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UPL — лiдер свiтових продовольчих систем, на сьогод-
нi одна iз 5 найбiльших агрохiмiчних компанiй у свiтi.  
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UPL є Глобальним Лiдером 
у Комплексних Аграрних Рiшеннях
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КОМПАНIЯ
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА кломазон, 360 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

капсульна суспензiя 
(СК)

ХIМIЧНА ГРУПА iзоксазолiдинони

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• капсульна формуляцiя запобiгає випаровуванню 
 дiючої речовини, що забезпечує максимальну  
 ефективнiсть
• мiнiмальна залежнiсть вiд наявностi ґрунтової  
 вологи серед ґрунтових гербiцидiв
• довготривалий захисний екран
• добрий партнер для бакових сумiшей

АПСТЕЙДЖ — ґрунтовий селективний гер-
бiцид системної дiї. Формуляцiя капсульна су-
спензiя запобiгає випаровуванню препарату, 
що забезпечує ефективне використання дiю-
чої речовини та гарантовану дiю за меншої 
норми витрати дiючої речовини на 1 га (порiв-
няно з конкурентними препаратами з iншими 
препаративними формами). Завдяки захисно-
му екрану Апстейдж контролює наступнi хвилi 
бур’янiв.

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Соя Однорiчнi дводольнi 
та злаковi 0,2-0,25

Обприскування ґрунту до 
появи сходiв культури 

Буряки цукровi Однорiчнi дводольнi 
та злаковi 0,2-0,25

Рiпак ярий та озимий Однорiчнi дводольнi 
та злаковi 0,2-0,25

Картопля Однорiчнi дводольнi 
та злаковi 0,2-0,25

АПСТЕЙДЖ 

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*
Однорiчнi дводольнi бур’яни

Амброзiя полинолиста Ч Осот городнiй Ч

Жабрiй звичайний Ч Паслiн чорний Ч

Канатник Теофраста Ч Пiдмаренник чiпкий Ч

Кропива глуха пурпурова Ч Портулак городнiй Ч

Грицики звичайнi Ч Роман польовий Ч

Дурман звичайний Ч Спориш звичайний Ч

Зiрочник середнiй Ч Талабан польовий Ч

Лобода бiла Ч Череда (види) Ч

 

Однорiчнi злаковi бур’яни

Пальчатка криваво-червона Ч

Просо пiвняче (плоскуха) Ч

Тонконiг однорiчний Ч

Бромус (види) С

Вiвcюг звичайний С

Лисохвiст (види) С

Метлюг звичайний С

Мишiй (види) С

Пажитниця (види) С

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами 
багаторiчних дослiдiв, проведених за типових умов вирощування 
культури. У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi  
у видiв бур’янiв, можливе вiдхилення вiд зазначених показникiв.

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина потрапляє до рослин бур`яну через коренi та проростаючi пагони (а також через 
листя), блокує процес утворення пiгментiв хлорофiлу та каротину i зупиняє таким чином процес 
фотосинтезу. Спостерiгається побiлiння бур’янiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Оскiльки препарат впливає на фотосинтез, ефект дiї на чутливi рослини стає помiтним лише з по-
чатком фотосинтезу. Препарат ефективно контролює бур’яни при застосуваннi до утворення 2-4 
листкiв у дводольних та 2-3 листкiв у деяких злакових бур’янiв. Захисний екран на поверхнi ґрунту 
забезпечує контроль наступних хвиль бур’янiв. Можливе побiлiння першої пари листкiв рослин 
рiпаку, бурякiв цукрових, картоплi, що невдовзi зникає.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Оптимальним є застосування продукту вiдразу пiсля посiву, максимально — протягом 3-х днiв.  
Для забезпечення захисного екрану ґрунт має бути належно пiдготовленим — дрiбногруд-
куватим (розмiр грудок не має перевищувати в дiаметрi 2 см). За недостатнього зволоження 
слiд провести прикочування кiльчасто-шпоровими котками. Загортання не рекомендується. 
У випадку пересiвання через 30-60 днiв для рiпаку та сої достатньо провести культивацiю на  
10 см, для iнших культур — глибоку оранку. Iдеальнi умови застосування за температури повiтря в 
межах 15-25°С та оптимальної вологостi ґрунту й повiтря. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з усiма ґрунтовими гербiцидами, що мають нейтральну кислотно-лужну реак-
цiю. Перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно провести тест на сумiснiсть.
Для розширення спектра дiї та контролю злакових бур’янiв препарат Апстейдж слiд застосовувати 
у баковiй сумiшi з гербiцидами Пропонiт або Стрiм. Для зменшення знесення робочого розчину 
та рiвномiрного покриття оброблюваної поверхнi, а також пiдсилення та подовження контролю 
бур’янiв (завдяки закрiпленню гербiциду у верхнiх шарах ґрунту) рекомендується додавати у робо-
чий розчин спецiальний ад’ювант Ремiкс.
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ фенмедифам, 80 г/л + 
десмедифам, 80 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА фенiлкарбамати

