу жирних кислот: однорічні злакові гинуть на 7-10 день, бага-
торічні – через 2-3 тижні після обробки. Знищення листя і коріння бур'янів виключає можливість їх пов-
торної регенерації, забезпечуючи найвищий рівень контролю над бур'янами.

* Рекомендовано обмеження застосування препарату на основі хізалофоп-П-етил по деяким фазам 
розвитку культури. За більш детальною інформацією звертатись до регіонального представника.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
гірчиця польова, види лободи, види ромашки, тала-
бан польовий, гірчак березковидний, гірчак поче-
чуйний,підмаренник чіпкий, осот польовий (пізнє 
обприскування), сухоребрик струйчастий, види 
глухої кропиви (старі рослини), жабрій звичайний, 
фіалка польова. Ефект проявляється по бур’янах що 
вегетують.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• Бінорекс 375 РК на горосі використовується в 

фазі 5-6 листків культури;
• на зернових можна застосовувати після утво-

рення 3-5 листків до закінчення кущення;
• застосування препарату за хорошої для росту 

рослин погоди сприяє підсиленню дії гербіциду. 
Прохолодна, похмура і волога погода, а також 
слабкий ріст бур'янів навпаки уповільнюють дію 
препарату.

СУМІСНІСТЬ: 
у регламентованих нормах сумісний з більшістю 
пестицидів, що рекомендовані до застосування у 
посівах зазначених вище сільськогосподарських 
культур у цей період. Проте в кожному конкретному 
випадку необхідно перевіряти препарати на суміс-
ність. Уникайте використання у бакових сумішах з 
протизлаковими гербіцидами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• двокомпонентний післясходовий гербіцид 

для знищення широкого спектра дводольних 
бур’янів, у т. ч. підмаренника чіпкого;

• високоефективний у боротьбі з падалицею 
ріпаку та соняшнику;

• високоселективний. Дозволений до засто-
сування в посівах зернових з підсівом 
конюшини;

• відсутні обмеження щодо чергування культур 
у сівозміні;

• чутливість бур’янів до гербіциду;
• високоефективний у боротьбі з падалицею 

ріпаку та соняшнику, у тому числі виробничої 
системи Clearfield та Clearfield Plus у посівах 
зернових культур:

 – ріпак – обробляти у фазі сім’ядоль –  
4 листки (ВВСН 10-14);

 – соняшник – обробляти у фазі сім’ядоль –  
2 листки (ВВСН 10-12).

БІНОРЕКС 375, РК
Високоефективний післясходовий гербіцид для  
знищення широкого спектра дводольних бур’янів.

Діюча речовина: бентазон, 250 г / л +  
2М-4Х (МЦПА), 125 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

Культура Норма 
витрати, л/га

Терміни застосування Спектр дії

Горох 2,0-3,0 
Обприскування посівів  

у фазі 5-6 листків культури
Однорічні дводольні бур’яни  

у т.ч. стійкі до 2,4Д та 2М-4Х

Пшениця 2,0-3,0 
Обприскування посівів  

у фазі кущення культури

áіíîðåêñ

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Бінорекс 375, РК є комбінованим препаратом, що містить бентазон і 2М-4Х (МЦПА), дія яких доповнює 
одне одного. Бентазон – має виражену контактну дію. МЦПА – має системну дію, проникає у вегетативні 
органи розмноження (кореневища, бульби, столони) і знищує їх. Препарат поглинається насамперед 
зеленими частинами рослин, тому листя і стебла бур'янів при обприскуванні повинні рівномірно зво-
ложуватися розчином.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
щириця види, Канатник Теофраста, вівсюг 
польовий, галінсога дрібноквіткова, фіалка 
польова, переліска однорічна, підмаренник 
чіпкий, паслін чорний, рутка лікарська. шпер-
гель звичайний, талабан польовий, гірчак пта-
шиний, гірчиця польова.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• температурний режим для застосування препа-

рату від +15°С до +25°С і швидкості вітру 3-4 м / с;
• кратність обробок за сезон – однократно;
• рорма використання води 200-300 л / га;
• препарати з групи імідазолінонів не рекоменду-

ється використовувати на одному полі частіше  
1 разу на 3 роки.

СУМІСНІСТЬ:
препарат несумісний з інсектицидами фосфо-
рорганічної групи (діметоат, хлорпіріфос та 
інші). Не використовувати в бакових сумішах 
з протизлаковими гербіцидами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• широкий спектр контрольованих бур’янів;
• довготривалий контроль наступних хвиль 

бур’янів;
• два механізми дії на бур’яни через ґрунт та 

листя;
• при своєчасному та правильному застосу-

ванні достатньо однієї обробки за вегетацій-
ний період.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

БРИТЕКС 40 РК 
Гербіцид проти однорічних злакових та дводольних 
бур’янів у посівах сої та соняшнику.

Діюча речовина: імазамокс, 40 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 10 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Соя 0,75-1,0

Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни

Обприскування посівів у фазу  
1-3 трійчастих листків культури  

(злакові бур'яни в фазі 1-3 листків,  
дводольні 2-4 листків)

Соняшник (сорти та гібриди, 
стійкі до дії імідазолінонів)

1,0-1,2
Обприскування у ранній фазі розвитку 

бур’янів та у фазі 2-8 пар  
справжніх листків культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
діюча речовина інгібує синтез протеїнів в рослинах бур'янів, що призводить до хлорозу молодого листя, 
відмирання точок росту, призупинення розвитку, прояву карликовості і, як наслідок, – загибелі рослин.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ГРАНТОКС, РК /  
АГРІТЕР СУПЕР 500 РК
Гербіцид проти однорічних та багаторічних дводоль-
них бур’янів у посівах зернових колосових, сорго, льону, 
картоплі, гороху та інших культур.

Діюча речовина: МЦПА у формі солей 
диметиламіну, натрію,  
калію, 500 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 10 л

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий 
об’єкт

Спосіб, час обробок

Пшениця яра, ячмінь, 
овес, жито

1,0-1,5

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 

бур’яни

Від фази кущіння до виходу в трубку культури

Пшениця озима 1,0-1,5 Від фази кущіння до прапорцевого листа

Просо 0,7-1,7 Від фази кущіння до виходу в трубку культури

Сорго 0,7-1,7 У фазі 3-6 листків культури

Горох 0,5 У фазі 3-5 листків культури

Льон-довгунець 0,7-1,2 У фазі ялинки, за висоти культури 3-10 см

Картопля 0,9-1,7 Обприскування грунту до появи сходів культури

Рис 1,5-2,0 У фазі повного кущіння

Конюшина повзуча  
та польова

0,8-1,4
У рік висіву, після появи першого трійчастого листка 

(обробки необхідно закінчити за місяць до кінця вегетації) 

Конюшина польова 
(насінники) 

0,8-1,4

У рік збирання врожаю насіння, протягом 2-3 тижнів від 
початку відростання до ембріонального закладення 
суцвіть конюшини (сіно на корм худобі дозволяється 

використовувати не раніше, ніж через 45 днів після обробки) 

Конюшина польова  
під покривом ячменю

0,8-1,4
При появі 1-2 трійчастих листків конюшини  

(фаза кущіння ячменю) 

Тимофіївка лучна 1,1-2,3 У фазі кущіння культури

Стоколос безостий, 
лисохвіст лучний

1,1-2,3 У рік висіву культури, з фази 1-2 листків до виходу в трубку

Райграс високий, 
вівсяниця лучна

2,3-2,8 У рік висіву культури, з фази 1-2 листків до виходу в трубку

Сінокісні угіддя  
та пасовища

1,4-4,0
Обприскування вегетуючих рослин, випасання  

худоби та скошування трав дозволяється не раніше,  
ніж через 40 діб після обробки

Люцерна 0,5-0,75 У фазі 1-2 трійчастого листка культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
препарат поглинається листками більшості дводольних бур’янів, розноситься по всіх частинах рослини, 
порушуючи їх розвиток, що призводить до загибелі.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
березка польова, будяк польовий, волошка 
синя, галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, 
горошок мишачий, дурман звичайний, жовтець 
повзучий, лутига розлога, лобода біла, молочай 
городній, осот жовтий (польовий), паслін чор-
ний, грицики звичайні, жабрій звичайний, подо-
рожник великий, редька дика, талабан польо-
вий, чина бульбиста, амброзія полинолиста, 
хвощ польовий.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• рекомендуються у разі підвищеної забур’я-

неності й активної вегетації бур’янів вико-
ристовувати максимально рекомендовану 
норму;

• оптимальне застосовування препарату за серед-
ньодобової температури від +12°С до +22°С;

• не рекомендується використовувати препарат 
у посівах культурних рослин, що перебувають 
у стресовому стані (холод, посуха та інші нега-
тивні фактори);

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою під час 

внесення препарату є забезпечення суцільного 
покриття площі і рясного змочування рослин;

• для розширення спектру дії препарату рекомен-
дується бакові суміші з гербіцидами на основі 
сульфонілсечовин,гліфосату,бентазону та ін.

СУМІСНІСТЬ:
препарат сумісний з більшістю пестицидів та рід-
ких добрив. Проте в кожному окремому випадку 
слід проводити попередню оцінку сумісності ком-
понентів бакової суміші та враховувати фази роз-
витку культурних рослин.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• застосовується на багатьох сільскогосподар-

ських культурах;
• знищує бур’яни на сінокосах і пасовищах;
• чудове співвідношення ціни та ефективності;
• не впливає на сівозміну;
• швидко розкладається в грунті та розчиняється 

у воді, не має шкідливого впливу на подальші 
зернові культури;

• не має обмежень по сівозміні;
• ефективний проти хвоща польового та осоту. 

Надійно захищає посіви від падалиці ріпаку та 
соняшнику в т.ч. Clearfield.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
пирій повзучий, гумай, мишій (види), просо 
куряче, вівсюг звичайний, лисохвіст (види), гри-
цики звичайні, щириця звичайна, рутка лікар-
ська, **гірчак (види), **підмаренник чіпкий, 
**ромашка (види), **молочай (види), **гірчиця 
польова, **щавель (види), **амброзія полиноли-
ста, **будяк польовий, **галінсога дрібноквіткова.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• застосовується у фазі від 3 до 5 листків куль-

тури, найкращий ефект досягається проти одно-
річних злакових (від 2-3 листків до кущіння) та 
дводольних бур’янів (від 2-4 листків), які пере-
бувають в стадії інтенсивного росту;

• проти проса волосоподібного використовувати 
максимальну норму препарату в фазі 2-3 лист-
ків бур’яну;

• багаторічні злакові бур’яни краще знищуються 
за висоти рослин 10-15 см в співвідношенні 
Еклат 750, ВГ 25 г / га + ПАР Максиум 200 мл / га;

• температурний режим використання – в діапа-
зоні не нижче 12°С та не вище 25°С;

• не застосовувати препарат на полях кукурудзи 
протягом 14 днів до чи після обробки фосфо-
рорганічними інсектицидами;

• не проводити обробку, якщо культура сильно 
уражена хворобами, пошкоджена шкідниками, 
перебуває в стресовому стані (холод, посуха);

• у посушливих умовах збільшити вилив робо-
чого розчину до 300 л / га. Збільшити норму ПАР 
Максиум до 300-400 мл / га.

СУМІСНІСТЬ: 
Еклат 750 ВГ можна змішувати з іншими загаль-
новживаними гербіцидами на відповідних культу-
рах. Проте в кожному конкретному випадку необ-
хідно перевіряти препарати на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• низька норма витрати, що суттєво знижує гер-

біцидне навантаження на культуру;
• не загрожує наступним культурам.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ЕКЛАТ 750, ВГ
Високоефективний гербіцид проти однорічних 
та багаторічних дводольних та злакових бур’я-
нів у посівах кукурудзи. Використовується разом з  
ПАР Максиум.

Діюча речовина: тифенсульфурон-метил, 
250 г / кг + римсульфурон,  
500 г / кг

Препаративна 
форма:

гранули, що диспергуються 
у воді

Тарна одиниця: 1 кг

Культура Норма витрати, г / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Кукурудза
20-25** г / га + ПАР 

Максиум 200 мл / га
Однорічні та багаторічні 

дводольні та злакові бур’яни
Обприскування посівів  

у фазі 3-5 листків культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
молекули гербіциду поглинаються листям бур’янів, швидко проникають до кінчиків кореневої системи, 
припиняючи поділ клітин шляхом впливу на ензимну систему рослини. Гербіцидна композиція може 
недостатньо ефективно діяти на перерослі та стійкі до її впливу бур’яни. Для посилення ефективності 
препарат вносити разом з ПАР Максиум!
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ЕКСТРАКЛІН 607 РК
Системний гербіцид суцільної дії проти широкого 
спектру однорічних та багаторічних злакових і дво-
дольних бур’янів.

Діюча речовина: ізопропіламінна сіль 
гліфосату, 607,5 г / л,  
у кислотному еквіваленті, 
450 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 20 л

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Поля, призначені під посів 
цукрових буряків, картоплі, сої, 
ріпаку, люцерни, льону, овочевих, 
баштанних, кукурудзи, зернових, 
злакових трав на насіння

2,4
Однорічні та багаторічні 

бур'яни

Обприскування вегетуючих бур'янів 
навесні за 2 тижні до висівання 

(до обприскування виключити всі 
механічні обробки ґрунту, крім 

ранньовесняного закриття вологи) 

Поля, призначені під посів ярих 
зернових, рицини, соняшнику, 
картоплі, ріпаку, овочевих, 
баштанних, злакових трав на насіння

1,6-3,2 Однорічні бур'яни
Обприскування вегетуючих бур'янів 
восени після збирання попередника

3,2-4,8 Багаторічні бур'яни

Землі несільськогосподарського 
використання (смуги відчуження 
ліній електропередач, газо- та 
нафтопроводів, узбіччя доріг, 
залізничні насипи) 

3,2-4,8
Однорічні та багаторічні 

бур'яни
Обприскування  

вегетуючих бур'янів

Пари 1,6-3,2
Однорічні злакові  

та дводольні бур'яни
Обприскування бур'янів  

у період їх активного росту

Пари 3,2-4,8
Багаторічні злакові та 

дводольні бур'яни

Зернові 2,4
Десикація для застосування 
наземним транспортом та 

авіаційним методом

Обприскування посівів за два  
тижні до збирання за вологості  

зерна не більш 30%

Соняшник 2,4
Десикація для застосування 

наземним транспортом 
та авіаційним методом

Обприскування посівів у фазі початку 
побуріння кошиків

Ярий та озимий ріпак 2,4
Десикація для застосування 

наземним транспортом 
та авіаційним методом

Обприскування посівів при побурінні 
70% стручків у культури

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

30-40 мл на  
5,0 літрів води  

на 100 м2

Однорічні та багаторічні 
бур'яни

Обприскування вегетуючих бур'янів 
восени після збирання попередника 

(за висоти бур'янів 10-20 см  
за три тижні до оранки) 

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься по всіх органах, в тому числі і до коре-
невої системи. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізм метаболізму, блокує дихання та 
фотосинтез, внаслідок чого рослина гине.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• досвід показав високу ефективність бакової 

суміші: Римакс Д 762, ВГ (150 г / га) + Екстра-
клін 607, РК (2,5 л / га) в боротьбі з проблем-
ними бур'янами;

• всі бур'яни повинні знаходитися в періоді 
активного росту;

• не проводити обробку ґрунту перед внесенням 
та протягом 2-3 тижнів після внесення препа-
рату. При змінах кліматичних умов (зниження 
температури) прояв симптомів дії, можливо, 
буде сповільненим;

• не обробляти в екстремальних погодних умо-
вах (засуха, приморозки, дощ);

• норму витрати слід встановлювати, врахову-
ючи численність та видовий склад бур'янів;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов'язковою вимогою є забезпе-

чення суцільного покриття площі і рясного змо-
чування рослин під час внесення препарату.

СУМІСНІСТЬ: 
препарат сумісний з більшістю пестицидів та рід-
ких добрив. Проте в кожному окремому випадку 
слід проводити попередню оцінку сумісності ком-
понентів бакової суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• надійно очищує поля від проблемних коре-

невищних і коренопаросткових бур’янів для 
наступних культур сівозміни;

• швидко розкладається в грунті, не ство-
рює проблем при вирощуванні наступних 
культур;

• використовується як десикант на різних 
культурах;

• повна безпечність застосування в сівозміні.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
підмареник чіпкий (висотою до 8 см), осот город-
ній (у фазі розетки), осот жовтий (у фазі розетки), 
осот рожевий (у фазі розетки до появи квіткових 
бутонів), волошка синя (у фазі розетки до початку 
стеблування), ромашка лікарська (до фази 8 лист-
ків), ромашка непахуча (до фази 4 листків), амброзія 
полинолиста (до фази 4-6 листків), вика посівна (до 
фази 2-4 листків), гірчак почечуйний (до фази 2 лист-
ків), рутка лікарська (у фазі розетки), жовтозілля 
звичайне (до фази 10 листків), зірочник середній (у 
фазу розетки), мати-й-мачуха (у фазі розетки), моло-
кан татарський (у фазі розетки), нетреба звичайна 
(до фази 4 листків), паслін чорний (до фази 6 лист-
ків), петрушка собача звичайна (у фазі розетки), 
роман польовий (до фази 4 листків), соняшник, 
самосів (у фазі 3-4 листків), мак польовий (до фази 
2-4 листків), фіалка польова (до фази 2-4 листків).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• однократна обробка в період вегетації культури;
• перші видимі ознаки дії гербіциду на бур’яни спо-

стерігаються на 4-15 день після внесення, повна 
загибель бур’янів настає на 14-21 добу;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою під час 
внесення препарату є забезпечення суцільного 
покриття площі і рясного змочування рослин;

• слід застосовувати після настання середньодо-
бових температур від +10°С до +25°С;

• проти підмаренника чіпкого найбільш ефективна 
обробка за висоти до 8 см бур'яну.

• для розширення спектру контрольованих 
бур'янів рекомендується суміш Істилайк 334,РК 
з Рондос 750,ВГ

СУМІСНІСТЬ: 
препарат сумісний з більшістю пестицидів та рід-
ких добрив. Проте в кожному окремому випадку 
слід проводити попередню оцінку сумісності ком-
понентів бакової суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• застосовується навесні після оцінки стану пере-

зимівлі озимого ріпаку;
• безпечність для культурних рослин;
• низька норма витрати та відповідна економія 

коштів;
• кращий гербіцид для боротьби з осотом (види).

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ІСТИЛАЙК 334 РК
Гербіцид проти дводольних бур’янів у посівах озимого 
та ярого ріпаку.

Діюча речовина: клопіралід, 267 г / л + 
піклорам, 67 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 5 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Озимий і ярий ріпак 0,35 Дводольні бур’яни

Обприскування посівів озимого 
ріпаку від початку вегетації до фази 

бутонізації, ярого – від фази  
4-х листків до початку бутонізації  

(діаметр бутонів до 1 см) 

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
проникає в листки чутливих бур’янів, швидко поширюється по рослині, спричиняє зупинення росту  
і деформацію вегетативних органів, що призводить до повного їх знищення.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
амброзія, берізка польова, гірчак березковид-
ний, гірчиця польова, нетреба звичайна, рутка 
лікарська, зірочник середній, канатник Теофаста, 
лобода біла, вівсюг звичайний, осот види, гри-
цики звичайні, паслін чорний, жабрій звичайний, 
підмаренник чіпкий, просо куряче, редька дика, 
ромашка види, мишій види, щириця види, тала-
бан польовий, вовчок соняшниковий. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• застосовувати у фазі 4-го справжнього листка;
• потребує рівномірного внесення по всій 

площі;
• не допускати знесення робочої рідини на 

сусідні поля;
• не рекомендуєтся застосувати при середньо-

добових температурах нижче +10°С, та при 

перепаді нічних та денних температур більше 
+15°С;

• препарат із групи імідазолінонів не реко-
мендується використовувати на одному полі 
частіше 1 разу на 3 роки.

СУМІСНІСТЬ:
не використовувати в бакових сумішах з інсек-
тицидами фосфорорганічної групи.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• системна та ґрунтова дія для знищення одно-

річних злакових та дводольних бур’янів;
• боротьба з практично усіма расами вовчка 

в посівах соняшника;
• довготривалий період дії та контроль нових 

сходів бур’янів в посівах соняшника;
• одна обробка за весь вегетаційний період.

МАДЕРА 48 РК
Двохкомпонентний селективний гербіцид проти 
однорічних злакових та дводольних бур’янів у посі-
вах соняшника. 

Діюча речовина: імазапір, 15 г / л +  
імазамокс, 33 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Соняшник (сорти та гібриди  
стійкі до імідазолінонів)

1,0-1,2
Однорічні злакові та 

дводольні бур’яни

Оприскування у фазі 4-х  
справжніх листків, у ранній  

фазі розвитку бур’янів 

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Імазапір та імазамокс швидко поглинаються через листя та проникають через корені. Діючі речовини 
блокують синтез амінокислот, що призводить до загибелі бур’янів.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
однорічні злакові бур’яни: мишій (види), тонконіг 
звичайний, куряче просо, лисохвіст (види).

однорічні дводольні бур’яни: щириця, зірочник 
середній, грицики, гірчак березковидний, паслін 
чорний, лобода біла, галінсога дрібноквіткова, 
редька дика.

ОСБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• препарат вносять до посіву, одночасно з висівом, 

до появи сходів;
• для покращення дії препарату рекомендується 

внесення під передпосівну культивацію або під 
Європак, але не глибше 5 см;

• за умови зрошення загортання не проводять;
• при застосуванні по сходах бур’янів не допускати 

переростання злакових та дводольних бур`янів 
до фази більше 2-х листків;

• норми витрати робочої суміші становить  
250-300 л / га;

• може бути застосований на будь-якому облад-
нанні для наземного обприскування;

• обприскування проводиться при швидкості вітру 
не більше як 5 м / сек, щоб не допустити знесення 
на сусідні культури;

• можливість застосовувати на батьківських фор-
мах культури;

• не рекомендується прополювати, розрихлювати 
в міжряддях після внесення гербіциду - це змен-
шить гербіцидну дію;

• при висіванні соняшнику на легких (слабогумус-
них) грунтах рекомендується зменшувати норму 
внесення до 3,0 л / га.

СУМІСНІСТЬ: 
можна змішувати з іншими загальновживаними 
пестицидами, окрім лужних, на відповідних куль-
турах. Проте в кожному конкретному випадку необ-
хідно перевіряти препарати на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• подвоєна сила безпечної дії;
• унеможливлює конкуренцію з боку бур’янів на 

ранній стадії вирощування культури;
• тривала захисна дія, що запобігає появі наступ-

ної хвилі бур’янів;
• гнучкість у застосуванні;
• можливість застосування на гібридних посівах 

кукурудзи;
• у посушливих умовах можна підсилити гербіцид-

ний ефект завдяки неглибокому (до 3-5 см) загор-
танню в грунт.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ПАНДОРА 500, КС / 
ДАБЛФАЙТ 500 КС
Комбінований ґрунтовий гербіцид проти однорічних 
злакових та деяких однорічних дводольних бур’янів у 
посівах соняшника та кукурудзи.

Діюча речовина: S-метолахлор, 312,5 г / л + 
тербутилазин, 187,5 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Кукурудза

4,0-4,5
Однорічні злакові та 
дводольні бур'яни.

Обприскування ґрунту до посіву при  
t +8 °C, після посіву або по сходах  

у фазі 3-5 листків культури

Соняшник
Обприскування ґрунту до посіву,  

після посіву, під час посіву,  
але до появи сходів культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
гербіцидна дія Пандора 500 КС проявляється на бур’янах, що проростають. Тербутилазин блокує процес 
фотосинтезу, S-метолахлор впливає на поділ клітин, блокуючи початкові стадії мітозу. Бур’яни гинуть у 
момент проростання. При застосуванні Пандора 500 КС під час вегетації препарат поглинається сходами 
та частково кореневою системою, переміщується по рослині, викликаючи загибель бур’янів. Повна від-
сутність резистентності та значне подовження гербіцидного ефекту досягається за рахунок двох діючих 
речовин препарату.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
високочутливі: щириця (види), пальчатка (види), 
грицики звичайні, ромашка непахуча, шпергель 
польовий, празелень звичайна, зірочник серед-
ній, мишій (види), пласкуха звичайна, паслін чор-
ний, куряче просо, портулак городній.

середньочутливі: просо посівне, лобода 
біла, вероніка (види), рутка лікарська, талабан 
польовий.

відносно чутливі: амброзія полинолиста, гірчак 
березкоподібний, гречка витка березкоподібна, 
гірчиця польова.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• основною вимогою для прояву високого гербі-

цидного ефекту є якісно проведений перед-
посівний обробіток грунту (великі груди 
збільшують площу поглинання, знижуючи 
ефективність препарату);

• після внесення гербіциду необхідно провести 
його заробку в грунт легкими або середніми 
боронами, а в умовах посухи провести ще й 
коткування для ущільнення грунту;

• на малогумусних, легких за механічним скла-
дом грунтах використовувати мінімальну, а 

на суглинистих, важких, з високим вмістом 
гумусу грунтах – максимально рекомендо-
вану норму;

• найкращі результати досягаються при вне-
сені препарату в добре зволожений грунт та 
при випаданні опадів після обприскування;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забез-
печення суцільного покриття площі під час 
внесення препарату.

СУМІСНІСТЬ:
в залежності від засміченості полів та видового 
складу бур’янів Піонер 900, КЕ може бути вико-
ристаний в баковій суміші із Старгезаном 500, КС 
(1,5-2,0 л / га) на соняшнику.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• забезпечує культурним рослинам хороший 

старт і подальший розвиток внаслідок заги-
белі конкурентів-бур’янів ще до їх появи на 
поверхні;

• зменшує кількість механічних обробок ґрунту, 
що зберігає продуктивну вологу і родючий 
шар ґрунту;

• не нагромаджується у навколишньому серед-
овищі, швидко розкладається в ґрунті.

ПІОНЕР 900 КЕ
Селективний досходовий гербіцид проти однорічних 
злакових та дводольних бур’янів у посівах кукурудзи, 
сої та соняшнику.

Діюча речовина: ацетохлор, 900 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Кукурудза 1,5-3,0

Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни

Обприскування грунту до висівання, 
під час висівання, після висівання,  

але до сходів культуриСоняшник 1,5-2,5

Соя 1,5-2,5

Залізничне полотно 2,0-3,0
Обприскування залізничного  

полотна до появи сходів бур’янів

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
поглинається паростками бур'янів, гальмує ріст і поділ клітин, порушуючи в них білково-ліпідний обмін, 
що призводить до незворотних процесів, в результаті чого вони гинуть.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
куряче просо, мишій (види), пальчатка (види), 
вівсюг, гумай (з насіння), метлюг, щириця (види), 
галінсога (види), ромашка (види), підмаренник 
чіпкий, лутигу (види), зірочник середній, грицики 
звичайні, гірчиця польова, мак (види), нетреба 
колюча, гірчак розлогий, спориш звичайний, 
талабан польовий, волошка синя, кропива глуха, 
кривоцвіт польовий, рутка лікарська, волосняк 
(види), кучерявець Софії.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
СЕРЕДНЬО ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ: 
амброзія полинолиста.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• при застосуванні гербіциду на ріпаку восени, 

немає необхідності у повторному обприску-
ванні страховими гербіцидами;

• при досходовому застосуванні не потребує 
загортання у грунт;

• за умов післясходового застосування найкра-
щий ефект досягається на стадії проростання –  
для однорічних злакових бур’янів, на стадії 
сім’ядолей – для двосім’ядольних;

• при застосуванні препарату не можна вико-
ристовувати зелену масу кукурудзи на силос;

• після внесення препарату слід уникати будь-
яких механічних обробок грунту;

• можливе застосування Проксаніл 720, КЕ у 
системах захисту сортів і гібридів соняшнику 
стійких до імідазолінонів та трибенурон-метилу.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісність гербіциду з іншими препаратами 
може залежати від їхніх препаративних форм 
та якості води. Перед застосуванням препарату 
завжди робити перевірку на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• не потребує заробки в ґрунт в умовах достат-

нього зволоження;
• не фітотоксичний;
• тривала захисна дія (до 60 діб);
• гнучкість у застосуванні;
• хороший партнер для бакових сумішей;
• застосування на широкому спектрі культур;
• відсутність обмежень у сівозміні;
• забезпечує високу ефективність як при досхо-

довому застосуванні, так і при післясходо-
вому (для кукурудзи і ріпаку).

ПРОКСАНІЛ 720, КЕ/  
ПРОКСАН ЕКТІВ 720 КЕ

Селективний гербіцид проти однорічних злакових та 
деяких дводольних бур’янів у посівах соняшнику, сої, 
кукурудзи та ріпаку.

Діюча речовина: пропізохлор, 720 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Соняшник 2,0-3,0

Однорічні злакові  
та дводольні бур’яни

Обприскування ґрунту до висівання, 
під час висівання, після висівання, але 

до появи сходів культуриСоя 2,0-3,0

Кукурудза 2,0-3,0
Обприскування ґрунту до висівання, 

під час висівання, після висівання, або 
у фазі 3-4 листків культури

Ріпак 2,0-3,0
Обприскування ґрунту до висівання, 

під час висівання, після висівання або 
у фазі 2-4 листків культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
пропізохлор діє на ранній стадії розвитку бур'янів, ушкоджуючи їх кореневу систему.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
вероніка плющолиста, підмаренник чіпкий, 
щириця звичайна, грицики звичайні, кропива 
глуха, зірочник середній, фіалка польова, спориш 
звичайний, жабрій звичайний, талабан польовий, 
редька дика, лутига розлога, рутка лікарська, гір-
чиця польова, лобода біла, гірчак почечуйний, 
вероніка персидська, мак дикий, ромашка непа-
хуча, паслін чорний та однорічні злакові бур’яни.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• найсприятливіші умови для застосування – від 

+15°С до +25°С;
• можна вносити до посіву, до появи сходів і 

після сходів культури;
• застосовувати після проростання бур’янів у 

фазі сім’ядолі, але не чекаючи масової появи 
бур’янів;

• найкращого ефекту можна досягти при трира-
зовому внесенні Радікс 700 КС в нормі 2 л / га;

• не проводити обприскування посівів буряків, 
що знаходяться у стресовому стані;

• не обробляти посіви менш ніж за 6 годин до 
випадання дощу чи за сильної роси.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з препаратами бетанальної групи та дозво-
леними грамініцидами, що суттєво підвищує рівень 
ефективності і розширює спектр дії, проте в кожному 
конкретному випадку необхідно перевіряти на суміс-
ність. До бакових сумішей з Радікс 700 КС не реко-
мендується додавати інсектициди і рідкі добрива.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• високоефективний проти широкого спектру 

бур’янів;
• період захисної дії 5-8 тижнів в залежності від 

погодних умов, видового складу та фази розвитку 
бур’янів;

• можна застосовувати в період частих дощів; зми-
тий розчин продовжить діяти через ґрунт;

• має низьку фітотоксичність та м’яку дію на куль-
турну рослину;

• можливість застосування практично на будь-якій 
стадії вегетації.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

РАДІКС 700, КС
Післясходовий системний гербіцид проти дводольних 
і деяких злакових бур’янів у посівах буряків.

Діюча речовина: метамітрон, 700 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Цукрові буряки

5,0-6,0

Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни

Обприскування ґрунту до сівби,  
до сходів або у фазі 1-2 справжніх  

листків культури

2+2+2
Обприскування у фазі сім'ядолей у 

двудольних бур'янів і першого листка у 
злакових бур'янів з інтервалом 8-10 діб

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
препарат абсорбується через кореневу систему та листя бур’янів і пригнічує процеси фотосинтезу, що 
призводить до їх загибелі.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
чутливі дводольні бур’яни при нормі внесення 
20 г / га: кучерявець Софії, дворядник тонколи-
стий, мак дикий, редька дика, ромашка, гірчиця 
польова, шпергель польовий, талабан польо-
вий, будяк польовий, зірочник середній, кропива, 
щириця загнута, роман польовий, грицики зви-
чайні, жабрій, соняшник звичайний, смілка, салат 
дикий, гірчак почечуйний, сухоребрик, герань, 
жовтушник прямий.

чутливі дводольні бур’яни при нормі внесення 
25 г / га: лобода біла до 3-х листків, кульбаба зви-
чайна, підмаренник чіпкий (3-4 міжвузля), кала-
чики, спориш звичайний, осот жовтий, хризантема 
посівна, соняшник звичайний.

стійкі бур’яни: березка польова, вероніка плю-
щолиста, фіалка триколірна.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
У випадку значної забур'яненості,наявності про-
блемних бур'янів,посухи,зрідженості посівів,для 
підсилення гербіцидного ефекту,Римакс 750,ВГ 
слід застосовувати разом з ПАР Максиум (250-300 
мл/га) і робочий розчин  250-300 л/га.
Тепла погода підвищує швидкість дії гербіциду, 
прохолодна і суха – уповільнює.

При кислій реакції води або робочого розчину 
необхідно використати  робочий розчин яко-
мога швидше, щоб уникнути кислотного гідро-
лізу трибенурон-метилу.

СУМІСНІСТЬ:
препарат сумісний з більшістю пестицидів. 
Проте в кожному окремому випадку слід прово-
дити попередню оцінку сумісності компонентів. 
Не використовуйте препарат у баковій суміші з 
фосфорорганічними інсектицидами, добривами 
для позакореневого підживлення. Не рекомен-
дується змішувати з грамініцидами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• тривалий проміжок внесення – від появи двох 

листків до прапорцевого листка культури;
• контроль широкого спектру проблемних 

бур’янів;
• особливо вдале поєднання ціни, якості та 

ефективності;
• дуже зручна для споживача фасовка: 100-гра-

мова пластикова пляшка з мірним ковпачком;
• можливість застосування в осінній період 

проти падалиці ріпаку, та комплексу зимуючих 
дводольних бур'янів (підмаренник чіпкий,во-
лошка синя, мак самосійка,ромашка непахуча, 
фіалка польова та ін.).

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

РИМАКС 750, ВГ
Системний післясходовий гербіцид проти широкого 
спектру однорічних і багаторічних бур’янів у посівах 
зернових колосових.

Діюча речовина: трибенурон-метил, 750 г / кг

Препаративна 
форма:

гранули, що диспергуються 
у воді

Тарна одиниця: 0,1 кг

Культура Норма витрати, г / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Пшениця озима, ячмінь 
озимий

20-25

Однорічні та багаторічні 
дводольні бур’яни

Обприскування посiвiв починаючи  
з фази 2-3 листків до появи  

прапорцевого листка  
у культури включно

Пшениця яра, ячмінь ярий 15
Обприскування посiвiв починаючи  

з фази 2-3 листків до виходу  
в трубку культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
діюча речовина блокує поділ клітин чутливих бур’янів, їх ріст припиняється через кілька годин.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
амброзія полинолиста, кучерявець Софії, дво-
рядник тонколистий, мак дикий, редька дика, 
ромашка, гірчиця польова, шпергель польовий, 
осот (види), талабан польовий, будяк польовий, 
зірочник середній, кропива, щириця загнута, 
роман польовий, грицики звичайні, берізка 
польова, лобода біла, паслін чорний, калачики, 
м’ята польова, нетреба, молочай (види), підма-
ренник чіпкий, самосів соняшнику, ріпаку та ін.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ: 
• досвід показав високу ефективність бакової 

суміші: Римакс Д 762 ВГ (150 г / га) + Суперклін 
480, РК (3 л / га) або Екстраклін 607, РК (2,5 л / га) 
в боротьбі з проблемними бур'янами;

• препарат можна використовувати до початку 
трубкування;

• найбільш вразливими фазами розвитку бур’янів 
є: 3-4 листки у однорічних, до 5 кілець у підма-
ренника та розетка до 5 см у різних видів осоту;

• перші видимі ознаки дії препарату спостеріга-
ються на 3 день після обприскування. Актив-
ність гербіциду посилюється в теплу і вологу 
погоду, холодні та посушливі умови сповіль-
нюють його дію;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забез-
печення суцільного покриття площі і ряс-
ного змочування рослин під час внесення 
препарату.

СУМІСНІСТЬ: 
препарат сумісний з більшістю пестицидів. Проте в 
кожному окремому випадку слід проводити попе-
редню оцінку сумісності компонентів.
Не використовуйте препарат у баковій суміші з 
фосфорорганічними інсектицидами, добривами 
для позакореневого підживлення.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• вдале поєднання діючих речовин різних класів, 

що розширює спектр контрольованих бур’янів;
• ефективно діє не тільки на листкову масу, але 

й на кореневу систему бур’янів;
• розширений температурний діапазон викори-

стання – від +10°С;
• сприяє очищенню посівів від проблемних коре-

непаросткових бур’янів для наступних культур 
у сівозміні;

• контролює падалицю соняшнику, що є стійкою 
до імідазолінонів та сульфонілсечовин.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

РИМАКС Д 762 ВГ
Селективний післясходовий гербіцид проти одноріч-
них та багаторічних дводольних бур’янів, в т. ч. стій-
ких до 2,4 Д, у посівах зернових колосових.

Діюча речовина: трибенурон-метил, 102,5 г / кг +  
дикамба, 659 г / кг

Препаративна 
форма:

гранули, що диспергуються 
у воді

Тарна одиниця: 1 кг

Культура Норма витрати, г / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Зернові колосові 150
Однорічні та багаторічні 

дводольні бур’яни
Обприскування від фази  

кущіння до виходу в трубку

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
швидко проникає в судинну систему бур’янів і рухається по ксилемі і флоемі, знищуючи наземні органи 
та кореневу систему.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
підмаренник чіпкий, редька дика, щириця 
звичайна (види), грицики звичайні, гірчиця 
польова, гірчак березковидний та почечуйний, 
жабрій (види), зірочник середній, злинка канад-
ська, ромашка, (види), мак дикий, осот (види),  
самосів соняшнику звичайного, самосів ріпаку 
звичайного, спориш звичайний, талабан польо-
вий, сухоребрик лікарський, фіалка польова, 
шпергель звичайний, хрінниця (види), амбро-
зія полинолиста, кропива глуха.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• обприскування проводити від фази 2-3 лист-

ків культури до появи прапорцевого листка 
включно;

• ріст чутливих бур’янів припиняється одразу ж 
після проникнення препарату через їх лист-
кову поверхню;

• повна загибель бур’янів настає через  
2-3 тижні в залежності від погодних умов, 
видового складу, стадії розвитку бур’янів та 
ступеня забур’яненості;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забез-
печення суцільного покриття площі і ряс-
ного змочування рослин під час внесення 
препарату;

• У випадку значної забур'яненості,наявності 
проблемних бур'янів, посухи, зрідженості 
посівів, для підсилення гербіцидного ефекту, 
Римакс Плюс 750,ВГ, слід застосовувати разом 
з ПАР Максиум (250-300 мл/га) і робочий роз-
чин 250-300 л/га.

• Тепла погода підвищує швидкість дії гербі-
циду, прохолодна і суха – уповільнює. 

• При кислій реакції води або робочого розчину 
необхідно використати робочий розчин яко-
мога швидше,щоб уникнути кислотного гідро-
лізу трибенурон-метилу.

СУМІСНІСТЬ: 
можна використовувати в сумішах з іншими пре-
паратами, проте перед приготуванням робочого 
розчину рекомендується перевірити препарати 
на сумісність в малій ємкості. Не рекомендуються 
змішувати з грамініцидами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• широкий температурний режим використання 

від +5°С до +25°С;
• популярна та перевірена серед виробників суміш 

двох діючих речовин, які контролюють широкий 
спектр проблемних бур’янів;

• широкий діапазон використання: від початку 
кущіння до появи прапорцевого листка включно;

• низька гектарна норма внесення гербіциду, неви-
сока вартість.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

РИМАКС ПЛЮС 750, ВГ
Післясходовий системний гербіцид проти дводольних 
бур’янів у посівах зернових колосових.