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3 

ПЕРЕВАГИ
• краще покриття листкової поверхнi завдяки 

олiйнiй основi препарату
• швидка дiя на бур’яни — ефект помiтний 

протягом 48 годин
• краща ефективнiсть порiвняно з комбiнацiями 

«160/160» завдяки бiльшiй кiлькостi розчиннику
• висока селективнiсть, навiть  

при пiзнiх фазах культури
• вiдсутнiсть пiслядiї на iншi культури
• широкi можливостi для поєднань у бакових сумiшах

Селективний пiслясходовий гербiцид для 
контролю однорiчних дводольних бур’янiв, 
включаючи види щирицi. 
Бiтап ФД-11 має кращий ефект порiвняно з 
комбiнацiями «160/160» завдяки бiльшiй кiль-
костi розчиннику, що покращує розподiл на 
поверхнi бур’янiв, фiксацiю та ефективнiсть 
дiючої речовини.

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки цукровi 
та кормовi

Однорiчнi 
дводольнi та деякi 
злаковi

4,0
Одноразове застосування рекомендується 
за сильного забур’янення при утвореннi 
4-х листкiв у контрольованих бур’янiв 

2,0-3,0

Перше обприскування у фазi сiм’ядолей 
бур’янiв, наступне — з iнтервалом  
10-12 днiв. Максимальна норма витрати 
за вегетаційний сезон — 6 л/га 

БIТАП ФД-11 

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Має контактно-систему дiю з проникненням у листя та стебла. Порушує процеси фотосинтезу  
в фотосистемi II. СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*

Однорiчнi дводольнi бур’яни

Амброзiя полинолиста Ч Лутига розлога Ч Гiрчак шорсткий С

Галiнсога дрiбноквiткова Ч Портулак городнiй Ч Горобейник польовий С

Гiрчиця польова Ч Приворотень польовий Ч Дурман звичайний С

Гiрчиця чорна Ч Редька дика Ч Мак дикий С

Грицики звичайнi Ч Рутка лiкарська Ч Молочай-сонцегляд С

Жабрiй звичайний Ч Талабан польовий Ч Незабудка польова С

Жовтець польовий Ч Чистець польовий Ч Паслiн чорний С

Жовтозiлля звичайне Ч Шпергель звичайний Ч Перелiска однорiчна С

Зiрочник середнiй Ч Щириця (види) Ч Фiалка польова С

Кропива глуха (види) Ч Веронiка (види) С Череда (види) С

Лобода (види) Ч Гiрчак березкоподiбний С

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових 
умов вирощування культури. У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе 
вiдхилення вiд зазначених показникiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Абсорбується проростаючими пагонами та листям бур’янiв. Погано абсорбується листками пiсля 
утворення кутикули. Високоефективний проти хрестоцвiтих (падалицi рiпаку, гiрчицi, редьки), щи-
рицi, пiдмаренника, гiрчаку, перелiски, рутки лiкарської тощо.
За сильної забур’яненостi злаковими бур’янами рекомендується застосування грамiнiцидiв.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Для найкращого результату необхiдно проводити дворазову обробку: першу у фазi сiм’ядолей 
бур’янiв, другу — через 10-12 днiв. В окремих випадках, при сильному забур’яненнi та досягненнi 
4-х листкiв бур’янiв, дозволяється одноразове застосування з пiдвищеною нормою 4 л/га. 
Оптимальнi умови застосування: температура повiтря +12…+25°С (уникати застосування 
пiд час посухи, екстремально високої температури, а також пiд час приморозкiв), швидкiсть  
вiтру — 3-4 м/с. Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується  
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з бiльшiстю гербiцидiв та з iншими засобами захисту рослин. Для розширення 
спектра дiї поширеними є поєднання з дiючими речовинами: метамiтрон (Метафол), етофумезат (Ето-
фол), кломазон (Апстейдж), трифлусульфурон-метил, s-метолахлор (Стрiм), пропiзохлор (Пропонiт), хi-
залофоп-п-тефурил (Пантера), хiзалофоп-п-етил + клетодим (Еволюшн), клетодим (Селект, Центурiон, 
Центурiон Профi). Перед приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть.
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ДIЮЧI 
РЕЧОВИНИ