Діюча речовина: трибенурон-метил, 500 г / кг +  
амідосульфурон, 250 г / кг 

Препаративна 
форма:

гранули, що диспергуються 
у воді

Тарна одиниця: 0,1 кг

Культура Норма витрати, г / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Ячмінь ярий 20-25

Двудольні бур’яни в т. ч.  
стійкі до 2,4 Д

Обприскування посівів починаючи  
з фази 2-3 листків до виходу  

в трубку культури

Пшениця озима 25-30
Обприскування посівів починаючи  

з фази 2-3 листків до появи 
прапорцевого листка культури включно

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
гербіцид порушує механізм ділення клітин та синтезу білків у бур’янів.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
чутливі види бур’янів: жабрій звичайний, 
ромашка лікарська, щириця звичайна, амб-
розія полинолиста, гірчиця польова, роман 
польовий, грицики звичайні, гусимець таля, 
кучерявець Софії, талабан польовий, трире-
берник непахучий, герань (види), зірочник 
середній.

середньочутливі види бур’янів: лобода біла, 
галінсога дрібноквіткова, кропива стеблеобгор-
таюча, паслін чорний, берізка польова, рутка 
лікарська, петрушка собача, кропива глуха, гір-
чак почечуйний, підмаренник чіпкий.

малочутливі види бур’янів: мак дикий, 
редька дика, волошка синя, вероніка (види), 
фіалка (види), амброзія полинолиста, гірчак 
берізковидний.

стійкі види бур’янів: будяк польовий, осот жов-
тий, молокан татарський.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• рекомендується використовувати на ранніх 

стадіях розвитку бур’янів (2-4 листки);
• не обробляти, якщо культура мокра від дощу 

чи роси, чи перебуває в стресовому стані;
• при застосуванні Рондос 750, ВГ на соняш-

нику не рекомендується змішувати з граміні-
цидами, добривами та мікродобривами;

• не слід використовувати з фосфорорганіч-
ними інсектицидами.

• Обов'язково використовувати з ПАР Максиум

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з іншими пестицидами. Але не 
слід використовувати з фосфорорганічними 
інсектицидами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• низька норма витрати;
• високоефективний післясходовий контроль 

хрестоцвітних та інших видів двосім’ядольних 
бур’янів;

• активний як за теплих, так і за прохолодних умов.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

РОНДОС 750 ВГ
Післясходовий високоселективний системний гербі-
цид боротьби з однорічними та багаторічними дво-
дольними бур’янами у посівах соняшника та ріпаку.

Діюча речовина: етаметсульфурон-метил, 
750 г / кг

Препаративна 
форма:

гранули, що диспергуються 
у воді

Тарна одиниця: 0,9 кг (6х0,15 кг 
водорозчинних пакетиків) 

Культура Норма витрати, г / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Соняшник
25-30 + ПАР Максиум 

200 мл / га
Однорічні та багаторічні 

дводольні бур’яни

У фазі 2-4 пар справжніх листків 
культури, на ранніх стадіях  

розвитку бур’янів

Ріпак
25-30 + ПАР Максиум 

200 мл / га

Від фази сім’ядолі до фази 8 листків 
культури, на ранніх стадіях  

розвитку бур’янів

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
інгібує фермент ацетолактат-синтазу (АЛС), як наслідок – в бур’янах відбувається блокування синтезу 
важливих амінокислот. Препарат поглинається переважно листками і протягом кількох годин перемі-
щується по рослині, що призводить до зупинки поділу клітин у пагонах та корінні бур’янів.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
чутливі види бур’янів: редька дика, роман польо-
вий, ромашка непахуча, зірочник середній, пирій 
повзучий, гумай, сорго дике, вівсюг звичайний, 
грицики звичайні, портулак огородній, куряче 
просо, пальчатка, мишій (види), щириця (види).
середньочутливі види бур’янів: амброзія поли-
нолиста, щириця, гірчак почечуйний.
малочутливі види бур’янів: чистець однорічний, 
чистець болотний, шпергель звичайний, підмаре-
ник чіпкий, кропива глуха, осот огородній, гірчак 
розлогий, курячі очка польові.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• обробку проводити в період інтенсивного 

росту бур’янів на початковій фазі їх розвитку: 
2-4 листки у однорічних широколистих, 3-5 лист-
ків у однорічних злакових, до 15 см у багаторіч-
них злакових бур’янів;

• умови для застосування: температура не нижче 
15°С і не вище 25°С;

• обприскування проводити в ранковий або вечір-
ній час при безвітряній погоді;

• на протязі 7 днів до або після застосування не 
проводити міжрядні обробітки;

• не обприскувати посіви кукурудзи до та після (про-
тягом 7 діб) фосфорорганічними препаратами.

• для розширення спектру контрольованих бур'янів 
рекомендується суміш Салют 40,МД з Тесон 622,СЕ

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний в бакових сумішах з іншими гербіцидами, 
проте в кожному окремому випадку необхідно 
перевіряти препарати на сумісність. Забороняється 
використовувати препарат в бакових сумішах з гер-
біцидами на основі піридату, бентазону.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• ріст і розвиток бур’янів зупиняється вже через 

кілька годин після обробки, а повна загибель 
настає через 14-25 днів;

• можна використовувати у широкому діапазоні 
фаз розвитку кукурудзи: від 3 до 8 листків;

• період захисної дії становить 1-1,5 місяці в 
залежності від погодних умов;

• не потребує додавання поверхнево-активних 
речовин;

• короткий період напіврозпаду, не впливає на 
наступні культури сівозміни;

• малотоксичний: безпечний для птахів і бджіл.

САЛЮТ 40 МД
Системний післясходовий гербіцид проти однорічних 
та багаторічних злакових та деяких однорічних дво-
дольних бур’янів у посівах кукурудзи.

Діюча речовина: нікосульфурон, 40 г / л

Препаративна 
форма:

масляна дисперсія

Тарна одиниця: 20 л

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Кукурудза

1,25
Багаторічні злакові  

(пирій, гумай) бур’яни Обприскування у фазі  
3-8 листків культури1,0 Однорічні злакові бур’яни

1,0 Однорічні дводольні бур’яни

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
препарат поглинається листками і стеблами бур'янів і швидко переміщується до кореневої системи 
рослин, блокує синтез ферменту ацето-лактазсинтетази, який відповідає за біосинтез основних аміно-
кислот, внаслідок чого бур’яни перестають рости та конкурувати з культурою, поступово гинучи. Повне 
знищення бур’янів настає через 3 тижні.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• препарат вноситься шляхом обприскування посі-

вів соняшника у фазі побуріння кошиків. Рання 
обробка може призвести до зниження врожаю;

• обов'язковою вимогою є забезпечення суціль-
ного покриття площі і рясне змочування рослин 
підчас проведення внесення препарату;

• обробку рекомендується проводити у вечірній 
час або вдень за умов хмарної погоди;

• забороняється проводити обприскування при 
швидкості вітру більше 3-4 м / с;

• норма витрати робочої рідини для наземних 
обприскувачів 200-300 л / га, для авіаційних 
обробок – 50-70 л / га;

• приготовлений розчин потрібно використати 
на протязі доби.

СУМІСНІСТЬ:
Самум 150 РК сумісний з сечовиною або аміач-
ною селітрою. Для покращення дії рекомендо-
вано суміш з ПАР Вопро Вет, або ПАР Максиум та 
азотними добривами. Через незбіг строків засто-

сування не рекомендується застосовувати бакові 
суміші препарату з іншими пестицидами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• надзвичайно швидка дія та переконливий 

результат;
• швидко поглинається рослинами та забезпечує 

швидке і рівномірне дозрівання та, як резуль-
тат, економію коштів на досушування насіння;

• діюча речовина контактної дії швидко розкла-
дається в рослині, тому можна застосовувати 
препарат на насіннєвих ділянках та культурах 
харчового призначення;

• висушує бур’яни в посівах культурних рослин, 
що полегшує збирання врожаю;

• дає можливість отримати насіння з низькою 
вологістю, не змінює його кислотно-жировий 
склад;

• зупиняє розвиток та розповсюдження хвороб 
(білої та сірої гнилей соняшника та багато інших);

• має елемент, який запобігає корозії металів, – 
зберігає техніку та обладнання.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

САМУМ 150 РК
Універсальний десикант контактної дії для підсушу-
вання соняшника. Контактно-системний гербіцид 
суцільної дії для знищення бур’янів.

Діюча речовина: дикват дибромід, 150 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 20 л

Культура Норма витрати, л / га Спосіб, час обробок

Соняшник

2,0-3,0

Обприскування посівів у фазі початку побуріння  
кошиків (за досягнення вологості насіння  

соняшнику не більше 30-35 %) наземна/авіа 

Соя
Обприскування посівів у фазі початку побуріння  

бобів нижніх ярусів за вологості  
насіння не більше 35-40%

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
швидко проникає в рослини, прискорює рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання  
в оптимальні строки.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• препарат вноситься шляхом оприскування посі-

вів соняшника у фазі побуріння кошиків. Рання 
обробка може призвести до зниження врожаю;

• обов'язковою вимогою є забезпечення суціль-
ного покриття площі і рясне змочування рослин 
підчас проведення внесення препарату;

• обробку рекомендується проводити у вечірній 
час або вдень за умов хмарної погоди;

• забороняється проводити оприскування при 
швидкості вітру більше 3-4 м / с;

• норма витрати робочої рідини для наземних 
обприскувачів 200-300 л / га, для авіаційних обро-
бок – 50-70 л / га;

• приготовлений розчин потрібно використати на 
протязі доби.

СУМІСНІСТЬ: 
Cамум Форте 374, РК сумісний з сечовиною або 
аміачною селітрою. Для покращення дії рекомен-
довано суміш з ПАР Вопро Вет або ПАР Максиум 
та азотними добривами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• надзвичайно швидка дія та переконливий 

результат;
• швидко поглинається рослинами та забез-

печує швидке і рівномірне дозрівання та, як 
результат, економію коштів на досушування 
насіння;

• діюча речовина контактної дії швидко роз-
кладається в рослині, тому препарат можна 
застосовувати на насіннєвих ділянках та куль-
турах харчового призначення;

• висушує бур’яни в посівах культурних рослин, 
що полегшує збирання врожаю;

• дає можливість отримати насіння з низькою 
вологістю, не змінює його кислотно-жировий 
склад;

• зупиняє розвиток та розповсюдження хво-
роб (білої та сірої гнилей соняшника та багато 
інших);

• має елемент, який запобігає корозії металів, – 
зберігає техніку та обладнання.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

САМУМ ФОРТЕ 374, РК
Універсальний десикант контактної дії для підсушу-
вання соняшника та сої. Контактно-системний гер-
біцид суцільної дії для знищення бур’янів.

Діюча речовина: дикват дибромід, 374 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 20 л

Культура Норма витрати, л / га Спосіб, час обробок

Соняшник

1,0-1,2

Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків  
(за вологості насіння не більше 30-35 %) наземна/авіа 

Соя
Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів  

нижніх ярусів за вологості насіння не більше 35-40 % наземна/авіа

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
швидко проникає в рослини, прискорює рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання  
в оптимальні строки.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
березка польова, буркун лікарський, вероніка 
плющолиста, грицики звичайні, галінсога, гір-
чиця польова, жабрій звичайний, дурман зви-
чайний, дворядник степовий, зірочник середній, 
кропива дводомна, куряче просо, лобода біла, 
мати-й-мачуха, мишій (види), осот городній (сходи 
з насіння), роман польовий, талабан польовий, 
шпергель звичайний, череда, щириця (види).

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ СЕРЕДНЬО  
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ: 
амброзія полинолиста.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ :
• норми витрати препарату залежать від механіч-

ного складу ґрунту та потенційної забур’яненості. 
На малогумусних, легких за механічним складом 
ґрунтах, використовувати мінімальну, а на сугли-
нистих, важких, з високим вмістом гумусу ґрунтах –  
максимально рекомендовану норму;

• якісний передпосівний обробіток ґрунту є основ-
ною вимогою для досягнення максимального 
ефекту;

• в посушливих умовах, при недостачі ґрунтової 
вологи рекомендується провести заробку пре-
парату на глибину 2-3 см;

• не проводити міжрядних обробітків після вне-
сення препарату Старгезан 500 КС – це призво-
дить до зниження дії на бур’ян.

СУМІСНІСТЬ: 
Старгезан 500 КС добре комбінується з гербі-
цидами Проксаніл 720 КЕ та Піонер 900 КЕ, що 
розширює спектр дії на однорічні дводольні 
бур'яни. 

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• тривала захисна дія протягом 6-10 тижнів в 

залежності від ґрунтово-кліматичних умов та 
норми витрати;

• забезпечує надійний захист сільськогосподар-
ських культур;

• чудовий партнер для сумішей з іншими ґрун-
товими гербіцидами;

• відсутність післядії на наступні культури 
сівозміни.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

СТАРГЕЗАН 500,КС /
ФАЙТОН 500 КС
Досходовий та післясходовий селективний гербіцид 
проти однорічних дводольних та злакових бур’янів у 
посівах сільськогосподарських культур.

Діюча речовина: прометрин, 500 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Соняшник 2,0-4,0
Однорічні дводольні  

та злакові бур’яни

Обприскування ґрунту до посіву або  
до сходів культури

Соя 3,0-5,0
Обприскування ґрунту до появи  

сходів культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
діюча речовина пригнічує процес фотосинтезу чутливих бур’янів. У разі застосування препарату до схо-
дів – поглинається як проростками, так і корінням проростаючих бур’янів. Вплив препарату на бур’яни, 
що вже зійшли, відбувається через листя.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

СУПЕРКЛІН 480 РК
Системний гербіцид суцільної дії проти широкого 
спектру однорічних та багаторічних злакових і дво-
дольних бур’янів.

Діюча речовина: ізопропіламінна сіль 
гліфосату, 480 г / л,  
у кислотному еквіваленті, 
360 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 20 л

Культура, об’єкт, що обробляється Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок, обмеження

Поля, призначені під посів цукрових 
буряків, картоплі, сої, ріпаку, люцерни, 
льону, овочевих, баштанних, 
кукурудзи, зернових, злакових трав на 
насіння

2,0-5,0
Однорічні та багаторічні 

бур’яни

Обприскування вегетуючих  
бур’янів навесні за 2 тижні до  
висівання (до обприскування 

виключити всі механічні обробки 
грунту, крім ранньовесняного 

 закриття вологи) 

Картопля 2,0
Однорічні та багаторічні 

бур’яни
Обприскування за два дні  

до сходів культури

Поля, призначені під посів ярих 
зернових, рицини, соняшнику, 
картоплі, ріпаку, овочевих, баштанних, 
злакових трав на насіння

2,0-4,0 Однорічні бур’яни
Обприскування вегетуючих бур’янів 
восени після збирання попередника

4,0-6,0 Багаторічні бур’яни

Землі несільськогосподарського 
використання (смуги відчуження 
ліній електропередач, газо- та 
нафтопроводів, узбіччя доріг, 
залізничні насипи) 

3,0-6,0
Однорічні та багаторічні 

бур’яни
Обприскування вегетуючих бур’янів

Пари

2,0-4,0
Однорічні злакові та 

дводольні бур’яни Обприскування бур’янів 
у період їх активного росту

4,0-6,0
Багаторічні злакові та 

дводольні бур’яни

Зернові 3,0
Десикація із застосуванням 

наземного транспорту та 
авіаційним методом

Обприскування посівів за два  
тижні до збирання, за вологості  

зерна не більш 30%

Соняшник  3,0
Десикація із застосуванням 

наземного транспорту та 
авіаційним методом

Обприскування посівів у фазі  
початку побуріння кошиків

Ярий та озимий ріпак 3,0
Десикація із застосуванням 

наземного транспорту та 
авіаційним методом

Обприскування посівів при  
побурінні 70% стручків у культури

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

40-60 мл. на 
5 літрів води 

на 100 м2

Однорічні та багаторічні 
бур’яни

Обприскування вегетуючих  
бур’янів восени після збирання 

попередника (за висоти бур’янів 
10-20 см за три тижні до оранки) 

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься по всіх органах, в тому числі і до коре-
невої системи. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізм метаболізму, блокує дихання та 
фотосинтез, внаслідок чого рослина гине.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• досвід показав високу ефективність бакової 

суміші: Суперклін 480 РК (3 л / га) + Римакс Д 762, ВГ 
(150 г / га) в боротьбі з проблемними бур'янами;

• всі бур’яни повинні знаходитися в періоді актив-
ного росту;

• не проводити обробку грунту перед внесенням 
та протягом 2-3 тижнів після внесення препа-
рату. При змінах в кліматичних умовах (зниження 
температури) поява симптомів дії можливо буде 
сповільненою;

• не обробляти в екстремальних погодних умовах 
(засуха, приморозки, дощ);

• норму витрати слід встановлювати, враховуючи 
численність та видовий склад бур’янів;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забезпе-

чення суцільного покриття площі і рясного змо-
чування рослин під час внесення препарату.

СУМІСНІСТЬ :
препарат сумісний з більшістю пестицидів та рід-
ких добрив. Проте в кожному окремому випадку 
слід проводити попередню оцінку сумісності ком-
понентів бакової суміші. Також,можливе викори-
стання, як десиканта на різних культурах.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• високоефективний в боротьбі з однорічними 

та багаторічними бур’янами;
• надійно очищує поля від проблемних коре-

невищних і коренепаросткових бур’янів для 
наступних культур сівозміни;

• швидко розкладається в ґрунті, не створює 
жодних проблем для наступних культур.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:

Норма витрати, л / га Чутливі бур’яни

2,0-2,5
Грицики звичайні, мишій сизий, овес (види), лобода (види), мак дикий, зірочник середній, 

шпергель звичайний

2,5-3,0
Рутка лікарська, гірчиця польова, осот жовтий шорсткий, фіалка польова, галінсога 

дрібноквіткова, ромашка непахуча, пальчатка (види) 

3,0-4,0
Метлюг звичайний, пирій повзучий, куряче просо, лутига (види), глуха кропива, паслін чорний, 

осот жовтий польовий, подорожник (види), гірчак (види), підмаренник чіпкий, щириця 
звичайна, кропива жалка

4,0-5,0 Молочай (види), жовтець (види), лопух (види), дурман звичайний, м’ята (види), жовтець (види) 

5,0-6,0
Льонок звичайний, кропива дводомна, звіробій звичайний, волошка синя, вероніка польова, 

осот рожевий польовий

6,0-8,0
Осот жовтий болотний, березка польова, хвощ польовий, очерет (види), рогіз широколистий, 

чина бульбиста
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТЕСОН 622, СЕ
Комбінований гербіцид системної дії для знищення 
широкого спектру дводольних бур’янів, в тому 
числі стійких до 2,4-Д і МЦПА, в посівах зернових 
культур.

Діюча речовина: 2-етилгексиловий ефір 
2,4-Д кислоти, 615 г / л + 
флорасулам, 7,4 г / л

Препаративна 
форма:

суспо-емульсія

Тарна одиниця: 10 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Спосіб, час, особливості застосування

Пшениця, ячмінь 0,3-0,5 Обприскування посівів у фазі кущіння культури – виходу в трубку 

Пшениця, ячмінь 0,5

Обприскування посівів у фазі виходу в трубку (-2 міжвузля) культури і ранні 
фази росту бур’янів (з урахуванням чутливості сортів) в разі переважання 

підмаренника чіпкого або якщо погодні умови не дозволили провести 
обробку раніше терміну. Озимі обробляють навесні

Кукурудза* 0,3-0,5
3-5 листків культури проти однорічних дводольних, в тому числі стійких до 

2,4-Д і МЦПА, і деяких багаторічних дводольних бур'янів, однократно

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
підмаренник чіпкий, осот рожевий і осот польо-
вий, види ромашки, паслін чорний, мокри-
ця-звездчатка, всі види з сімейства хрестоцвіт-
них, пупавка польова, види щириці, види марі, 
види горця, мак-дикий та інші.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• оптимальна температура для застосування - 

від 8 до 25°С;
• може застосовуватися у всіх типах сівозмін;
• не рекомендується застосування в дні, коли про-

гнозують нічні приморозки, і після них, тому що 
можливе зниження ефективності дії препарату.

СУМІСНІСТЬ: 
в кожному окремому випадку слід проводити 
попередню оцінку сумісності компонентів бакової 
суміші. Сумісний в бакових сумішах з гербіцідамі на 

основі сульфонілсечовин та іншими діючими речо-
винами, а також із фунгіцидами та інсектицидами.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• ріст бур’янів припиняється через одну добу 

після обробки;
• опади через годину після обробки не вплива-

ють на ефективність гербіциду;
• селективний по відношенню до всіх видів 

злаків;
• широкий діапазон застосування: починаючи 

зі стадії кущіння до стадії виникнення другої 
міжвузловини;

• може використовуватися при температурі  
від + 5°С;

• швидко деградує в грунті, що не створює про-
блем для наступних культур сівозміни;

• має системну активність, протягом 1 години 
проникає в рослину і поширюється по всім її 
частинам, включаючи коріння.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Флорасулам пригнічує утворення ферменту ацетолактатсинтази, 2,4-Д викликає реакцію ауксинового 
типу. Ця подвійна дія гербіциду знижує можливість виникнення резистентності у бур'янів.

* реєстрація очікується у 2020 р.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
гумай, пирій повзучий, вівсюг звичайний, 
грястиця збірна, пальчатка (види), падалиця 
злаків, пажитниця багатоквіткова, мітлиця зви-
чайна, мишій (види), свинорий пальчастий, сто-
локолос безостий, тонконіг (види).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• обробку проводити у безвітряну, теплу погоду 

(найкращий контроль спостерігається при тем-
пературі +15°С до +20°С);

• обробку проводити за 6 годин до дощу;
• не обробляти культури, ослаблені негатив-

ними факторами, та якщо вони перебувають 
в стресовому стані;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забезпе-
чення суцільного покриття площі і рясного змо-
чування рослин під час внесення препарату;

• недопустимим є змішування Клетодиму з 
такими діючими речовинами як: Клопіралід, 
Піклорам, Бентазон, Ізоксабен та Пирідат – 
через сильно виражену системну дію.

• Через високу чутливість рослин ріпаку, у фазу 
сім'ядолей, до дії пестицидів, не бажано засто-

совувати Топланц 240, КЕ вранці по росі та 
після дощу, з нормою витрат вище 0,6 л/га.

• Робочий розчин використати в день приго -
тування.

СУМІСНІСТЬ: 
• оптимальна температура для застосування – від 

8 до 25°С;
• може застосовуватися у всіх типах сівозмін;
• не рекомендується застосування в дні, коли про-

гнозують нічні приморозки.
• Препарат сумісний з більшістю пестицидів та 

рідких добрив. Проте, в кожному окремому 
випадку слід проводити попередню оцінку бако-
вої суміші. Не рекомендується використовувати 
Топланц 240, КЕ в баковій суміші з препаратами 
бетанальної групи за умов підвищених темпера-
тур повітря (+25 С та вище).

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• ефективно знищує всі однорічні і багаторічні зла-

кові бур’яни;
• висока селективність та безпечність для культур-

них рослин;
• знищує підземну і наземну частини злакових 

бур’янів.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТОПЛАНЦ 240, КЕ
Системний післясходовий грамініцид проти одноріч-
них і багаторічних злакових бур’янів. Використову-
ється разом з ПАР Саф.

Діюча речовина: клетодим, 240 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 1 л

Культура Норма витрати, л/га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Буряк цукровий
Цибуля (крім цибулі «на перо»)
Горох
Ріпак озимий та ярий
Соя
Соняшник

0,2-0,4 + ПАР САФ 0,2-0,4
Однорічні  

злакові бур’яни
Обприскування у фазі 2-4 листків у бур’янів 

(незалежно від фази розвитку культури)

0,4-0,8 + ПАР САФ 0,4-0,8
Багаторічні  

злакові бур’яни

Обприскування в період вегетації, за висоти 
бур’янів 10-15 см (незалежно від фази 

розвитку культури)

Льон-довгунець

0,2-0,4 + ПАР САФ 0,2-0,4
Однорічні  

злакові бур’яни
Обприскування у фазі 2-4 листків у бур’янів 

(фаза «ялинки» у культури) 

0,4-0,8 + ПАР САФ 0,4-0,8
Багаторічні  

злакові бур’яни
Обприскування в період вегетації, за висоти 
бур’янів 10-20 см (фаза «ялинки» у культури)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
препарат поглинається листям і стеблом злакових бур’янів, доходить до всіх частин рослини, порушу-
ючи її розвиток, що призводить до загибелі.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ЧУТЛИВИХ БУР’ЯНІВ:
гумай, пирій повзучий, мишій (види), просо 
куряче, вівсюг, пальчатка, тимофіївка, дворяд-
ник тонколистий, мак дикий, ромашка, будяк, 
амброзія, зірочник середній, кропива, щириця, 
підмаренник чіпкий, молочай, осот, полин зви-
чайний, грицики звичайні, соняшник звичай-
ний, гірчак, щавель, редька дика, паслін чор-
ний, берізка польова, лобода, калачики, м’ята 
польова, нетреба.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• швидкість дії – 2-3 години після обприскування. 

Перші ознаки загибелі бур’янів можна спо-
стерігати на 3-7 добу після обробки. Бур’яни 
гинуть протягом 7-21 діб після обробки. Тепла 
та волога погода підвищує дію гербіциду, про-
холодна та суха сповільнює дію. Дощ, що випав 
через три години після обробки, не знижує 
ефективності препарату;

• не рекомендується використовувати на бать-
ківських лініях кукурудзи, солодкої кукурудзи 
та попкорн;

• препарат більш ефективний, якщо його 
використовують на ранніх стадіях розвитку 
активно вегетуючих бур’янів. Якщо кукуру-
дза, яка була оброблена препаратом, заги-

нула з якоїсь причини, можна повторно висі-
вати кукурудзу;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200–300 л / га.

СУМІСНІСТЬ:
• сумісний з більшістю пестицидів. Проте в 

кожному конкретному випадку необхідно 
перевіряти препарати на сумісність. Не вико-
ристовуйте препарат у баковій суміші з фос-
форорганічними інсектицидами, гербіци-
дами МЦПА, добривами для позакореневого 
підживлення.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• надійний контроль широкого спектру одно-

річних і багаторічних дводольних і злакових 
бур’янів;

• швидко поглинається та переміщується до 
точок росту бур’янів, знищує підземну частину 
бур’янів припиняючи їх ріст вже через кілька 
годин після обробки;

• оптимальне співвідношення ціни та ефек тивності.
• Високоефективний для контролю падалиці 

соняшнику,в посівах кукурудзи,особливо гібри-
дів за технологією Express Sun та гібридів стійких  
до гербіцидів з групи імідазолінонів.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ЦЕФЕЙ 642, ВГ
Системний післясходовий гербіцид проти однорічних 
та багаторічних злакових та дводольних бур’янів у 
посівах кукурудзи.

Діюча речовина: римсульфурон, 32,5 г / кг + 
дикамба, 609 г / кг

Препаративна 
форма:

гранули, що диспергуються 
у воді

Тарна одиниця: 1,925 кг (5×0,385 кг 
водорозчинних пакетиків)

Культура Норма витрати, г / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Кукурудза
307-385 + ПАР Максиум 

200мл/га
Однорічні та багаторічні 

злакові і дводольні бур’яни
Обприскування посiвiв  

у фазі 2-6 листків культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Римсульфурон швидко поглинається рослинами та переміщується до точок росту, зупиняючи в них поділ 
клітин. Дикамба рухається від коріння до точок росту, так і з наземної частини до кореневої системи.



ІНСЕКТИЦИДИ



35

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАНННЯ:
• максимальна ефективність дії препарату спосте-

рігається при температурі від +10°С до +20°С. Під-
вищення температури повітря знижує ефектив-
ність інсектициду;

• з метою попередження виникнення резистент-
ності, для подовження захисної дії - рекоменду-
ється використовувати бакові суміші з фосфорор-
ганічними інсектицидами або імідаклопридом.

СУМІСНІСТЬ:
Бестселлер Турбо 200 КC можна застосовувати у 
бакових сумішах з іншими препаратами. При при-
готуванні суміші потрібно провести тест на хімічну 
сумісність. Не сумісний з препаратами, які мають 
лужні властивості.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• подвійна концентрація діючої речовини – най-

більш економна норма витрати;
• діє на шкідників, як при безпосередньому 

контакті з препаратом,так і при їх живленні 
рослинами;

• має блискавичний винищуючий вплив на специ-
фічних шкідників;

• ефективний на всіх стадіях розвитку шкідників;
• тривалість захисної дії протягом 7-21 доби;
• при дотриманні рекомендованих норм засто-

сування є безпечним для ссавців і птахів. Прак-
тично не мігрує в грунті і не потрапляє до ґрун-
тових вод;

• стійкий до високих температур та ультрафіоле-
тових променів після обробки.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО 200, КC
Оригінальний економний піретроїдний інсектицид 
подвійної сили проти широкого спектру шкідників 
сільськогосподарських рослин.

Діюча речовина: альфа-циперметрин, 200 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 1 л, 5 л

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Озима пшениця 0,05-0,08
Клоп шкідлива черепашка, попелиці, 

цикадки, трипси, п’явиця звичайна

Обприскування  
в період вегетації

Ярий ячмінь 0,05 Блішки, попелиці, п’явиця звичайна

Ріпак 0,05-0,08 Квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіті

Цукровий буряк 0,05-0,12 Буряковий довгоносик, бурякова блішка

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Альфа-циперметрин викликає швидку загибель комах через сильне збудження їх нервових клітин. Це 
призводить до паралічу центральної та периферичної нервової системи.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО S 200, КС
Оригінальний, економний піретроїдний інсектицид 
подвійної сили для боротьби з широким спектром 
шкідників сільськогосподарських рослин.

Діюча речовина: альфа-циперметрин, 200 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Озима пшениця 0,05-0,08
Клоп шкідлива черепашка, попелиці, 

цикадки, трипси, п’явиця звичайна

Обприскування  
в період вегетації

Ярий ячмінь 0,05 Блішки, попелиці, п’явиця звичайна

Ріпак 0,05-0,08 Квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіті

Цукровий буряк 0,05-0,12 Буряковий довгоносик, бурякова блішка

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• максимальна ефективність дії препарату спо-

стерігається при температурі від +10°С до +20°С. 
Підвищення температури повітря знижує ефек-
тивність інсектициду;

• застосування рано вранці або у вечірні часи 
сприяє ефективності дії. Наявність краплинної 
вологи на поверхні рослин, а також дощ впро-
довж 3 годин після внесення можуть суттєво 
знизити ефективність препарату;

• не застосовувати в період цвітіння та в місцях 
активного льоту бджіл, оскільки препарат є 
токсичним для бджіл;

• об’єм робочого розчину 150-250 л / га;
• з метою попередження виникнення резис-

тентності та для подовження захисної дії реко-
мендується використовувати бакові суміші 
з фосфорорганічними інсектицидами або 
імідаклопридом.

СУМІСНІСТЬ:
Бестселлер Турбо S 200 КC можна застосовувати 
у бакових сумішах з іншими препаратами. При 
приготуванні суміші потрібно провести тест на 
хімічну сумісність. Не сумісний з препаратами, які 
мають лужні властивості.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• подвійна концентрація діючої речовини – най-

більш економна норма витрати;

• діє на шкідників, як при безпосередньому контакті 
з препаратом,так і при їх живленні рослинами;

• має блискавичний винищуючий вплив на про-
блемних і специфічних шкідників;

• ефективний на всіх стадіях розвитку комах;
• тривалість захисної дії 7-21 діб;
• при дотриманні рекомендованих норм застосу-

вання є безпечним для ссавців і птахів. Завдяки 
низьким нормам застосування практично не 
мігрує в грунті і не потрапляє до ґрунтових вод.

Вдосконалена 

формула

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Альфа-циперметрин викликає швидку загибель комах через сильне збудження їх нервових клітин. Це 
призводить до паралічу центральної та периферичної нервової системи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАНННЯ:
• препарат використовується для обробки 

рослин в період вегетації, при появі шкід-
ників, застосовуючи обладнання для обпри-
скування усіх типів; 

• в залежності від обприскувача та конкретної 
сільськогосподарської культури, кількість про-
дукту на один гектар може бути різною. Норми 
витрати робочого розчину: польові культури –  
200 - 400 л / га, сади – 800-1000 л / га. Не про-
водити обприскування при швидкості вітру 
більше 3-4 м / с.

СУМІСНІСТЬ:
сумісний з більшістю пестицидів (гербіцидами, 
інсектицидами, добривами, регуляторами 
росту), за виключенням сильно лужних, проте 

в кожному випадку потрібно зробити пробу на 
сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• завдяки новому механізму дії не проявляє 

резистентності; 
• низька норма застосування; 
• висока біологічна активність незалежно від 

температур; 
• результат препарату помітний вже через годину 

після обприскування; 
• термін знешкоджуючої дії до 2-х тижнів на 

дорослих комах, личинок та яйця; 
• безпечний для бджіл та джмелів, може вико-

ристовуватись в період цвітіння; 
• високоефективний проти комах із прихованими 

стадіями розвитку ( мінери, трипси та інші).

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ВАМП 200, ВП
Системний інсектицид широкого спектру дії, для 
контролю сисних комах, в тому числі тлі, личинок, 
листкової молі, плодової молі, білокрилок, термітів 
та деяких видів жуків, таких як колорадський жук..

Діюча речовина: ацетаміприд, 200 г / кг

Препаративна 
форма:

водорозчинний порошок

Тарна одиниця: 1 кг

Культура Норма витрати, 
кг/га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час 
обробок

К-ть 
обробок

Ріпак 0,10-0,12

Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, 
попелиці, клопи, капустяний стручковий 

прихованохоботник, капустяний та 
ріпаковий стебловий прихованохоботники, 

капустяний стручковий комарик
Обприскування  

в період  
вегетації

2Пшениця 0,10-0,12
Трипси, п’явиці, попелиці, клоп шкідлива 

черепашка

Яблуня 0,15-0,5

Попелиці, листовійки, яблунева, 
горностаєва та мінуючі молі, яблуневий 

пильщик, розанна та сітчаста листовійки, 
яблунева плодожерка, каліфорнійська та 

інші види щитівок)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Вамп 200, ВП характеризується доброю системною та трансламінарною дією, завдяки чому поглинається 
рослиною та розноситься судинною системою по всіх її частинах. В результаті ефект від застосування 
проявляється і на необроблених частинах рослин. Шкідники гинуть як від безпосереднього контакту з 
препаратом, так і від поїдання оброблених рослин. Інсектицидна дія препарату проявляється шляхом 
його впливу на нервову систему комах, що призводить до їх загибелі від надмірного нервового збу-
дження і паралічу.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

КАССЕНТ 400, КС
Комбінований високоефективний інсектицид 
системної та контактно-кишкової дії для боротьби 
проти широкого спектру сисних і листогризучих 
шкідників.

Діюча речовина: імідаклоприд, 300 г / л + 
лямбда-цигалотрин, 100 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 1 л, 5 л,10 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Строки застосування

Пшениця озима 0,05-0,1
Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, 

попелиці, злакові мухи, хлібні жуки, 
трипси, цикадки, блішки

Обприскування  
в період вегетації

Ріпак 0,05-0,1
Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, 

попелиця, пильщик, листоїд, галиця, 
приховонохоботник

Кукурудза 0,05-0,1
Західний кукурудзяний жук, совка 
бавовникова, метелик стебловий, 

вогнівка, попелиця, кліщ павутинний, 

МЕХАНІЗМ ДІЇ: 

Імідаклоприд володіє системною і трансламінарною активністю, проникає в рослини через листки, 
стебла і коріння, розподіляється паренхімою та пересувається ксилемою; блокує постсинаптичні 
нікотінілові рецептори у комах і перериває фізіологічну іннервацію нервів, що призводить до ураження 
нервової системи і загибелі комах.
Лямбда-цигалотрин залишається на поверхні рослин; впливає на окремі ділянки постсинаптичних 
рецепторів у комах і порушує нормальне функціонування нервової системи, що призводить до 
загибелі комах.

àññåíòÊ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• обприскування проводять в суху погоду, при 

температурі повітря від +12 до +25°C та швид-
кості вітру до 3-5 м / с, контролюючи при цьому 
рівномірне покриття робочим розчином лист-
ків культури;

• препарат має високу початкову ефективність: 
його дія помітна в досить короткий строк 
після застосування; дощ, що випав через  
3-4 години після обробки, не впливає на його 
ефективність;

• високотоксичний для бджіл (прикордонна 
захисна зона – не менше 4-5 км,обмеження 
льоту бджіл – не менше 120-140) годин.

СУМІСНІСТЬ: 
препарат сумісний з більшістю інсектицидів та 
фунгіцидів, необхідно проводити пробне змішу-
вання з іншими препаратами в рекомендованих 
дозах перед широкомасштабним застосуванням.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• дві діючі речовини, що входять до складу 

препарату, забезпечують його високу 
біологічну ефективність без ризику виник-
нення резистентності у шкідників;

• має високу початкову активність з подальшим 
тривалим періодом захисної дії;

• має системну дію – проникає через коріння, 
листя, стебло;

• ефективний проти шкідників, що ведуть при-
хований спосіб життя (трипси, личинки мух, 
мінери);

• не має фітотоксичного впливу на культуру;
• низька норма витрати на 1 га;
• швидко пригнічує передачу сигналів централь-

ною нервовою системою шкідників;
• шкідники уражуються як від прямого контакту 

під час обприскування, так і під час живлення 
обробленими рослинами, в тому числі в сере-
дині них.



40

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

володіє п'ятьма різними механізмами дії на шкідників: шлунковою, контактною, фумігантною, репелентною 
і локально-системною.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОСУВАННЯ:
• проводити обприскування препаратом зер-

нових культур та картоплі – в період вегетації, 
яблуневі сади – до і після цвітіння;

• не рекомендовано застосування в бакових сумі-
шах з препаратами групи сульфонілсечовин.

СУМІСНІСТЬ: 
препарат сумісний з більшістю пестицидів та рід-
ких добрив. Проте в кожному окремому випадку 
слід проводити попередню оцінку сумісності ком-
понентів бакової суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• синергетична взаємодія двох хімічних класів: 

фосфорорганічного і піретроїдного;
• завдяки перетроїдному складнику має потуж-

ний нокдаун-ефект;
• завдяки фумігантній дії-знищує шкідників у 

важкодоступних місцях;

• активний як при високих, так і при низьких 
температурах;

• знищує комплекс сисних та гризучих комах на 
всіх стадіях їх розвитку;

• тривала, швидка та сильна дія: загибель комах 
і личинок в перші 48 годин після обробки;

• не фітотоксичний.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

СУПЕРКІЛ 440, КЕ
Оригінальний економний двокомпонентний інсекти-
цид подвійної сили проти широкого спектру шкідни-
ків сільськогосподарських рослин.

Діюча речовина: циперметрин, 40 г / л + 
хлорпірифос, 400 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 20 л

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Озима пшениця, ярий ячмінь 0,7
Попелиця злакова, трипс пшеничний, 
п'явиця, черепашка шкідлива, хлібна 

жужелиця
Обприскування  

в період вегетації 

Картопля 0,75 Колорадський жук

Яблуня 1,0 Плодожерки, листовійки, кліщі, мінуюча міль
Обприскування  

до і після цвітіння

Буряки цукрові 1,0
Звичайний та сірий бурякові довгоносики, 

щитоносики

Обприскування  
в період вегетації

Ярий і озимий ріпак 0,6
Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіті блішки, 

ріпаковий трач, прихобанохоботник

Виноградники 0,75 Гронова листокрутка

Капуста 0,45-0,75
Капустяна совка, хрестоцвіті блішки, білан 

капустяний, попелиці, капустяна міль

Cоя 0,5-0,7
Трипс, листогризучі совки, соєва 
плодожерка, акацієва вогнівка
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

СУПЕРКІЛ ФОРТЕ 550, КЕ
Високоефективний двокомпонентний інсектоакарицид 
контактно-шлункової дії проти широкого спектру 
шкідників сільськогосподарських культур.