Вiжн (мезотрiон, 288 г/кг 
+ амiкарбазон, 280 г/кг) + 
Суперсонiк (нiкосульфурон,  
40 г/л) + ПАР Амiго Стар 
(сумiш метилових ефiрiв 
жирних кислот, 94%)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

Вiжн — гранули, що 
диспергуються у водi (ВГ), 
Суперсонiк — масляна 
дисперсiя (МД), Амiго Стар — 
концентрат емульсiї (КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА трикетони, триазолiнони, 
сульфонiлсечовини

УПАКОВКА

комплект — Вiжн (4 
водорозчинних пакети  
по 0,25 кг) + Суперсонiк  
(1 канiстра 5 л) + Амiго Стар 
(1 канiстра 3 л)

КЛАС 
НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3 (Вiжн),  
2 (Суперсонiк),  
4 (Амiго Стар) 

ПЕРЕВАГИ
• унiкальна комбiнацiя дiючих речовин  

iз рiзним механiзмом дiї
• висока селективнiсть до культури
• контроль широкого спектра бур’янiв
• запобiгає виникненню резистентностi  

за рахунок нової молекули 
• ґрунтова дiя 

Унiкальне рiшення для пiслясходового захисту 
кукурудзи вiд бур’янiв. Нова молекула амiкар-
базон посилює ефективнiсть та забезпечує 
контроль резистентностi бур’янiв. 
Комбiнацiя гербiцидiв Вiжн Нео швидко про-
никає у рослину бур‘яну i викликає зупинку 
росту чутливих видiв бур’янiв. Видимi симпто-
ми ураження бур’янiв проявляються у виглядi 
побiлiння листя та некрозiв. Повна загибель 
бур’янiв настає протягом 7-25 днiв пiсля про-
ведення обприскування. 
Комплект Вiжн Нео розрахований для обробки 
4 га посiвiв. Високоселективний до культури.

Культура Бур’яни Норма витрати Спосiб, час обробок, обмеження

Кукурудза Однорiчнi, багаторiчнi 
дводольнi та злаковi 1 комплект на 4 га Обприскування посiвiв у фазу  

3-6 листкiв кукурудзи

ВIЖН НЕО* 

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Завдяки наявностi у комплектi трьох дiючих речовин iз рiзними механiзмами дiї комбiнацiя гербi-
цидiв Вiжн Нео забезпечує потрiйний захист посiвiв кукурудзи вiд бур’янiв:
1. Амiкарбазон — селективна дiюча речовина для до- та пiслясходового застосування. Амiкарба-
зон поглинається через листя та корiння бур‘янiв, з кореневої системи перемiщується до ростових 
пагонiв i листя, де накопичується та iнгiбує фотосинтез (у фотосистемi II), що викликає пожовтiння 
листя та вiдмирання бур’янiв.

Симптоми дiї амiкарбазону на 
бур’яни — хлорози, некрози ме-
ристемних тканин iз наступним їх 
вiдмиранням.
2. Мезотрiон — селективна дiюча 
речовина для до- та пiслясходо-
вого застосування; iнгiбує синтез 
каротиноїдiв. У результатi вiдбува-
ється швидке знебарвлення лист-
кiв, слiдом — некроз та загибель 
бур’янiв.
3. Нiкосульфурон блокує фермент 
ацетолактатсинтазу (АЛС), який 
вiдiграє важливу роль у синтезi 
амiнокислот в рослинi. У результатi 
уповiльнюється подiл клiтин i галь-
мується подальший рiст бур’янiв.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI
Дводольнi бур’яни