Діюча речовина: циперметрин, 50 г / л + 
хлорпірифос, 500 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 5 л, 20 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Час обробки, 
особливості 

внесення

Термін 
очікування/

кратність 
обробок

Пшениця озима
1,0 Злакові мухи, хлібний турун

Обприскування 
в період 
вегетації

30/1
0,75 Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці

Буряки цукрові 0,8
Звичайний та сірий буряковий довгоносик, 

щитоноски, бурякові блішки
40/1

Яблуня 1,0-1,5
Плодожерка, листовійки, молі, кліщі, 

попелиці
40/2

Ріпак 0,5-0,6
Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіті блішки, 

ріпаковий трач, прихованохоботник
30/2

Соя 0,5-1,0
Трипс, листогризучі совки, соєва 
плодожерка, акацієва вогнівка

 30/2

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• проводити обприскування препаратом зернових 

культур, ріпаку, сої та цукрових буряків – в період 
вегетації, яблуневі сади – до і після цвітіння;

• обприскування проводити не у дощову погоду та 
не у спекотний час, швидкість вітру не повинна 
перевищувати 3-4 м / с;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га, для плодових 800-1000 л / га. 
Обов’язковою вимогою є забезпечення суціль-
ного покриття площі і рясного змочування рос-
лин під час внесення препарату;

• не рекомендується застосовування в бакових 
сумішах з препаратами групи сульфонілсечовин.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з більшістю пестицидів крім препаратів, 
що мають лужну реакцію середовища та містять 
в своєму складі мідь.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• синергетична взаємодія двох хімічних класів: 

фосфорорганічного і піретроїдного – виклю-
чає ризик резистентності шкідників;

• завдяки піретроїдному складнику має потуж-
ний нокдаун – ефект;

• завдяки фумігантій дії знищує шкідників у важ-
кодоступних місцях;

• активний як при високих, так і при низьких 
температурах;

• знищує комплекс сисних та гризучих комах на 
всіх стадіях їх розвитку;

• широкий спектр дії: чутливі до препарату 
комахи – попелиця, кліщі, трипси, міль, 
п’явиця;

• швидка та сильна дія: загибель комах і личи-
нок відбувається в перші 48 годин після 
обробки;

• володіє тривалою і персистентною дією;
• не фітотоксичний.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

володіє шістьма різними механізмами дії на шкідників: шлунковою, контактною, фумігантною, репелентною, 
локально-системною і антифідантною. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• обприскування проводити у недощову погоду; 

не обприскуйте менш, ніж за 6 годин до дощу 
та якщо швидкість вітру перевищує 3–4 м / с;

• проводити обприскування препаратом цукро-
вих буряків та картоплі – в період вегетації, 
яблуневих садів – до і після цвітіння;

• не допускати нерівномірності обприскування 
по всій площі культури;

• не обприскувати під час цвітіння;
• рекомендована норма витрати робочої рідини 

для наземного обприскування 200-300 л / га, 
для плодових 800-1000 л / га;

• не рекомендовано застосування в бакових сумі-
шах з препаратами групи сульфонілсечовин.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з більшістю пестицидів, за винятком 
високолужних, вапна та бордоської суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• тривала захисна дія – до 30 днів;
• завдяки фумігантній дії знищує шкідників у 

важкодоступних місцях;
• зберігає високу ефективність при температурі 

нижче +10°С та вище +25°С;
• інсектицид контактно-шлункової та фумігант-

ної дії.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТЕРРАХЛОР 480 КЕ
Інсектицид контактної та шлункової дії проти широ-
кого комплексу шкідників.

Діюча речовина: хлорпірифос, 480 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 20 л

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок Кількість 
обробок

Цукровий буряк
0,8
1,5

2,0-2,5

Бурякова листкова попелиця
Бурякові блішки

Буряковий довгоносик Обприскування в 
період вегетації

2
Картопля 1,5 Колорадський жук

Яблуня 1,5
Яблунева плодожерка (гусениці  

1 та 2 поколінь), листовійки

МЕХАНІЗМ ДІЇ: 

має високу початкову токсичність, гальмує ферменти ацетилхолинестерази, що блокує передачу 
нервових імпульсів у комах.



ФУНГІЦИДИ
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• протруєння Голдазім 500, КС проводити 

перед висівом суспензією препарату у спів-
відношенні 10 л робочого розчину на 1 тонну 
насіння;

• для протруєння використовувати добре очи-
щене і не травмоване насіння;

• обов’язковою умовою є забезпечення рів-
номірного покриття насіння плівкою робо-
чого розчину;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200–300 л / га;

• Рекомендовано вносити препарат профі-
лактично або за появи перших ознак хво-
роби. Тривалість захисної дії: 2-4 тижні в 
залежності від погодних умов і ступеня 
захворюваності.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з більшістю післясходових гербіцидів та 
інсектицидів, проте слід уникати бакових сумішей 
з препаратами, що мають лужну реакцію. Перед 
обробкою рекомендується провести перевірку 
на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• широкий спектр біологічної ефективності 

проти інфекції, яка передається через грунт та 
насіння;

• тривалий захист насіння та сходів завдяки 
системній активності;

• не фітотоксичний;
• використовується як профілактично, так і за 

появи перших ознак хвороби;
• тривалість захисної дії: 2-4 тижні в залежності 

від погодних умов і ступеня захворюваності.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

Протруювач насіння:

Фунгіцид у вегетативний період:

ГОЛДАЗІМ 500 КС / 
ГОЛДЕР СУПЕР 500 КС
Фунгіцид для внесення по вегетуючих культурах та 
протруювач насіння. 

Діюча речовина: карбендазим, 500 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

Культура Норма витрати, л / т Шкідливий об’єкт

Пшениця озима 1,5 Септоріоз паростків, снігова пліснява, сажкові хвороби, кореневі гнилі

Ячмінь ярий 1,5 Септоріоз паростків, сажкові хвороби, кореневі гнилі

Соняшник 1,5 Біла та сіра гнилі, фомоз

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Цукровий буряк 0,3-0,4 Церкоспороз, борошниста роса Обприскування в період вегетації

Пшениця озима 0,5
Борошниста роса, септоріоз, 

гельмінтоспоріоз Обприскування від початку фази 
кущіння до фази другого  

вузла у зерновихЯчмінь ярий 0,5
Борошниста роса, плямистість 

листя

Соняшник 0,5 Біла та сіра гнилі, фомоз
Обприскування у фазі формування 

кошиків / початок цвітіння  
і другий раз через 2 тижні

МЕХАНІЗМ ДІЇ: 

карбендазим поглинається через коріння та зелені тканини рослини і рухається знизу вгору, пригнічу-
ючи синтез бетабуліну, що викликає порушення обміну речовин патогенних грибів. Ефективний проти 
збудників хвороб родів Puccinia, Erysiphe, Septoria, Helminthosporium, Alternaria, Cercospora та інші
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• тривалість захисної дії в залежності від погод-

них умов від 7 до 10 днів;
• в умовах, які сприяють розвитку інфекції, 

обробки проводять кожні 6-7 днів.
Яблуня
на стадії розпускання бруньок важливо засто-
сувати Ескада 488 КС в максимальній дозі –  
2 л / га, можливо дворазово. Цей захід значною 
мірою зменшує вірогідність зараження пар-
шею молодого листя. При бактеріальних опіках 
необхідно застосовувати комплекс агротехніч-
них заходів, в першу чергу видалення уражених 
пагонів з подальшим обприскуванням препара-
том Ескада 488 КС в дозі 1,75-2,0 л / га.
Виноград
в обов'язковому порядку препарат застосову-
ється 2 рази – до цвітіння і за 30 днів до збирання 
врожаю. У разі виникнення загрози розповсю-
дження мілдью (дощова погода, нічна темпе-
ратура нижче +18°С) необхідні обробки в чер-
гуванні з системними фунгіцидами, особливо 
після закінчення цвітіння культури.
Томати
для запобігання фітофторозу та альтернаріозу 
обов'язкові обробки проводяться максималь-
ними дозами в період вегетації по листовій 
поверхні.

СУМІСНІСТЬ:
Ескада 488 КС сумісний з більшістю пестици-
дів за винятком препаратів на основі фосе-
тила алюмінію і сірки, органофосфатів, а також 
продуктів, що мають кислу реакцію. Єдине, що 
потрібно контролювати, щоб уникнути фіто-
токсичності при суміщенні препаратів в бако-
вій суміші – це її кислотність. Вона не повинна 
бути нижче 5,5.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• новий унікальний принцип наявності двох 

типів іонів Cu2+. Мідь знаходиться в препа-
раті у вигляді складної структури, яка регу-
лює поступове виділення іонів Cu2+, зав-
дяки чому знижується до мінімуму ризик 
фітотоксичності;

• відмінна липкість призводить до того, що 
препарат практично не має ефекту пов-
торного розподілу на новий приріст листя 
і пагонів;

• утворює добре помітну плівку на поверхні 
різних органів рослин, стійку навіть у неспри-
ятливих умовах. Завдяки ад’ювантам збіль-
шується площа покриття поверхні рослини і 
поліпшується прилипання препарату.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ЕСКАДА 488 КС
Контактний фунгіцид з профілактичною дією проти 
широкого спектру грибкових інфекцій і бактеріозів.

Діюча речовина: гідроксид міді 488 г / л  
(300 г / л чистої міді)

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

Культура Норма витрати, 
л / га

Шкідливий об'єкт Спосіб, час обробок

Томати 1,5-1,75
Фітофтороз, альтернаріоз, 

бактеріальні захворювання
Обприскування в період вегетації  

по листовій поверхні

Яблуня 1,75-2,0 Парша
Обприскування на стадії  

розпускання бруньок

Виноградники 1,75-2,0 Мілдью, краснуха
Обприскування до цвітіння і  

за 30 днів до збирання врожаю

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

при контакті з обробленою поверхнею спори і міцелій поглинають іони міді, що призводить до пору-
шення проростання і ділення клітин патогенів, а також обміну речовин патогенів шляхом пригнічення 
багатьох ферментативних реакцій.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• обприскувати потрібно молоді рослини, які 

активно ростуть, оскільки препарат пересу-
вається ними швидше. Перша обробка – про-
філактична, подальші – з інтервалом 10-14 
днів;

• обов’язковою умовою є забезпечення 
суцільного покриття площі і рясне змочу-
вання рослин під час внесення фунгіциду;

• рекомендована норма витрати робочої 
рідини для наземного обприскування 200-
300 л / га, для виноградників 800-1000 л / га.

СУМІСНІСТЬ: 
cумісний у баковій суміші з пестицидами, що 
мають нейтральну реакцію. Перед застосуван-
ням слід перевірити суміш на сумісність та фіто-
токсичність щодо культури.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• застосовується як профілактично, так і за масо-

вого поширення хвороби;
• широкий спектр дії завдяки вдалому поєд-

нанню двох діючих речовин: системної (мета-
лаксил-М) та контактної (манкоцеб);

• стійкість до змивання дощем.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

СИНЕКУРА 680, ЗП
Фунгіцид контактної та системної дії для захисту 
від хвороб картоплі, томатів і виноградників.

Діюча речовина: металаксил-М, 40 г / кг + 
манкоцеб, 640 г / кг

Препаративна 
форма:

порошок, що змочується

Тарна одиниця: 5 кг, 10 кг

Культура Норма 
витрати, 

кг / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час 
обробок

Максимальна 
кількість 
обробок

Строк останньої 
обробки (днів 

до збирання урожаю) 

Виноградник 2,5
Мілдью, чорна 

плямистість
Обприскування 

культури у період 
вегетації

3 25

Картопля 2,5
Фітофтороз, 
альтернаріоз

3 14

Томати 2,5
Фітофтороз, 
альтернаріоз

3 14

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Металаксил-М має профілактичну, лікувальну контактно-системну дію. Металаксил – М після обробки 
швидко проникає в рослину через листя і стебла, переміщується акропектально, лікує рослину 
на стадії ранньої інфекції і захищає ї ї надалі. Манкоцеб створює захисний шар на поверхні листка, 
забезпечуючи захист культури упродовж 10-14 днів (залежно від інфекційного фону і погодних умов).
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*Профілактична дія

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

СТАЙЕР 500, КЕ
Комбінований фунгіцид системної дії для захисту 
сільськогосподарських культур від комплексу 
хвороб.

Діюча речовина: пропіконазол, 300 г / л + 
тебуконазол, 200 г / л.

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

Культура Норма  
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Кратність обробки

Пшениця 0,3-0,4
Борошниста роса*, іржа, септоріоз, 

церкоспорельоз
1-2

Ячмінь 0,3-0,4
Борошниста роса*, іржа, плямистості листя, 

септоріоз
1-2

Соя 0,4-0,6 Борошниста роса, антракноз, іржа 1-2

Ріпак 0,4-0,6
Альтернаріоз, борошниста роса,  

склеротиніоз, фомоз
1-2

Буряки цукрові 0,4-0,6 Борошниста роса, церкоспороз 3-4

Сади 0,5-0,6 Парша, борошниста роса 2

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• на зернових культурах і сої: обприскування 

в період вегетації при появі перших ознак 
захворювань;

• на цукровому буряку: перша обробка – при 
появі перших ознак захворювань, друга – через  
10-14 днів (при необхідності);

• на ярому ріпаку: обприскування при появі ознак 
захворювань в фазі витягування стебел – виник-
нення стручків в нижньому ярусі;

• на озимому ріпаку: восени – у фазі 6-8 листків куль-
тури, навесні в період вегетації при появі ознак 
захворювань в фази витягування стебел – виник-
нення стручків в нижньому ярусі.

СУМІСНІСТЬ:
добре змішується з інсектицидами , а також з 
гербіцидами. Під час приготування бакових 
сумішей  його треба вносити безпосередньо 
в бак обприскувача в останню чергу. Фунгіцид 
не можна змішувати з препаратами, що мають 
сильну лужну або сильну кислу реакцію. Перед 
застосуванням слід перевірити бакову суміш на 

сумісність та фітотоксичність щодо оброблюва-
ної культури.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• пригнічує широкий спектр патогенів;
• висока проникна здатність;
• швидкість фунгіцидної дії;
• відмінна системна дія;
• тривалий період захисту;
• низькі норми витрати;
• висока проникаюча активність через листя  

та стебло;
• подовжений період захисту 4-5 тижнів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Тебуканазол має профілактичну і лікувально-системну дію, високоефективний проти іржі та фузаріозу. 
Має профілактичну дію на борошнисту росу та септоріоз.Пропіканазол має профілактичну,сильну 
лікувальну та викорінювально-системну дію, високоефективний проти різних плямистостей. Також 
проявляє рістстимулюючу дію,що підвищує активність фотосинтезу рослин.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• застосовується у вигляді водного розчину;
• об’єм робочого розчину: 200-400 л / г;
• робочий розчин має бути використаний про-

тягом 24 годин після приготування;
• оптимальний час для проведення обприску-

вання – з 6 по 9 годину ранку або з 7 по 9 
годину вечора у безвітряну суху погоду при 
температурі не більше 25°С.

СУМІСНІСТЬ: 
препарат сумісний з більшістю пестицидів, 
що застосовуються на зернових культурах у 
ті ж самі строки. Однак в кожному окремому 
випадку препарати, що змішуються, потрібно 
перевіряти на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• поширена профілактична і швидка лікувальна дія;
• у листі переміщується акропетально і 

трансламінарно; 
• завдяки високій системній активності Ципрокона-

золу може застосовуватися профілактично а для 
лікування широкого спектру патогенів;

• забезпечує подовження вегетації рослини, що 
збільшує урожайність за рахунок: 
1. підвищення ефективності використання води 

і покращення фотоасиміляції;
2. оптимізації азотного обміну;
3. пригнічення утворення етилену;

• тривалий період захисту;
• має специфічну активність проти гри-

бів, іржі та зберігається в культурі до  
30-45 днів.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТАФФІН 320,КС / 
КОМПЛЕР 320 КС / 
А-ЗОКС 320 КС
Системний комбінований фунгіцид для захисту ярих 
та озимих зернових колосових культур від хвороб 
листя та колосу.

Діюча речовина: азоксистробін, 200 г / л + 
ципроконазол 120 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок Термін 
очікування/

кратність 
обробок

Пшениця озима

0,4-0,7

Септоріоз, борошниста роса, бура 
листкова іржа, фузаріоз колоса; 
септоріоз колоса; альтернаріоз

Обробка в 
період вегетації, 
профілактично 

або за появи 
перших симптомів 

захворювання

30/2

Пшениця яра

Ячмінь озимий
Борошниста роса; сітчаста, темно-бура, 

смугаста, облямівкова плямистості; 
cепторіозЯчмінь ярий

Соя
0,4-0,7 + ПАР 

Вопро Вет
50-200 мл/га

Септоріоз, фузаріоз, борошниста роса, 
іржа, антракноз, пероноспороз

Обприскування 
культури у період 

вегетації
Соняшник

0,6-0,7 л/га 
+ ПАР Вопро 
Вет (норма 

внесення 50-
200 мл/га)

Фомоз, іржа, несправжня борошниста 
роса, фомопсис, склеротініоз

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Азоксистробін порушує дихання клітин грибів, блокуючи передачу електронів у мітохондрії, та контро-
лює збудників хвороб чотирьох різних класів. Також азоксистробін оптимізує і покращує рівень засво-
єння азоту рослиною, що надалі дає можливість поліпшити врожайність і якісні показники зерна. Ципро-
коназол зупиняє синтез ергостеролу, який забезпечує цілісність мембрани клітини.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
фунгіцид профілактичної та лікувальної дії, який 
може застосовуватись протягом вегетації, проте 
найкращий ефект між фазами появи прапорце-
вого листка і початку цвітіння (ВВСН 37-60). Для 
забезпечення максимальної ефективності, пер-
ший обробіток необхідно проводити на почат-
кових стадіях інфікування рослин. Важливим 
фактором є якісне покриття вієї поверхні листя 
та колосу без стікання робочого розчину з обро-
бленої поверхні. Обробку доцільно проводити 
при температурі повітря не вище +25°С та опти-
мальній вологості повітря. Рекомендована норма 
витрати робочого розчину 200-400 л / га.

СУМІСНІСТЬ: 
Торрінто, 500 КЕ сумісний з більшістю гербіцидів, 
інсектицидів та фунгіцидів. В суміші з стробілу-
ринами спостерігається пролонгована дія. Суміс-
ність з іншими препаратами може залежати від їх 
препаративних форм та якості води. Перед змі-
шуванням з іншими препаратами рекомендовано 
обов’язково провести тест на їх фізико-хімічну 
сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• широкий спектр біологічної активності проти 

збудників хвороб; 
• оптимальне поєднання двох діючих речовин 

системної та трансламінарної дії; 
• поєднання різних механізмів дії активних речо-

вин запобігає виникненню резистентності у 
фітопатогенів;

• добре виражений «стоп-ефект» та лікувальна дія.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТОРРІНТО,500КЕ / 
ТОРРІН,500 КЕ
Системний фунгіцд профілактичної,лікувальної та 
захисної дії, призначений для захисту зернових коло-
сових культур від грибкових хвороб.

Діюча речовина: прохлораз, 300 г / л + 
тебуконазол, 200 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат емульсії

Тарна одиниця: 5 л,10 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Пшениця

0,75-1,5

Борошниста роса, іржа, септоріоз, 
піренофороз, альтернаріоз, фузаріоз, 

прикореневі гнилі Обприскування в 
період вегетації

Ячмінь
Борошниста роса, плямистості листя, іржа, 

септоріоз, прикореневі гнилі

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

препарат діє на рослини шляхом пригнічування початкових продуктів ергостиролу в патогенах збудника. 
Має превентивну та пригнічувальну дію. Прохлораз проникає в усі частини рослини і зберігає активність 
до 4 тижнів. Інгібує біосинтез стерину в мембранах грибів. Тебуконазол швидко проникає в рослину та 
переміщується по провідній системі, переважно акропетально (знизу до гори) і рівномірно розподіля-
ється в ній. Пригнічує біосинтез ергостерину – основного компоненту клітинних мембран в організмі 
грибів. Володіє росторегулюючою дією та сприяє підсиленню захисних реакцій рослин.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТРІАФЕР Т 300, КС
Комбінований системний фунгіцид лікувальної та 
захисної дії для боротьби з широким спектром 
збудників хвороб сільськогосподарських культур.

Діюча речовина: флутріафол, 75 г / л + 
тебуконазол, 225 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб обробки

Пшениця 0,6-1,0
Борошниста роса, іржа, септоріоз, 

піренофороз, фузаріоз,  
альтернаріоз колоса

Обприскування у період вегетації

Ріпак 0,6-1,0
Фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз, 

циліндроспоріоз
Обприскування у період вегетації

Восени – фаза 4-6 листків

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Флутріафол швидко проникає в рослину через листя і рухається акропетально від основи до вершини. 
Перебуваючи у рослині тривалий час (6-8 тижнів), проникає і в ті частини рослини, які з’явилися після 
обробки, таким чином забезпечуючи захист і нових пагонів від хвороб. Флутріафол блокує синтез ергос-
терину, порушує процес ділення клітин, чим викликає повну загибель патогенів. Системна та контактна 
дія доповнюється фумігаційним ефектом. Розчин, випаровуючись, формує фумігаційну хмару, яка накри-
ває всю рослину. Яскравий приклад – контролювання поширення борошнистої роси.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• для досягнення високої ефективності в 

боротьбі з хворобами, захисно-профілак-
тичну обробку рослин слід проводити яко-
мога раніше, ще до появи перших ознак 
захворювання;

• за сприятливих для розвитку хвороб погод-
но-кліматичних умов повторну обробку про-
водити з інтервалом 3-4 тижні;

• обприскування проводять вранці або вве-
чері, при швидкості вітру, що не перевищує 
5 м / с;

• не проводити обробку, якщо є небезпека 
випадання опадів, при перших ознаках дощу 
обробку припинити.

СУМІСНІСТЬ: 
може використовуватись з іншими групами 
пестицидів, а також з рідкими листовими та вод-
ними розчинами сухих мінеральних добрив, які 
вносяться у рядки як листове та ґрунтове під-
живлення,за умови обов'язкового тестування 
суміші перед внесенням.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• швидко проникає в рослину і забезпечує 

надійний захист від зовнішньої і внутріш-
ньої інфекції;

• володіє системною, контактною та фуміга-
ційною захисною дією;

• широкий спектр лікувальної та захисної дії;
• один з наймобільніших препаратів з групи 

триазолів;
• має тривалу захисну дію, що переноситься 

на новоутворені органи рослин;
• чудове поєднання низької норми витрати та 

ціни на одиницю площі;
• гнучкість у застосуванні (незалежно від фази 

розвитку культури);
• стійкий до змивання дощем уже через три 

години після обприскування;
• нефітотоксичний;
• синергізм двох діючих речовин проявля-

ється у подвійній дії на септоріоз та фуза-
ріоз колосу.
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МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Тебуконазол глибоко проникає всередину рослини, пригнічує біосинтез ергостерину в мембранах клі-
тин фітопатогенів, що призводить до їхньої загибелі.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• застосовувати при перших ознаках хвороби, 

починаючи від фази кущіння до кінця коло-
сіння зернових. Максимальна кратність обро-
бок – 2. Строк останньої обробки до збирання  
урожаю – 30 днів;

• сповільнює ріст рослин ріпаку, захищає від 
надмірного переростання за теплої погоди 
восени. Сприяє глибшому проникненню 
кореневої системи в грунт та збільшенню її 
маси;

• рекомендована норма витрати робочої 
рідини для наземного обприскування 200-
300 л / га, для виноградників 800-1000 л / га.

СУМІСНІСТЬ: 
при переростанні рослин ріпаку за сприят-
ливих грунтово – кліматичних умов можливе 
використання бакової суміші Тебукур 250, ЕВ 
та Меквалан 750, РК. Норми препаратів роз-
раховуються залежно від кількості листків на 
рослині: на один листок – 0,1 л Тебукур 250, 
ЕВ. + 0,2 л Меквалан 750, РК. Обприскувати 
в фазі 4-6 листків.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• справляє лікувальну і профілактичну дію;
• добре виражений «стоп-ефект». Підвищує 

зимостійкість озимого ріпаку;
• подовжений період захисту;
• не фітотоксичний;
• широкий спектр біологічної активності проти 

хвороб;
• фунгіцид і інгібітор росту одночасно.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТЕБУКУР 250 ЕВ /
ТРЕБУКЕР 250 ЕВ
Системний фунгіцид з рострегулюючими властивос-
тями для боротьби з хворобами зернових колосових 
культур, ріпаку та винограду.

Діюча речовина: тебуконазол, 250 г / л

Препаративна 
форма:

масляно-водна емульсія

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Пшениця озима 1,0 Борошниста роса, септоріоз, фузаріози Обприскування у період  
вегетації при появі перших  

ознак захворювання
Пшениця озима 0,5 Іржа

Ячмінь ярий 1,0 Борошниста роса, септоріоз, іржа

Ріпак озимий та ярий 0,75-1,0 Альтернаріоз, циліндроспоріоз
Обприскування у період  

вегетації у фазі 3-5 листків

Ріпак озимий 0,5-0,75
Інгібітор росту листя та підвищення 

стійкості до екстремальних погодних 
умов

Обприскування восени  
у фазі 4-5 листків культури

Виноград 0,4 Оїдіум
Обприскування у період цвітіння  

і до закінчення росту ягід
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МЕХАНІЗМ ДІЇ:
має захисну та лікувальну дію. Діюча речовина поширюється ксилемою, пригнічує біосинтез ергостерину 
в мембранах клітин патогенів та порушує процес метаболізму, що призводить до загибелі патогену.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• пшеницю обробляють у стадії розвитку 37 (прапо-

рцевий листок) та 51 (початок колосіння). Проти 
фузаріозу колоса у стадії розвитку 55-56 (колосін-
ня-цвітіння). Ріпак озимий – восени у фазі розетки із 
4-5 листків та навесні – у фазі активного росту (поча-
ток утворення стручків у нижньому ярусі). Ріпак 
ярий – у період вегетації за появи перших ознак 
захворювання (фаза активного росту стебла –  
початок утворення стручків у нижньому ярусі);

• під час приготування робочого розчину  
Тебу Топ 250, КЕ потрібно додавати у воду, а не 
навпаки і безпосередньо у бак обприскувача, на 
половину заповнений водою, у нерозбавленому 
вигляді. Середня кількість робочого розчину при 
обробці 200-400 л / га.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з більшістю пестицидів (гербіцидами, 
інсектицидами, добривами, регуляторами росту), 
проте в кожному випадку потрібно зробити пробу 
на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• володіє профілактичною та лікувальною дією;
• найактивніший в класі триазолів;
• тривалий період захисрої дії, 4-5 тижнів з моменту 

обробки;
• виражена рістрегулююча дія;

• відсутність фітотоксичності на культурні рослини 
за умови дотримання регламенту застосування. 

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ТЕБУ ТОП 250, КЕ
Системний фунгіцид, профілактичної та лікуваль-
ної дії для боротьби з хворобами зернових культур, 
ріпаку. Застосовується як ретардант на посівах 
ріпаку восени та на весні.

Діюча речовина: тебуконазол, 250 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат,  
що емульгується

Тарна одиниця: 5 л,10 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Пшениця 0,5-1,0
Борошниста роса, септоріоз листя, 

іржа (бура, жовта, стєблєва), фузаріоз 
колосу, септоріоз колосу

Обприскування у період  
вегетації при появі перших  

ознак захворювання
Ріпак 0,5-1,0 Альтернаріоз, циліндроспоріоз
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ФАБУС 497, КС
Системний фунгіцид широкого спектру дії.

Діюча речовина: епоксиконазол, 187 г / л + 
тіофанат-метил, 310 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л,10 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб обробки

Пшениця 0,4-0,6

Борошниста роса, септоріоз листя та 
інші плямистості, іржа (бура, стєблєва та 
ін.), фузаріоз, церкоспорельоз, септоріоз 

колосу

Обприскування  
у період вегетації

Цукровий буряк 0,4-0,6
Борошниста роса, церкоспороз, 

рамуляріоз

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
системна дія. Епоксиконазол – блокує утворення ергостерину в клітинах гриба; Тіофанат-метил – бло-
кує процеси поділу клітин грибів. Також володіє контактною дією.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• препарат наносять обприскуванням, застосову-

ючи обладнання для обприскування усіх типів, 
забезпечуючи суцільне покриття площі і рясне 
змочування рослин;

• не використовувати фунгіцид за високих тем-
ператур – вище +25°С і низької вологості пові-
тря – нижче 40 %;

• норма витрати робочого розчину 200-400 л / га, 
в залежності від культури та фази її розвитку. 

• не проводити обприскування при швидкості 
вітру більше 3-4 м / с.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з більшістю пестицидів (гербіцидами, 
інсектицидами, добривами, регуляторами росту), 
проте в кожному випадку потрібно зробити пробу 
на сумісність. 

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• завдяки швидкому проникненню в рослину 

має стоп-ефект на збудника хвороби;
• володіє профілактичною та лікувальною дією;
• не викликає резистентності; 
• володіє високою системністю, завдяки чому 

сприяє захисту нових частин рослини;
• надійно працює в умовах низьких температур 

та високої вологості; 
• економічний в застосуванні.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• для досягнення високої ефективності в боротьбі 

з хворобами захисно-профілактичну обробку 
рослин слід проводити якомога раніше, ще до 
появи перших ознак захворювання;

• за сприятливих для розвитку хвороб гідро-
термічних умов повторну обробку проводити 
з інтервалом 3-4 тижні;

• обприскування проводять вранці або ввечері 
при швидкості вітру, що не перевищує 5 м / с;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забезпе-
чення суцільного покриття площі і рясного змо-
чування рослин під час внесення препарату.

СУМІСНІСТЬ: 
Фулгор 250, КС можна застосовувати з більшістю 
гербіцидів та інсектицидів. Проте в кожному окре-
мому випадку треба перевірити сумісність компо-
нентів бакової суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• справляє системну, контактну та фумігаційну 

захисну дію;
• один з наймобільніших препаратів з групи 

триазолів;
• тривала захисна дія, що переноситься на 

новоутворені органи рослин;
• чудове поєднання низької норми та ціни на 

одиницю площі.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ФУЛГОР 250 КС /  
ТРІАФЕР 250, КС
Надійний фунгіцид для боротьби з широким спектром 
хвороб на зернових колосових та цукрових буряках.

Діюча речовина: флутріафол, 250 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л, 10 л, 20 л

Культура Норма витрати, л / га Шкідливий об'єкт Спосіб, час 
обробок

Пшениця яра та озима 0,5 Борошниста роса, септоріоз, стеблова бура іржа Обприскування у 
період вегетаціїЦукровий буряк 0,25 Борошниста роса, церкоспороз, фомоз

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
після обробки препарат через наповнені водою клітини швидко поширюється по всій рослині, забезпе-
чуючи винищувальний ефект проти грибкових захворювань. Крім того, проникає в ті частині рослини, 
які з'явилися після обробки, забезпечуючи захист нових пагонів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• препарат можна використовувати при темпера-

турі на рівні +5…10°С;
• повторну обробку проводити з інтервалом  

3-4 тижнів, в залежності від погодних умов;
• максимальна кратність обробок – 2, для сої –  

1 обробка.

СУМІСНІСТЬ: 
сумісний з більшістю пестицидів (гербіцидами, 
інсектицидами, добривами, регуляторами росту), 

які не мають різко лужної реакції. Проте в кожному 
випадку потрібно зробити пробу на сумісність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 
Фулгор Голд 500, КС – це найбільш систем-
ний фунгіцид із швидким поглинанням всіма 
частинами рослини; лікує не тільки надземні 
органи рослин, а й кореневу систему; поєд-
нання двох молекул з різних груп виключає 
звикання патогенних грибів; тривалість захис-
ної дії: 25-30 діб.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ФУЛГОР ГОЛД 500 КС 
Комплексний системний фунгіцид, що володіє лікую-
чими, захисними та фумігантними властивостями 
для захисту посівів сільськогосподарських культур 
від комплексу хвороб листя і стебла. 

Діюча речовина: карбендазим 300 г / л + 
флутріафол, 200 г / л 

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 10 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Пшениця озима 0,4-0,6
Борошниста роса, іржа, септоріоз, 

піренофороз, фузаріозна та 
церкоспорельозна  кореневі гнилі Обприскування  

в період вегетації

Соя 0,6
Іржа, антракноз, септоріоз,  
борошниста роса, фузаріоз

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
після обробки препарат через наповнені водою клітини швидко поширюється по всій рослині, забезпе-
чуючи винищувальний ефект проти грибкових захворювань. Крім того, проникає в ті частині рослини, 
які з'явилися після обробки, забезпечуючи захист нових пагонів.



ПРЕПАРАТИ ДЛЯ
ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• слід використовувати тільки добре очищене 

та відкаліброване насіння;
• важливо, щоб насіння було оброблено швидко 

і рівномірно;
• необхідно протруювати тільки таку кількість 

посівного матеріалу, яка буде використана за 
один сезон.

СУМІСНІСТЬ: 
можна використовувати сумісно або послідовно 
з препаратами фунгіцидної або стимулюючої дії.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• високий інсектицидний захист проти шкідників 

листя та ґрунтових шкідників;
• зберігає оптимальну густоту молодих рослин при 

мінімальній витраті насіннєвого матеріалу;
• виключає виникнення резистентності;
• період захисної дії – до 180 днів;
• використовують як на насіннєвих заводах, 

так і для обробки насіння безпосередньо в 
господарствах;

• захисний ефект усуває необхідність обробки схо-
дів рослин, знижуючи пестицидне навантаження.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ДАЛІЛА 600 ТН / 
ІНІТЕР 600,ТН/ 
ФАВІПРИД ЕКТІВ 600 ТН
Універсальний інсектицидний протруйник проти 
комплексу ґрунтових та наземних шкідників.

Діюча речовина: імідаклоприд, 600 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат, який тече,  
для обробки насіння

Тарна одиниця: 10 л

Культура Норма 
витрати, л / т

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Кукурудза 5,0-9,0
Дротяники, несправжні дротяники, 

шведська муха

Обробка насіння  
перед висіванням  

(10 л води на 1 т насіння) 

Соняшник 8,0
Дротяники, несправжні дротяники, 

шкідники сходів

Цукровий буряк

40-70 мл  
на 1 посівну 

одиницю 
насіння

Довгоносики, бурякові блішки, мінуюча 
муха, бурякова попелиця, щитоноска

Пшениця 0,5-1,0
Хлібні блішки, п’явиця, попелиці, злакові 

мушки, совки, жужелиця, цикадки

Ячмінь 0,4-0,5
Хлібні блішки, п’явиця, попелиці, злакова 

муха, цикадки

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
діюча речовина поглинається коренями рослини і спрямовується в листя. Препарат рівномірно розподі-
ляється по рослині і досягає тривалої дії проти сисних і гризучих комах, блокуючи передачу нервового 
імпульсу в організмі шкідників і призводячи до їх паралічу та загибелі.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• насіннєвий матеріал перед обробкою має бути 

очищеним та відкаліброваним;
• протруєння посівного матеріалу здійснюється за 

2-3 дні до посіву;
• для обробки 1т насіння застосовують робо-

чий розчин, що містить 0,2-0,25 л препарату та  
10 л води;

• можна використовувати сумісно або послідовно 
з препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.

СУМІСНІСТЬ:
можна використовувати сумісно або послідовно 
з препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• низька норма витрати;
• тривалий період захисної дії насіння;
• сприяє зниженню пестицидного навантаження;
• широкий спектр біологічної ефективності;
• оптимальна ціна та ефективність.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ДЖЕРСІ 120 ТН
Економічний системний протруйник для обробки 
насіння зернових культур.

Діюча речовина: тебуконазол, 120 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат, який тече,  
для обробки насіння

Тарна одиниця: 5 л

Культура Норма 
витрати, л / т

Шкідливий об'єкт Спосіб, час обробок

Пшениця озима 0,2
Летюча і тверда сажка, кореневі гнилі, 

септоріоз, плямистості
Протруєння посівного  

матеріалу за 2-3 дні до посіву
Обробка насіння перед 

висіванням (10л води  
на 1т насіння)

Ячмінь ярий 0,25
Летюча сажка, гельмінтоспоріози, 

плямистості, кореневі гнилі

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
знищує інфекцію всередині насіння та захищає його від інфекції, яка знаходиться на його поверхні та в грунті.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• обробку необхідно проводити завчасно перед 

посівом;
• вологість насіння повинна бути стандартною 

(14%) або на 1-2% нижче за стандартну;
• застосовувати насіння, очищене від пилу і домі-

шок, насіння бур’янів, битого та травмованого 
насіння, вегетативних рештків рослин.

СУМІСНІСТЬ: 
можна використовувати сумісно або послідовно 
з препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• комбінація трьох різних за спектром діючих 

речовин;
• висока ефективність проти широкого спектру 

хвороб;
• надійний захист насіння та молодих рослин;
• запобігає переростанню рослин восени;
• стимулює розвиток кореневої системи, тим 

самим підвищує морозостійкість;
• підвищує схожість насіння;
• інтенсивно стимулює раннє зростання сходів;
• сприяє дружнім сходам та доброму кущенню 

рослин;
• кращий протруйник для посіву в сухий ґрунт.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ПАССАД 190 ТН
Трьохкомпонентний системний протруйник для 
передпосівної обробки насіння зернових колосових 
культур – потрійний захист від хвороб.

Діюча речовина: тебуконазол, 60 г / л + 
тіабендазол, 80 г / л + 
флутріафол, 50 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат, який тече,  
для обробки насіння

Тарна одиниця: 5 л, 10 л

Культура Норма 
витрати, л / т

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробок

Пшениця озима

0,3-0,5
Сажкові хвороби, септоріоз, 

гельмінтоспоріоз, снігова пліснява, 
кореневі гнилі, борошниста роса

Передпосівна обробка  
(10 л робочого розчину  

на 1 т насіння) Ячмінь ярий

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Тебуконазол знищує інфекцію всередині насіння та захищає його від інфекції, яка знаходиться на його 
поверхні та в грунті; тіабендазол зупиняє поділ клітин патогенних грибів за рахунок переміщення в 
молоді органи паростка, захищаючи рослину на перших етапах росту та розвитку; флутріафол пересу-
вається всіма тканинами вегетуючих рослин та забезпечує тривалий системний захист нових пагонів, 
проникаючи в ті паростки рослини, які з'явилися після обробки.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

СПАЙДЕР, КС
Високоефективний трикомпонентний фунгіцидний 
протруйник для захисту насіння і сходів від 
комплексу хвороб.

Діюча речовина: флутриафол 37,5 г / л + 
імазаліл 15 г / л +тіабендазол 
25 г / л

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л

Культура Норма  
витрати, л / т

Шкідливий об’єкт Спосіб, час обробки

Пшениця 1,0-1,25
Борошниста роса, гельмінтоспоріозна 

коренева гниль, офіобольозна коренева 
гниль, пітієва коренева гниль, пліснявіння 

насіння, сажка кам'яна, сажка летюча, 
сажка стеблова, сажка тверда, сажка чорна 
(несправжня) , снігова пліснява, фузаріозна 

коренева гниль

Передпосівна 
обробка (10 л 

робочого розчину  
на 1 т насіння)Ячмінь 1,0-1,25

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
використовувати насіння, що не містить сторонніх 
домішок, насіння бур’янів, добре відкаліброване 
і неушкоджене. Не рекомендується застосову-
вати препарат для обробки пророслого насіння, 
а також насіння з підвищеною вологістю.