Амброзiя полинолиста Ч Зiрочник середнiй Ч Осот жовтий 
польовий Ч

Березка польова Ч Злинка канадська Ч Падалиця 
соняшнику Ч

Веронiка персидська Ч Канатник Теофраста Ч Портулак городнiй Ч

Волошка синя Ч Курячi очка польовi Ч Редька дика Ч

Галiнсога дрiбноквiткова Ч Кучерявець Софiї Ч Спориш Ч

Гiрчак повзучий Ч Лобода (види) Ч Сурiпиця звичайна Ч

Гiрчак шорсткий Ч Лутига розлога Ч Талабан польовий Ч

Гiрчиця польова Ч Мак дикий Ч Триреберник 
непахучий Ч

Грицики звичайнi Ч Молочай городнiй Ч Фiалка польова Ч

Дурман звичайний Ч Нетреба звичайна Ч Щириця (види) Ч

Жовтозiлля звичайне Ч Осот городнiй Ч

Злаковi бур’яни

Вiвсюг звичайний Ч

Метлюг звичайний Ч

Мишiй (види) Ч

Пажитниця (види) Ч
Плоскуха 
звичайна  
(просо пiвняче)

Ч

Тонконiг 
однорiчний Ч

Пирiй повзучий С

Ч — чутливi 
С — середньочутливi

Результат застосування комплекту Вiжн Нео (1 комплект на 4 га), 
21 день пiсля обробки. Фаза кукурудзи на момент внесення — 
2-3 листки, фаза злакiв — 2-3 листки, дводольних — 2-6 листкiв, 
Сумська обл.

* — комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв Вiжн, 
Суперсонiк та Амiго Стар 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендуємо застосовувати комплект у фазу 3-6 листкiв кукурудзи, при цьому важливо недопустити 
переростання бур’янiв: до початку кущення у однорiчних злакових; 4-6 листкiв у дводольних; за висоти 
10-15 см багаторiчних злакових бур’янiв. Ад’ювант Амiго Стар забезпечує краще змочування листко-
вої поверхнi бур’янiв. Не рекомендується застосовувати комплект Вiжн Нео, коли культура знаходить-
ся в стресових умовах. Пiсля похолодання, тривалих i сильних дощiв, пiсля значних коливань денної/
нiчної температури необхiдно дотриматися перiоду очiкування 3-5 днiв (залежно вiд погодних умов)  
i пiсля того можна вносити Вiжн Нео. Гербiцид Вiжн має ґрунтову дiю, що забезпечує контроль наступ-
них хвиль бур’янiв, однак для прояву ґрунтової активностi та формування захисного екрану необхiдна 
наявнiсть вологи в ґрунтi. При приготуваннi робочого розчину, будь ласка, дотримуйтесь iн-
струкцiї, вказанiй на етикетцi упаковки комбіпаку. 

Контроль (без обробки) Вiжн Нео
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РЕЧОВИНИ

Вiжн (мезотрiон, 288 г/кг 
+ амiкарбазон, 280 г/кг) + 
Пропонiт (пропiзохлор,  
720 г/л)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

Вiжн — гранули, що 
диспергуються у водi (ВГ), 
Пропонiт — концентрат 
емульсiї (КЕ) 

ХIМIЧНА ГРУПА трикетони, триазолiнони, 
хлорацетанiлiди

УПАКОВКА

комплект — Вiжн  
(6 водорозчинних пакетiв  
по 0,25 кг) + Пропонiт  
(3 канiстри по 5 л) 

КЛАС 
НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3 

ПЕРЕВАГИ
• унiкальна комбiнацiя дiючих речовин  

iз рiзним механiзмом дiї
• висока селективнiсть до культури
• контроль широкого спектра бур’янiв
• гнучкiсть у застосуваннi
• запобiгає виникненню резистентностi  

за рахунок нової молекули
• контролює наступнi хвилi бур’янiв завдяки  

захисному екрану
• мiнiмальне хiмiчне навантаження на культуру

Унiкальне рiшення для досходового та ран-
ньопiслясходового захисту кукурудзи вiд 
бур’янiв. Нова молекула амiкарбазон посилює 
ефективнiсть та забезпечує контроль резис-
тентностi чутливих видiв бур’янiв. 
Комбiнацiя гербiцидiв Вiжн Про формує захис-
ний екран, який забезпечує контроль наступ-
них хвиль бур’янiв. Комплект розрахований 
для обробки 5-6 га посiвiв (залежно вiд ме-
ханiчного складу, вмiсту гумусу в ґрунтi та ор-
ганiчних решток).
Вiжн Про селективний до культури — його 
можна застосовувати до 4 листка кукурудзи. 

Результат застосування комплекту 
Вiжн Про до появи сходiв  
культури, норма витрати —  
1 комплект на 6 га (22 днi пiсля 
обробки, Вінницька обл., 2021 р.)