СУМІСНІСТЬ:
доцільність використання в сумішах з іншими фунгі-
цидами відсутня. Спільне застосування препарату в 
суміші з інсектицидними протруйниками насіння, в 
рекомендованих нормах, забезпечує повний захист 
культури від комплексу хвороб і шкідників. Мож-
ливе додавання мікродобрив та рістрегуляторів.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• всі три діючі речовини з різних хімічних груп, що 

запобігає резистентності хвороб та значно роз-
ширює спектр викорінюваних патогенів;

• висока ефективність проти комплексу внутріш-
ньої і поверхневої насіннєвої і грунтової інфекцій;

• швидка лікувальна і тривала профілактична дія 
(до 60 діб);

• не викликає фітотоксичності;

• зручна і практична препаративна форма;
• висока економічна рентабельність.

МЕХАНІЗМ ДІЇ: 

діючі речовини, що входять до складу препарату мають профілактичну і лікуючу системну дію. Флутриа-
фол – порушує біосинтез стеринів і проникає у клітинні мембрани. Тіабендазол – порушує процес поділу 
клітинних ядер. Імазаліл – пригнічує біосинтез ергостерину і пригнічує утворення клітинних мембран. 
Оптимальне поєднання трьох діючих речовин сприяє синергетичному ефекту і активно викорінює насін-
неву та грунтову інфекцію.



РЕГУЛЯТОРИ  
РОСТУ РОСЛИН
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• при використанні в бакових сумішах з іншими 

пестицидами, підкислює розчин за рахунок здат-
ності зв’язувати іони Ca2+, Mg2+

• зменшує поверхневий натяг робочого розчину.
• основне внесення по вегетації на листову поверхню 

рослин. Повторність внесення: повторна обробка в 
залежності від стану культури, інтервал між оброб-
ками  14 - 21 діб.

СУМІСНІСТЬ:
Сумісний з усіма пестицидами та придатний до вико-
ристання у бакових сумішах, але в кожному окре-
мому випадку, слід проводити оцінку сумісності ком-
понентів бакової суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• стимулятор росту біологічного походження;
• сприяє збільшенню врожайності;
• має високу розчинність;
• дозволений до використання у бакових сумішах

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

ГРІНДЖЕК, КС
регулятор росту рослин на основі гумінових та 
фульвових кислот з додаванням органічної речовини.

Діюча речовина: гумінові кислоти 19-65%, 
фульво-кислоти 3-15%, 
органічна речовина 25-50%

Препаративна 
форма:

концентрат суспензії

Тарна одиниця: 5 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Спосіб, час обробок Максимальна 
кількість обробок

Зернобобові,
кукурудза,
соняшник

0,5-5,0 Обприскування в період вегетації 3-6

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
високоефективний регулятор росту біологічного походження. Гумінові та фульвові кислоти мають пряму 
дію на обмін речовин, гормональні та ферментативні процеси, за рахунок чого активується ріст рос-
лини. Гумінові кислоти – каталізатори обмінних процесів, а фульвові кислоти – хелатуючі агенти, яким 
властиво іонізувати метали. Застосування препарату сприяє збільшенню врожайності і поліпшення 
якісних показників рослинної продукції, підтримує стійкість сільськогосподарських культур до посухи.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: 
• препарат доцільніше застосовувати на ранніх 

стадіях розвитку культури;
• не застосовуйте на однорічних культурах після 

цвітіння;
• при замочуванні коріння рекомендується вико-

ристовувати концентрацію від 1 до 5%;
• норма витрати робочої рідини при прове-

денні наземного обприскування становить  
250-300 л/га;

• інтервал між внесеннями повинен складати не 
менше 14 днів;

• після відкриття зберігайте препарат протягом 
15 днів при t не більше +15°С;

• не використовуйте Келпак, РК в бакових сумі-
шах з гербіцидами.

СУМІСНІСТЬ:
можна застосовувати в бакових сумішах з пести-
цидами (за винятком інших регуляторів росту та 
гербіцидів).

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• завдяки співвідношенню ауксинів та цитокінінів 

350:1, позакореневе внесення 2-3 л / га дає потуж-
ний поштовх для росту кореневої системи рослини 
протягом перших 5-8 днів після внесення;

• після 9-14 днів збільшена коренева система дає 
поштовх до синтезу власних цитокінінів, що відпо-
відають за ріст надземної частини рослини. Більша 
товщина стебла, більша кількість та розмір лист-
ків, покращення фотосинтезу та обмінних процесів, 
прискорення ділення клітин в свою чергу беззапе-
речно призводять до збільшення врожаю.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

КЕЛПАК, РК
Системний регулятор росту на основі натурального 
гормону росту. Cприяє енергійному росту, підвищує 
стійкість рослин до захворювань, покращує якість 
продукції.

Діюча речовина: ауксини 11 мг / л та 
цитокініни 0,03 мг / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 1 л, 10 л, 20 л

Культура Норма 
витрати, л / га

Спосіб, час обробок Максимальна 
кількість обробок

Зернові колосові 2,0
Внесення восени у фазі 3-5 листків при потребі. Навесні 

внесення від фази кущіння до колосіння.

3
Ріпак 2,0

Внесення восени у фазі 3-5 листків при потребі. Навесні 
внесення від фази 7-8 листків до фази бутонізації.

Соняшник
2,0 Внесення у фазі 6-8 листків до цвітіння

3,0-5,0 л / т Протруювання 4

Кукурудза 2,0
Внесення у фазі 3-5 листків, друге та третє від фази  

8-10 листків до викидання волоті.

3

Цукровий буряк 2,0-4,0
Перше внесення у фазі 4-6 справжніх листків, друге –  

у фазі 8-10 справжніх листків (змикання листя в рядах), 
третє – у фазі змикання листків у міжряддях.

Овочеві, в т. ч. картопля 2,0
Внесення по вегетації до цвітіння і до появи зелених 

плодів.

Горох 2,0 Внесення від фази 3-5 листків до цвітіння.

Соя 2,0-4,0 Внесення від фази 3-5 листків до цвітіння.

Пшениця, ячмінь, горох 2,0-3,0 л / т Протруювання
1

Соя, кукурудза, соняшник 3,0-5,0 Протруювання

Яблуня, груша, слива, 
виноградники

2,0-3,0 Внесення по вегетації до цвітіння

3-4Картопля, томати 20 мл / сотка Застосування на приватному секторі

Яблуня 20-30 мл / сотка Застосування на приватному секторі
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

Культура Норма 
витрати, л / га

Спосіб, час обробок

Пшениця озима 1,0-1,5*
Від початку кущіння до виходу в трубку (фази 21-31, найкраще 25):  

сорти з тенденцією до вилягання від низької до середньої

Пшениця озима 1,5-2,0* Сорти з тенденцією до вилягання від середньої до високої

Пшениця яра 1,0 Від початку до кінця фази кущіння (фази 21-29) 

Ячмінь 0,75-2,0* Від початку кущіння до початку виходу в трубку

Ріпак озимий 1,0 Восени: фаза 2-3 листка

Ріпак озимий 1,5-2,0 Восени: фаза 3-4 листка

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• не проводити обробку вівса Мекваланом 750, 

РК у комбінації з гербіцидами;
• не рекомендується застосовувати Меквалан 750, 

РК якщо очікуються заморозки до або після його 
внесення, на слаборозвинених або зріджених 
посівах, в умовах посухи;

• на дію Меквалану 750, РК не впливають опади, 
які пройшли через 2 години після внесення;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забез-
печення суцільного покриття площі і рясного 
змочування рослин під час внесення препарату;

• в комбінації з гербіцидом ростового типу  
(2,4-Д, МЦПА, та ін.) необхідно зменшувати 
норму витрат регулятора росту на 10-15%.

СУМІСНІСТЬ: 
Меквалан 750, РК можна застосовувати в бакових 
сумішах з більшістю пестицидів. Проте в кожному 
окремому випадку, слід проводити попередню 
оцінку сумісності компонентів бакової суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• стримує ріст стебла у висоту, надає йому міц-

ності, запобігає виляганню за рахунок скоро-
чення відстані між міжвузлями та потовщенню 
стінок;

• підвищує зимостійкість озимого ріпаку;
• знижує ризик проникнення збудників гнилей 

у кореневу шийку рослини;
• сприяє рівномірності достигання зерна та під-

вищенню урожайності.

МЕКВАЛАН 750, РК
Використовується для зміцнення стебла зернових 
культур та як регулятор росту ріпаку.

Діюча речовина: хлормекват хлориду, 750 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 10 л, 20 л

*За високого фону мінерального живлення кращі результати досягаються при розподілі норми 1,5 л / га на два рази по 0,75 л / га, перший раз – у 
фазі кущіння і другий раз – не пізніше, ніж за тиждень до початку виходу в трубку.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

МЕКВА ПРО 750, РК
Регулятор росту рослин: використовується для 
зміцнення стебла зернових культур.

Діюча речовина: хлормекват-хлорид, 750 г / л

Препаративна 
форма:

розчинний концентрат

Тарна одиниця: 10 л

Культура Норма  
витрати, л / га

Час і спосіб обробок

Пшениця озима 0,75-1,5*
Від початку кущіння до фази виходу в трубку  

(фази 21-31, краще 25): сорта з тенденцією  
до вилягання від низької до середньої

Пшениця озима 1,5-2,0* Сорта з тенденцією до вилягання від середньої до високої

Пшениця яра 1,0 Від початку до кінця фази кущіння (фази 21-29)

Ячмінь 0,75-2,0* Від початку кущіння до початку виходу в трубку

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• не проводити обробку вівса у комбінації з 

гербіцидами;
• не рекомендується застосовувати Меква Про 

750, РК, якщо очікуються заморозки до або 
після його внесення, на слаборозвинених або 
зріджених посівах, в умовах посухи;

• на дію Меква Про 750, РК не впливають опади, 
які пройшли через 2 години після внесення;

• норма витрати робочої рідини при прове-
денні наземного обприскування становить  
200-300 л / га. Обов’язковою вимогою є забезпе-
чення суцільного покриття площі і рясного змо-
чування рослин під час внесення препарату;

• в комбінації з гербіцидом ростового типу  
(2,4-Д, МЦПА, та ін.) необхідно зменшувати 
норму витрат регулятора росту на 10-15%.

СУМІСНІСТЬ: 
можна застосовувати в бакових сумішах з біль-
шістю пестицидів. Проте в кожному окремому 
випадку, слід проводити попередню оцінку суміс-
ності компонентів бакової суміші.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• стримує ріст стебла у висоту, надає йому міц-

ності, запобігає виляганню за рахунок скоро-
чення відстані між міжвузлями та потовщенню 
стінок;

• підвищує зимостійкість озимого ріпаку;
• знижує ризик проникнення збудників гнилей 

у кореневу шийку рослини;
• сприяє рівномірності достигання зерна та під-

вищенню урожайності.

*За високого фону мінерального живлення кращі результати досягаються при розподілі норми 1,5 л / га на два рази по 0,75 л / га, перший раз –  
у фазі кущіння і другий раз – не пізніше, ніж за тиждень до початку виходу в трубку.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
діюча речовина проникає в рослину в основному через листки, а також через коріння. Вона викликає 
скорочення росту рослин у висоту і збільшує діаметр стебла, посилюючи його міцність. У результаті 
цього рослини стають більш стійкими до вилягання, знижується ризик проникнення збудників гнилей 
у кореневу шийку рослини. Крім цього, використання Меква Про 750, РК сприяє рівномірності цвітіння 
і дозрівання зерна.

Вдосконалена 

формула



ПОВЕРХНЕВО- 
АКТИВНІ РЕЧОВИНИ



67

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:
використовують в бакових сумішах при концен-
трації 0,025-0,1% відповідно до регламентів засто-
сування пестицидів, з якими поверхнево-активна 
речовина використовується.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:
робочий розчин готують безпосередньо перед 
обробкою. Бак обприскувача наповнюють на 1/3 
водою, при вимкненому змішуючому пристрої 
додають необхідну кількість маточного препа-
рату, розведеного попередньо в невеликій кіль-
кості води. Потім доливають воду до необхідної 
кількості відповідно до регламентів застосування 
пестицидів, з якими поверхнево-активна речо-
вина використовується. У приготовлений робочий 
розчин вливають заздалегідь відведену кількість 
ПАР Вопро Вет (з розрахунку на одну заправку 
обприскувача). Рекомендована рН робочого роз-

чину в діапазоні 5-8; використовуйте робочий роз-
чин протягом 24 годин.

СУМІСНІСТЬ:
сумісний з більшістю пестицидів. Однак в кож-
ному окремому випадку необхідно перевіряти 
препарати на сумісність. Дотримуватися регла-
ментів та рекомендацій щодо застосування всіх 
препаратів в суміші. Не використовуйте з препа-
ратами на основі міді, або використовуйте тільки 
при концентрації 0,01-0,02 %, якщо препарати 
на основі міді використовувалися в попередніх 
обприскуваннях. 
Сприяє посиленню ефективності дії пестицидів 
при застосуванні в бакових сумішах.
Пестицид краще утримується на поверхні рос-
лини, а також краще поглинається рослиною, 
при цьому посилюється ефективність дії на рос-
лини бур’янів.

ПАР ВОПРО ВЕТ
Універсальний органосіліконовий прилипач для підви-
щення біологічної ефективності засобів захисту рос-
лин і добрив.

Діюча речовина: етоксильований 
гептаметилтрисилоксан, 
840 г / л

Тарна одиниця: 5 л,10 л

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Універсальний органосіліконовий прилипач для підвищення біологічної ефективності засобів захисту 
рослин і добрив. Застосовується з метою поліпшення змочування і збільшення площі покриття обпри-
скуваної поверхні робочим розчином за рахунок надзвичайного зниження поверхневого натягу водних 
розчинів. Завдяки цьому пестицид краще утримується на поверхні рослини, а також краще поглинається 
рослиною, при цьому посилюється ефективність дії на рослини бур'янів. В окремих випадках це дозво-
ляє істотно зменшити норму витрати пестициду на одиницю посівної площі.
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ПАР ВОПРО ГОЛД
Ад'ювант (допоміжна речовина) нового покоління, 
що належить до органосиліконової групи, відомої як 
«суперрозповсюджувачі»

Діюча речовина: трисилоксан алкоксилат, 
100% органосиліконовий 
сурфактант

Тарна одиниця: 1л

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
• У польових умовах норма застосування Вопро 

Голд становить від 0,01 до 0,1 л на 100 л води;
• Термін застосування і термін останньої обробки 

до збору врожаю визначаються офіційною 
реєстрацією препарату, з яким застосовується 
Вопро Голд в баковій суміші;

• Обприскування сумішами, що містять Вопро 
Голд, дуже безпечні для оброблюваних рослин. 
Однак для запобігання будь-якого можливого 
прояву фітотоксичності, що може виникнути в 
кожної нової баковою комбінації, перед оброб-
кою великих площ завжди рекомендується 
проводити дрібно-дільничні досліди.

СУМІСНІСТЬ: 
Препарат використовується тільки у вигляді бако-
вих сумішей з основними препаратами-пестици-
дами. Час використання залежить від терміну 
придатності основного препарату, що використо-
вується спільно з Вопро Голд.

Органосиліконовий змочувач Вопро Голд пре-
красно сумісний з усіма пестицидами, за винят-
ком мідьвмісних.
УВАГА! КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА ЗАСТОСОВУ-
ВАТИ ПРЕПАРАТ СПІЛЬНО З ПРЕПАРАТАМИ, що 
містять мідь! ОСОБЛИВО бути уважними при 
ОБРОБЦІ ВИНОГРАДУ!

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• Покращує покриття рослин робочою рідиною
• Дозволяє знизити обсягами робочої рідини, що 

збільшує кількість оброблюваної площі
• Забезпечує поліпшення ефективності препара-

тів проти шкідників, хвороб і бур'янів завдяки 
тому, що препарат потрапляє у важкодоступні 
частини рослин

• Покращує проникнення препарату в середину 
листяного покриву рослин

• Робить обприскування більш надійним і стій-
ким до змивання опадами

• Забезпечує швидке проникнення системних 
препаратів через дихальні продихи рослин

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
принцип дії Вопро Голд полягає в надзвичайному зниженні поверхневого натягу водних розчинів, зав-
дяки чому забезпечується максимальне змочування як верхньої, так і нижньої поверхонь листка рос-
лини робочим розчином, а також важкодоступних місць, незалежно від товщини воскового шару і вор-
систості рослини.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:
препарат необхідно вносити разом з гербіцидом. 
На його ефективність не впливає жорсткість води. 
При обприскуванні в період засухи необхідно 
використовувати максимальну дозу внесення.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:
бак наполовину наповнюють водою і при вклю-
ченій мішалці додають пестициди. Потім мішалку 

зупиняють і додають ПАР МАКСИМУМ, після чого 
додають залишок води при включеній мішалці.

СУМІСНІСТЬ:
сумісний з гербіцидами групи сульфанілсечовини: 
Еклат 750 ВГ; Римакс Плюс 750 ВГ; Рондос 750 ВГ; 
Цефей 642 ВГ.

ПАР МАКСИУМ 
Призначений для зменшення поверхневого натягу нане-
сеного розчину, тим самим забезпечує утворення одно-
рідної плівки на поверхні листків. Це сприяє кращому 
прилипанню гербіциду та його поглинанню рослиною. 
Таким чином, прилипач підвищує швидкість дії та 
ефективність гербіциду.

Діюча речовина: етоксилат ізодецилового 
спирту, 900 г / л

Тарна одиниця: 5 л

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
прилипач використовується виключно в період вегетації. Розчинює ліпідний шар на листках, за рахунок 
чого посилює та пришвидшує дію гербіцидів; утворює тонку плівку на поверхні листків, що затримує 
діючі речовини гербіцидів у них. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:
використовується з препаратом Топланц 240 КЕ 
в нормі 1:1.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:
бак наполовину наповнюють водою і при вклю-
ченій мішалці додають пестициди. Потім мішалку 

зупиняють і додають ПАР САФ, після чого дода-
ють залишок води при включеній мішалці.

СУМІСНІСТЬ:
використовується з препаратами, де діючою речо-
виною є клетодим.

ПАР САФ
Посилює та пролонгує дію гербіцидів на бур’яни шля-
хом розчинення ліпідного шару на листках бур’янів. 
Забезпечує краще прилипання гербіцидів на поверхні 
рослин. Розчиняє восковий шар кутикули, що призво-
дить до швидкого пересування гербіцидів до точок 
росту бур’янів.

Діюча речовина: метил олеат, 880 г / л

Тарна одиниця: 5 л

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
посилює та пролонгує дію гербіцидів на бур’яни шляхом розчинення ліпідного шару на листках бур’я-
нів. Забезпечує краще прилипання гербіцидів на поверхні рослин. Розчиняє восковий шар кутикули, що 
призводить до швидкого пересування гербіцидів до точок росту бур’янів. 



РОДЕНТИЦИДИ
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:
комунальне господарство.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:
• розкладати і зберігати засіб в місцях, недоступних для дітей, домашніх тварин, птахів; окремо від 

медикаментів і харчових продуктів;
• трупи гризунів, залишки приманки і місткості з-під неї слід поховати на глибину 0,5 м;
• при застосуванні використовувати рукавички і спеціальні совки;
• після закінчення роботи необхідно вимити руки з милом.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
приманку розміщують у виявлених місцях мешкання гризунів: уздовж стін, перегородок, біля нір, 
під укриттями і т. д. Можна пристосувати для цього коробки, саморобні лотки або саморобні кон-
тейнери для перешкоджання розтаскування приманок гризунами, а також ускладнення доступу до 
нього «нецільових» видів тварин. Контейнери оглядають протягом перших 2 днів, а потім з інтерва-
лом в тиждень. З’їдені порції замінюють новими; ті, що пролежали довше ніж тиждень, перекидають 
у відвідувані гризунами місця. Зіпсовану або забруднену приманку міняють на свіжу. Примітка: якщо 
тримати приманку поряд з пахучими хімічними речовинами (фарбами, лаками і т. д.), вона вбере 
запахи і перестане бути привабливою для шкідників. Кількість препарату, що необхідно застосувати, 
залежить від кількості гризунів.