Культура Бур’яни Норма витрати Спосiб, час обробок, обмеження

Кукурудза**

Однорiчнi дводольнi та 
злаковi, а також деякi 
види багаторiчних 
дводольних бур’янiв  
(з насiння)

1 комплект  
на 5-6 га 

Обприскування ґрунту до появи  
сходiв кукурудзи

1 комплект  
на 5-6 га

Обприскування посiвiв у 
ранньопiслясходовий перiод (до фази 
4 листка кукурудзи) та на раннiх фазах 
росту бур’янiв (не бiльше 2 листкiв  
у однорiчних злакових та 2-4 листкiв  
у дводольних бур’янiв)

ВIЖН ПРО* 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
За наявностi у комплектi трьох дiючих речовин iз рiзними механiзмами дiї комбiнацiя гербiцидiв 
ВIЖН ПРО забезпечує потрiйний захист посiвiв кукурудзи вiд бур’янiв:
1. Амiкарбазон — селективна дiюча речовина для до- та пiслясходового застосування. Амiкарбазон 
поглинається через листя та корiння бур‘янiв, з кореневої системи перемiщується до ростових па-
гонiв i листя, де накопичується та iнгiбує фотосинтез (у фотосистемi II), що викликає пожовтiння ли-
стя та вiдмирання бур’янiв. Симптоми дiї амiкарбазону на бур’яни — хлорози, некрози меристемних 
тканин iз наступним їх вiдмиранням.
2. Мезотрiон — селективна дiюча речовина для до- та пiслясходового застосування; iнгiбує синтез 
каротиноїдiв. У результатi вiдбувається швидке знебарвлення листкiв, слiдом — некроз та загибель 
бур’янiв.
3. Пропiзохлор iнгiбує синтез протеїнiв та нуклеїнових кислот, а також пригнiчує рiст кореня. Зни-
ження осмотичного потенцiалу рослини внаслiдок активностi дiючої речовини спричинює загибель 
бур’янiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Гербiциди Вiжн та Пропонiт швидко проникають у рослину бур‘яну через листя, коренi та пагони 
i викликають зупинку росту чутливих видiв бур’янiв протягом 1-2 днiв пiсля застосування. Видимi 
симптоми ураження бур‘янiв проявляються у виглядi побiлiння листя, некрозiв. Ґрунтова дiя забез-
печує контроль проростання бур’янiв. 
Тривалiсть захисної дiї (40-60 днiв) залежить вiд норми витрати препарату, видового складу та 
фази розвитку бур’яну, а також погодних умов пiсля проведення обприскування. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендуємо застосовувати комплект Вiжн Про до появи сходiв культури та у ранньопiслясходо-
вий перiод, що забезпечить ефективний контроль бур’янiв за меншого хiмiчного навантаження 
на культуру. На важких ґрунтах iз великим вмiстом гумусу та органiчних решток слiд застосовувати 
максимальну норму витрати — 1 комплект на 5 га. Для прояву ґрунтової активностi комплекту та 
формування захисного екрану необхiдна наявнiсть вологи в ґрунтi.
При застосуваннi комплекту Вiжн Про у ранньопiслясходовий перiод важливо недопустити пере-
ростання бур’янiв: фази 2 листкiв у злакових та 2-4 листкiв у дводольних бур’янiв.

* — комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв Вiжн 
та Пропонiт

** — дозволяється лише 1 обробка за сезон 

Контроль (без обробки) Вiжн Про
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СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI
Однорiчнi дводольнi

Веронiка персидська Ч Курячi очка польовi Ч Редька дика Ч

Волошка синя Ч Кучерявець Софiї Ч Спориш Ч

Галiнсога дрiбноквiткова Ч Лобода (види) Ч Сурiпиця звичайна Ч

Гiрчак шорсткий Ч Лутига розлога Ч Талабан польовий Ч

Гiрчиця польова Ч Мак дикий Ч Триреберник непахучий Ч

Грицики звичайнi Ч Молочай городнiй Ч Щириця звичайна Ч

Дурман звичайний Ч Осот жовтий польовий Ч Амброзiя полинолиста Ч

Зiрочник середнiй Ч Падалиця соняшнику Ч Гiрчак повзучий Ч

Злинка канадська Ч Пiдмаренник чiпкий Ч Нетреба звичайна Ч

Канатник Теофраста Ч Портулак городнiй Ч Осот городнiй Ч

Ч — чутливi Однорiчнi злаковi

Вiвсюг звичайний Ч Пальчатка (види) Ч

Метлюг звичайний Ч Плоскуха звичайна (просо пiвняче) Ч

Мишiй (види) Ч Тонконiг однорiчний Ч

Пажитниця (види) Ч

Результат застосування комплек-
ту Вiжн Про у ранньопiслясхо-
довий перiод культури (фаза куку-
рудзи на момент внесення — 2 
листки, фаза злакових бур’янiв —  
1-2 листки, фаза дводольних —  
сiм’ядолi-2 листки), норма витра-
ти — 1 комплект на 6 га  
(27 днiв пiсля обробки, Київська 
обл., 2021 р.)

При приготуваннi робочого розчину, будь ласка, дотримуйтесь iнструкцiї, вказанiй на 
етикетцi упаковки комбіпаку.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

Контроль (без обробки) Вiжн Про
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

бентазон, 352,4 г/л + 
ацифлуорфен,  
161,7 г/л (у формi 
натрiєвих солей)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА бензотiадiазинони, 
дифениловий ефiр

УПАКОВКА канiстра 10 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2 

ПЕРЕВАГИ
• ефективний контроль усiх проблемних 

дводольних бур’янiв 
• вiдсутня пiслядiя на наступнi культури 
• селективний щодо культури 

Контактно-системний пiслясходовий гербiцид 
для контролю найбiльш проблемних однорiч-
них дводольних бур’янiв у посiвах сої (види 
щирицi, гiрчаки, паслiн чорний, амброзiя, види 
хрестоцвiтих, падалиця рiпаку та соняшнику  
(у т.ч. стiйкi до ALS-iнгiбiторiв).

Культура Бур’яни Норма витрати, 
л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Соя Однорiчнi 
дводольнi 1,5-2,0

Обприскування посiвiв у фазу 1-4 справжнiх 
листкiв культури i в раннi фази росту бур’янiв  
(1 внесення за сезон) 

ГАЛАКСI УЛЬТРА

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Бентазон володiє контактною дiєю, блокує транспорт електронiв пiд час фотосинтезу та перериває 
асимiляцiю СО2, у результатi рослина зупиняється в ростi та гине. 
Ацифлуорфен має контактно-системну дiю, абсорбується листям та корiнням; проявляє дiю на син-
тез АТФ, оскiльки iнгiбує транспорт електронiв та розладнює окислювальне фосфорилювання. Та-
кож ацифлуорфен iнгiбує синтез каротиноїдiв, хлорофiлу, бiлку та РНК.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Вiзуальнi ознаки дiї гербiциду на бур’яни спостерiгаються протягом 7 днiв, а повна загибель — протя-
гом 14 днiв пiсля обробки. Гербiцид Галаксi Ультра може спричинювати пожовтiння чи побурiння листя 
культури, проте це не призводить до пригнiчення сили росту i протягом 10 днiв рослини повнiстю вiд-
новлюються. Гербiцид контролює види щирицi, гiрчаки, паслiн чорний, амброзiю, види хрестоцвiтих, 
падалицю рiпаку та соняшнику (у т.ч. стiйкi до ALS-iнгiбiторiв). Має часткову дiю на злаковi бур’яни.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Якiсне рiвномiрне розпилювання робочого розчину на поверхнi листка бур’янiв забезпечує висо-
ку ефективнiсть. Для якiсного внесення препарату рекомендується використовувати двоплощиннi 
форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Допускається сумiш максимум з одним баковим партнером. Не рекомендується використання 
у сумiшах iз грамiнiцидами, фосфорорганiчними препаратами, мiкродобривами. Рекомендацiї 
щодо застосування грамiнiцидiв: 1) краще застосовувати у послiдовностi гербiцид Галаксi Уль-
тра → грамiнiцид, при цьому слiд обов’язково дотриматися перiоду очiкування мiж обробками 
— мiнiмум 7 днiв; 2) у випадку необхiдностi застосування у послiдовностi грамiнiцид → гербiцид 
Галаксi Ультра необхiдно дотриматися перiоду очiкування — мiнiмум 14 днiв, а також перевiрити 
наявнiсть захисного воскового нальоту на листi культури.