БРОМАКЕМ, ПР
Готова приманка для контролю популяції  
щурів і мишей.

Діюча 
речовина:

бромадіолон 0,005 % (0,005 г / кг)
Окрім отрути, до складу вхо-
дить харчова основа, червоний 
пігмент, аттрактант (з’єд-
нання, що притягує гризунів 
своїм запахом) 

Препаративна 
форма:

пелета парафінізована, 
парафінізований блок червоного 
чи бордового кольору

Тарна одиниця: 0,5 кг, 1 кг, 10 кг

Пелета парафінізована:
Для щурів – 50-100 гр. на купі, кожні 10 метрів.
Для мишей – 20-30 гр. на купі, кожні 5 метрів.

Парафінізований блок:
Для щурів – 4-6 кубиків блоку на купі, кожні 10 метрів.
Для мишей – 2-4 кубиків блоку на купі, кожні 5 метрів.



СИСТЕМИ 
ЗАХИСТУ

ОСНОВНИХ
CІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР

РІПАК

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

КУКУРУДЗА

ЗЕРНОВІ

СОЯ

СОНЯШНИК

САДИ



74

11-13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51-59 61-69 71-75 49

ДО ВИСІВУ 1,2 ЛИСТКИ
3 ЛИСТКИ

початок середина кінець ВИХІД У ТРУБКУ 1-ше 2-ге ПРАПОРЦЕ-
ВИЙ ЛИСТОК

ЯЗИЧОК ВІДКРИТТЯ
ЛИСТКОВОЇ

ПАЗУХИ

КОЛОСІ-
ННЯ

ЦВІТІННЯ НАЛИВ-
МОЛОЧНА
СТИГЛІСТЬ

ВОСКОВА
СТИЛІСТЬМІЖВУЗЛЯКУЩІННЯ

Система захисту посівів зернових колосових

ГОЛДАЗІМ (1,5 Л / Т)
ДАЛІЛА (0,4-1 Л / Т)
ДЖЕРСІ (0,2-0,25 Л / Т)
КЕЛПАК (2-3 Л / Т)
ПАССАД (0,3-0,5 Л / Т)
СПАЙДЕР (1,0-1,25 Л / Т)

Протруєння насіння

БІНОРЕКС (2,0-3,0 Л / ГА)
ГРАНТОКС (1,0-1,5 Л / ГА)
РИМАКС (15-25 Г / ГА)
РИМАКС Д (130-180 Г / ГА)
РИМАКС ПЛЮС (25-30 Г / ГА)
ТЕСОН (0,3-0,5 Л / ГА)

Гербіциди для боротьби з однорічними та багаторічними дводольними бур’янами

ЕКСТРАКЛІН (2 Л / ГА) 
CУПЕРКЛІН (3 Л / ГА)

Десиканти, зменшують вологість і чисельність бур’янів

БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО (0,05-0,08 Л / ГА)
БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО S (0,05-0,08 Л/ГА)
ВАМП (0,1-0,12 КГ/ГА)
КАССЕНТ (0,05-0,1 Л / ГА)
СУПЕРКІЛ (0.7 Л / ГА) 
СУПЕРКІЛ ФОРТЕ (0,75-1,0 Л/ГА)

Інсектициди для захисту посівів від комплексу шкідників

ГОЛДАЗІМ (0,5 Л / ГА)
СТАЙЕР (0,3-0,4 Л/ГА)
ТАФФІН (0,4-0,7 Л / ГА) 
ТЕБУКУР (1,0 Л / ГА)
ТЕБУ ТОП (0,5-1,0 Л/ГА)
ТОРРІНТО (0,75-1,5 Л / ГА)
ТРІАФЕР Т (0,6-1,0 Л/ГА)
ФАБУС (0,4-0,6 Л / ГА) 
ФУЛГОР (0,5 Л / ГА)
ФУЛГОР ГОЛД (0,4-0,6 Л / ГА)

Фунгіциди для захисту посівів від комплексу основних захворювань

КЕЛПАК (2-3 Л / ГА) Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту

МЕКВАЛАН (0,75-2,0 Л / ГА)
МЕКВА ПРО (0,75-2,0 Л / ГА)

Регулятор росту рослин, використовується для зміцнення стебла зернових культур

МЕКВАЛАН, МЕКВА ПРО

СУПЕРКІЛ, СУПЕРКІЛ ФОРТЕ, 
БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО, БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО S, 

КАССЕНТ, ВАМП

СУПЕРКІЛ, СУПЕРКІЛ ФОРТЕ, КАССЕНТ

ВАМП

КЕЛПАК

ТЕБУКУР, ФУЛГОР, ГОЛДАЗІМ,  
ФУЛГОР ГОЛД, ТРІАФЕР Т, СТАЙЕР,  

ТЕБУ ТОП, ФАБУС, ТОРРІНТО

ТАФФІН

РИМАКС Д

БІНОРЕКС

ГРАНТОКС, ТЕСОН

РИМАКС, РИМАКС ПЛЮС

СУПЕРКЛІН

ЕКСТРАЛІН

ПАССАД

ДАЛІЛА

ДЖЕРСІ

ГОЛДАЗІМ

КЕЛПАК

СПАЙДЕР
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ДО ВИСІВУ ВИСІВ,
ПРОРОСТАННЯ

НАСІННЯ

СХОДИ,
1,2 ЛИСТКИ

4 ЛИСТКИ,
6 ЛИСТКІВ

ВИКИДАННЯ
ВОЛОТІ

ЦВІТІННЯ ФОРМУВАННЯ 
КАЧАНА

МОЛОЧНА
СТИГЛІСТЬ

МОЛОЧНА –
ВОСКОВА

СТИГЛІСТЬ

ВОСКОВА
СТИГЛІСТЬ

ПОВНА
СТИГЛІСТЬ

Система захисту посівів кукурудзи

ДАЛІЛА (5-9 Л / Т)
КЕЛПАК (3-5 Л / Т)

Протруєння насіння

КАССЕНТ (0,05-0,1 Л / ГА) Інсектицид для захисту посівів від шкідників

АЛЛАТАН (1,25-2,0 Л/ГА)
ЕКЛАТ (20-25 Г / ГА)
САЛЮТ (1-1,25 Л / ГА)
ЦЕФЕЙ (307-385 Г / ГА) 

Післясходові гербіциди для боротьби з однорічними та деякими багаторічними злаковими
та дводольними бур’янами

ПАНДОРА (4-4,5 Л / ГА) 
ПІОНЕР (1,5-3,0 Л / ГА) 
ПРОКСАНІЛ (2-3 Л / ГА)

Досходові гербіциди для боротьби з однорічними злаковими і деякими дводольними 
бур’янами

КЕЛПАК (2,0-3,0 Л / ГА) Регулятор росту рослин на основі натуральному гормону росту

ЦЕФЕЙ

АЛЛАТАН

САЛЮТ

КЕЛПАК

ДАЛІЛА ПІОНЕР

ПАНДОРА

ПРОКСАНІЛ

КЕЛПАК

ЕКЛАТ

КАССЕНТ
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Система захисту посівів соняшника

ДО ВИСІВУ 00
днів

11
днів

12
днів

14
днів

18
днів

37
днів

53
днів

57
днів

59
днів

ГОЛДАЗІМ (1,5 Л / Т)
ДАЛІЛА (8 Л / Т)

Протруєння насіння

БАККАРД (0,4-1,2 Л / ГА)
БРИТЕКС (1-1,2 Л / ГА)
МАДЕРА (1-1,2 Л / ГА)
ТОПЛАНЦ (0,2-0,8 Л/ГА) + 
ПАР САФ (0,2-0,8 Л/ГА)

Післясходові гербіциди для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами

ПАНДОРА (4-4,5 Л / ГА)
ПІОНЕР (2,5 Л / ГА)
ПРОКСАНІЛ (2-3 Л / ГА)

Досходові гербіциди для боротьби з однорічними злаковими і дводольними бур’янами

СТАРГЕЗАН (4 Л / ГА) 
Досходовий селективний гербіцид для боротьби з однорічними дводольними та злаковими 
бур’янами

РОНДОС (25-30 Г / ГА) +  
ПАР МАКСИУМ (0,2 Л/ГА)

Післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними дводольними 
бур’янами

ЕКСТРАКЛІН (2,4 Л/ГА)
САМУМ (2-3 Л / ГА)
САМУМ ФОРТЕ (1-1,2 Л/ГА)
СУПЕРКЛІН (3 Л/ГА)

Універсальні десиканти контактної дії для підсушування насіння соняшнику.
Гербіциди для боротьби з вегетуючими бур’янами

КЕЛПАК (2 Л / ГА) Регулятор росту рослин на основі натуральному гормону росту

ГОЛДАЗІМ (0,5 Л / ГА)
ТАФФІН (0,6-0,7 Л / ГА)

Фунгіцид для захисту посівів від комплексу основних захворювань

ТОПЛАНЦ+ПАР САФ

РОНДОС+ПАР МАКСИУМ

БРИТЕКС

МАДЕРА

ГОЛДАЗІМ

БАККАРД

ДАЛІЛА

ПІОНЕР

ПАНДОРА

ПРОКСАНІЛ

СТАРГЕЗАН

САМУМ

ЕКСТРАКЛІН

САМУМ ФОРТЕ

СУПЕРКЛІН

ГОЛДАЗІМ, ТАФФІН

КЕЛПАК
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ДО ВИСІВУ 0-10
днів

12
днів

13
днів

14
днів

15
днів

17
днів

18
днів

51-69
днів

81-89
днів

Система захисту посівів сої

КЕЛПАК (3-5 Л / Т) Протруєння насіння

ПРОКСАНІЛ (2-3 Л / ГА)
СТАРГЕЗАН (5 Л / ГА)
ПІОНЕР (2,5 Л / ГА)

Досходові гербіциди для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур’янами

БАККАРД (0,4-1,2 Л / ГА)
БРИТЕКС (0.7-1,0 Л / ГА)

Післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними і багаторічими злаковими бур’янами

САМУМ (2-3 Л / ГА)
САМУМ ФОРТЕ (1,0-1,2 Л/ГА)

Універсальний десикант контактної дії для підсушування насіння соняшнику.
Гербіцид для боротьби з вегетуючими бур’янами

ТОПЛАНЦ (0,2-0,8 Л/ГА) + 
ПАР САФ (0,2-0,8 Л/ГА)

Системний післясходовий грамініцид для боротьби з однорічними і багаторічними
злаковими бур’янами

ФУЛГОР ГОЛД (0,6 Л / ГА) 
ТАФФІН (0,4-0,7 Л / ГА)
СТАЙЕР (0,4-0,6 Л / ГА)

Фунгіцид для захисту посівів від комплексу основних захворювань

КЕЛПАК (2-4 Л / ГА) Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту

СУПЕРКІЛ (0,5-0,75 Л / ГА)
СУПЕРКІЛ ФОРТЕ (0,5-1,0 Л/ГА)

Інсектицид для захисту посівів від комплексу шкідників

СУПЕРКІЛ, СУПЕРКІЛ ФОРТЕ

ТОПЛАНЦ+ПАР САФ

БАККАРД

БРИТЕКС

ПРОКСАНІЛ

КЕЛПАК

ПІОНЕР

СТАРГЕЗАН

САМУМ 
ФОРТЕ

САМУМ

КЕЛПАК

ФУЛГОР ГОЛД, ТАФФІН, СТАЙЕР
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ВИСІВАННЯ ПРОРОСТАННЯ СХОДИ УТВОРЕННЯ 
ЛИСТКІВ, 
РОЗЕТКИ

РІСТ ЛИСТКІВ  
І СТЕБЛА

БУТОНІЗАЦІЯ ЦВІТІННЯ ФОРМУВАННЯ 
СТРУЧКА

ДОСТИГАННЯ ПОВНЕ 
ДОСТИГАННЯ

ПІСЛЯ ЖНИВ

Система захисту посівів ріпаку

СУПЕРКІЛ, БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО, БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО S, 
СУПЕРКІЛ ФОРТЕ, КАССЕНТ, ВАМП

ТЕБУКУР, ТЕБУ ТОП, 
ТРІАФЕР, СТАЙЕР

ІСТИЛАЙК ЕКСТРАЛІН

СУПЕРКЛІН

МЕКВАЛАН

БАККАРД

ТОПЛАНЦ +ПАР САФ

РОНДОС +ПАР МАКСИУМПРОКСАНІЛ

КЕЛПАК

ПРОКСАНІЛ (2-3 Л / ГА) 
Популярний ґрунтовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними  
та злаковими бур’янами

ІСТИЛАЙК (0,35 Л / ГА)
ПАР МАКСИУМ (200 МЛ / ГА)  
РОНДОС (25-30 Г / ГА) + 
ПАР МАКСИУМ (0,2 Л/ГА)

Гербіциди проти дводольних бур’янів в посівах ріпаку

БАККАРД (0,4-1,2 Л / ГА)
ТОПЛАНЦ (0,2-0,8 Л/ГА) + 
ПАР САФ (0,2-0,8 Л/ГА)

Післясходові грамініциди для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими 
бур’янами

ЕКСТРАКЛІН (2 Л / ГА)  
CУПЕРКЛІН (3 Л / ГА)

Десиканти, знищують бур’яни, прискорюють і вирівнюють достигання стручків

БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО (0,05-0,08 Л / ГА) 
БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО S (0,05-0,08 Л/ГА)

Інсектицид піретоїдної групи для боротьби з широким спектром шкідників

СУПЕРКІЛ (0,6 Л / ГА)
СУПЕРКИЛ ФОРТЕ (0,5-0,6 Л / ГА) 

Двокомпонентний інсектицид широкого спектру дії та з тривалим захисним ефектом

ВАМП (0,10-0,12 КГ / ГА) 
КАССЕНТ (0,05-0,1Л/ГА)

Інсектицид перетоїдної групи для боротьби з широким спектром шкідників

СТАЙЕР (0,4-0,6 Л / ГА) 
ТЕБУКУР (0,75-1,0 Л / ГА)
ТЕБУ ТОП (0,45-0,6 Л / ГА)
ТРІАФЕР Т (0,6-1,0 Л / ГА) 

Контролює більшість хвороб ріпаку, сповільнює ріст рослин

МЕКВАЛАН (1-2 Л / ГА) Використовується в якості регулятора росту ріпаку

КЕЛПАК (2-5 Л / ГА) Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту
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00 05 10 12 14 16 18 38 49

ДО ВИСІВУ СХОДИ СІМ’ЯДОЛІ ДВА СПРАВЖНІХ 
ЛИСТКИ

4-И СПРАВЖНІХ 
ЛИСТКИ

РІСТ ТА ФОРМУВАННЯ КОРНЕПЛОДУ ПОЧАТОК 
ЗБИРАННЯ

Система захисту цукрових буряків

ТЕРРАХЛОР, СУПЕРКІЛ, БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО, 
БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО S, СУПЕРКІЛ ФОРТЕ

ГОЛДАЗІМ, ФУЛГОР, СТАЙЕР, ФАБУС

ТОПЛАНЦ+ПАР САФ, БАККАРД

РАДІКС

ДАЛІЛА

КЕЛПАК(3-4Л/ГА) КЕЛПАК(2Л/ГА)

ДАЛІЛА (40-70  МЛ/П.О.) Інсектицидний протруйник насіння

БАККАРД (0,4-1,2 Л / ГА)
ТОПЛАНЦ (0,2-0,8 Л/ГА)+ 
ПАР САФ (0,2-0,8 Л/ГА) 

Післясходові гербіциди для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами

РАДІКС (2 Л / ГА) Гербіцид для боротьби з злаковими та дводольними бур’янами

БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО (0,05-0,12 Л / ГА)
БЕСТСЕЛЛЕР ТУРБО S (0,05-0,12 Л / ГА)
СУПЕРКІЛ (1 Л / ГА)
СУПЕРКІЛ ФОРТЕ (0,8 Л / ГА)
ТЕРРАХЛОР (0,8-2,5 Л / ГА)

Інсектициди для захисту посівів від шкідників під час вегетації

ГОЛДАЗІМ (0,3-0,4 Л / ГА)
СТАЙЕР (0,4-0,6 Л / ГА)
ФУЛГОР (0,25 Л / ГА)
ФАБУС (0,4-0,6 Л / ГА)

Фунгіциди для захисту від основних хвороб

КЕЛПАК (2-5 Л / ГА) Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту
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Система захисту садів

ВАМП (0,15-0,5 КГ / ГА)
СУПЕРКІЛ (1,0 Л / ГА)
СУПЕРКІЛ ФОРТЕ (1,0-1,5 Л / ГА)
ТЕРРАХЛОР (1,5 Л / ГА)

Інсектициди проти комплексу шкідників саду

ЕСКАДА (1,75-2,0 Л / ГА)
СТАЙЕР (0,5-0,6 Л/ГА)

Контактний фунгіцид профілактичної дії

КЕЛПАК (2-3 Л / ГА) Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту

СУПЕРКІЛ, СУПЕРКІЛ ФОРТЕ, ТЕРРАХЛОР, ВАМП

КЕЛПАК КЕЛПАК

ЕСКАДА, СТАЙЕР

СУПЕРКІЛ, СУПЕРКІЛ ФОРТЕ, ТЕРРАХЛОР, ВАМП

ЗЕЛЕНИЙ
КОНУС-С

МИШАЧІ
ВУШКИ-D

РОЗПУСКАННЯ
БРУНЬОК-E

РОЖЕВИЙ
БУТОН-E2

ЦВІТІННЯ-F2 ОПАДАННЯ
ПЕЛЮСТОК-H

ЗАВ'ЯЗЬ 
ДО 1,5 СМ - I

ПЛІД 
ДО 3 СМ - Y

ПЛІД 
БІЛЬШЕ 3 СМ

ДОЗРІВАННЯ
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   1 2 3 4 5
  6  7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

04Квітень/April

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

   1 2 3 4 5
  6  7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

07Липень/July

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

    1 2 3 4
  5  6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

10   Жовтень/October 

24 25 26 27 28 29 

 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

      1 2

02Лютий/February

25 26 27 28 29 30 31 

 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

     1 2 3

05Травень/May

24 25 26 27 28 29 30
31

 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

      1 2

08Серпень/August

23 24 25 26 27 28 29
30 

 2 3 4 5 6 7 8
  9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

       1

11Листопад/November

23 24 25 26 27 28 29
30 31 

 2 3 4 5 6 7 8
  9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

       1

03Березень/March

22 23 24 25 26 27 28
29 30 

 1 2 3 4 5 6 7
  8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

06Червень/June

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 

  1 2 3 4 5 6
  7  8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

09Вересень/September

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

  1 2 3 4 5 6
  7  8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

12Грудень/December



ГОЛОВНИЙ ОФІС
(044) 299-90-01
(044) 299-90-11
(067) 547-22-41
(050) 100-00-05

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН 
(067) 536-62-75
(067) 536-97-52

ПОЛТАВА, СУМИ, ЛУГАНСЬК
(067) 536-62-21

ВІННИЦЯ, ЖИТОМИР 
(067) 247-57-88

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
(067) 249-30-56

ЗАПОРІЖЖЯ, ХЕРСОН
(067) 328-62-27

КРОПИВНИЦЬКИЙ, ЧЕРКАСИ 
(067) 504-01-47

ХАРКІВ, ДОНЕЦЬК, ДНІПРО
(067) 248-06-63

ОДЕСА, МИКОЛАЇВ
(067) 547-22-43

ГРУЗІЯ
+995 32 244 55 41

МОЛДОВА
+34 655-196-621

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ
+34 655-196-621

ПРЕДСТАВНИКИ:



www.terravita.kiev.ua



www.terravita.kiev.ua



www.terravita.kiev.ua



www.terravita.kiev.ua
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