ОПТИМАЛЬНI КЛIМАТИЧНI ПОКАЗНИКИ

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ЯКОСТI ВОДИ 

Температура повiтря до +25°С (оптимальна 
+15...+18°С) Вологiсть ґрунту 60-80% НВ

Вiдносна вологiсть повiтря не менше 60% Швидкiсть вiтру 3-4 м/с

Жорсткiсть не бiльше 350 мг/л (ррm) або 0,7 mS/cm за 
показником електропровiдностi

pH 5,5–6,5

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Застосовувати препарат Галаксi Ультра слiд на 
початкових етапах росту бур’янiв: у фазу сiм’я-
долей, максимум — перша пара листкiв. Так як 
ефективнiсть препарату залежить вiд iнтенсив-
ностi сонячного свiтла, його бажано вносити 
у ранковi години. Опади протягом 4-х годин 
пiсля застосування можуть знизити ефектив-
нiсть препарату. Слiд припинити внесення пре-
парату за наявностi ризику опадiв. Не вносити 
гербiцид пiсля тривалої засухи чи будь-якого iн-
шого пошкодження рослин, дiя препарату при 
цьому може знизитись. Не рекомендується про-
водити механiчний обробiток ґрунту за 5 днiв 
до та через 7 днiв пiсля внесення препарату. 
Вiдсутня пiслядiя на наступнi культури у сiво-
змiнi. Рекомендується застосовувати достатню 
кiлькiсть води (250-400 л/га) при приготуваннi 
робочого розчину для забезпечення належно-
го покриття робочим розчином листкової по-
верхнi бур’янiв.

Контроль (без обробки) Галаксi Ультра, 2 л/га
Результат застосування гербiциду Галаксi Ультра 
(2 л/га) на 7 день пiсля внесення (Хмельницька 
обл., 2021 рiк). Фаза лободи бiлої, щирицi звичай-
ної та падалицi соняшнику на момент внесення 
— 2-4 листки 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА мезотрiон, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА трикетони

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2 

ПЕРЕВАГИ
• висока селективнiсть
• контроль широкого спектра бур’янiв, 

проблемних для гербiцидiв iнших хiмiчних груп
• попереджує появу наступних хвиль 

бур’янiв завдяки ґрунтовiй дiї
• широке вiкно застосування
• хороший партнер для бакових сумiшей

Селективний системний гербiцид для захисту 
кукурудзи. 
Контролює широкий спектр дводольних 
бур’янiв, проблемних для гербiцидiв iнших 
хiмiчних груп. Можна застосовувати до 8 лист-
ка кукурудзи. 

Культура Бур’яни Норма витрати, 
л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Кукурудза
Однорiчнi та 
багаторiчнi 
дводольнi

0,2-0,25 л/га +  
ПАР* (обов‘язково)

Обприскування посiвiв у фазу  
3-8 листкiв кукурудзи

ДЕСПЕРАДО

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина мезотрiон блокує формування каротиноїдiв у рослин бур’янiв. Без каротино-
їдiв свiтлова енергiя та побiчнi продукти фотосинтезу руйнують хлорофiл та клiтиннi мембрани.  
У результатi вiдбувається швидке знебарвлення листкiв, слiдом — некроз та загибель бур’янiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Швидко проникає у рослину через листя, коренi та пагони i спричинює зупинку росту чутливих 
бур’янiв протягом 1-2 днiв пiсля застосування та повне їх знищення протягом 2-х тижнiв. Погли-
нання гербiциду через листя вiдбувається дуже швидко: понад 88% робочого розчину поглинаєть-
ся протягом 4-х годин пiсля обробки, тому висока ефективнiсть дiї гербiциду Десперадо зберiга-
ється навiть пiсля випадання опадiв через кiлька годин пiсля застосування. Тривалiсть захисної дiї 
(40-60 днiв) залежить вiд норми витрати препарату, видового складу та фази розвитку бур’яну, а 
також погодних умов пiсля проведення обприскування.

* — у робочий розчин слiд додавати ПАР Сiльвет Голд (0,025-0,15% робочого розчину) або Амiго Стар (0,1-0,5% 
робочого розчину)

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Завдяки м’якiй дiї гербiциду Десперадо® на рослину культури його можна застосовувати вiд висiван-
ня i до фази 8 листкiв кукурудзи включно. Максимальна ефективнiсть досягається при обприску-
ваннi однорiчних бур’янiв у фазу 2-3 листкiв, багаторiчних — у фазу розетки дiаметром 5-8 см. 
Десперадо® має виражену ґрунтову дiю, що забезпечує гербiциду пролонговану дiю протягом  
6-8 тижнiв, тим самим здiйснюючи частковий вплив на другу хвилю бур‘янiв. Використання по-
верхнево-активних речовин значно покращує поглинання мезотрiону та пiдвищує ефективнiсть 
дiї препарату. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

ОБМЕЖЕННЯ
За потреби пересiвання кукурудзи, обробленої Десперадо®, кукурудзу можна висiвати вiдразу,  
а озимi культури — восени того самого року можна висiвати лише пiсля проведення оранки.
Не бажано застосовувати препарат на посiвах кукурудзи, насiння якої було оброблено фосфорор-
ганiчними iнсектицидами. 
Навеснi, пiсля проведення оранки, можна висiвати сою, соняшник, рiпак.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Десперадо можна застосовувати як самостiйно, так i в бакових сумiшах iз пiслясходовими гербiци-
дами (Пропонiт®, Суперсонiк). Не рекомендується застосовувати фосфорорганiчнi iнсектициди за 
7-8 днiв до або пiсля застосування Десперадо®.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI**
Однорiчнi дводольнi бур’яни

Амброзiя полинолиста Ч Курячi очка польовi Ч Щавель (види) Ч

Березка польова Ч Лобода (види) Ч Щириця (види) Ч

Гiрчак березкоподiбний Ч Лутига розлога Ч Веронiка персидська С

Гiрчак почечуйний Ч Нетреба звичайна Ч Герань (види) С

Гiрчиця польова Ч Падалиця соняшнику стiйкого до 
IМI та похiдних сульфонiлсечовин Ч Льонок (види) С

Грицики звичайнi Ч Паслiн чорний Ч Осот рожевий С

Дурман звичайний Ч Петрушка собача звичайна Ч Перелiска однорiчна С

Жовтозiлля звичайне Ч Рутка лiкарська Ч Пiдмаренник чiпкий С

Зiрочник середнiй Ч Спориш звичайний Ч Ромашка (види) С

Канатник Теофраста Ч Фiалка польова Ч

Ч — чутливi С — середньочутливi

** — наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових 
умов вирощування культури. У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе 
вiдхилення вiд зазначених показникiв.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА флукарбазон натрiю, 
700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

гранули, що 
диспергуються у водi 
(ВГ)

ХIМIЧНА ГРУПА сульфонiламiнокарбо-
нiлтриазолiнони

УПАКОВКА

комплект — Еверест,  
2 бутлi по 0,5 кг +  
ПАР Сiльвет Голд, 
бутель 1 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• довготривалий контроль однорiчних злакових 

та деяких дводольних бур’янiв
• висока ефективнiсть проти злакових бур’янiв, 

стiйких до препаратiв групи сульфонiлсечовин
• поєднання активностi через листя та ґрунт
• широке вiкно застосування
• хороший партнер для бакових сумiшей

Селективний системний гербiцид для контро-
лю однорiчних злакових та деяких дводольних 
бур’янiв у посiвах пшеницi ярої та озимої. 
Завдяки пролонгованому ґрунтовому ефекту 
захищає посiви вiд наступних хвиль бур’янiв, 
забезпечує активну дiю на бур’яни при пони-
жених температурах +5...+7°С.

ЕВЕРЕСТ

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Еверест® абсорбується листям та кореневою системою, i за рахунок акропетального та базипе-
тального руху розподiляється по всiй рослинi. Механiзм дiї, пов’язаний з iнгiбуванням ацетолак-
татсинтази (АЛС), забезпечує високу ефективнiсть проти резистентних бiотипiв бур’янiв до iнших 
дiючих речовин.
Еверест® безпечний для пшеницi: завдяки ферментам, якi мiстяться у рослинах цiєї культури, вiдбу-
вається швидке розкладання флукарбазону натрiю у тканинах рослини.

Культура Бур’яни Норма 
витрати, г/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Пшениця озима Однорiчнi злаковi та 
деякi дводольнi 35-100* Обприскування посiвiв у фазу пшениці 

від 1-2 листків до кінця кущення

Пшениця яра Однорiчнi злаковi та 
деякi дводольнi 70-100* Обприскування посiвiв у фазу пшениці 

від 1-2 листків до кінця кущення

СПЕКТР ДIЇ**

* — у робочий розчин слiд додавати ПАР Сiльвет Голд (0,025-0,15% робочого розчину) 
Норма понад 70 г/га на пшеницi озимiй застосовується лише у випадку дробного внесення (наприклад для 
контролю видiв бромусу — 45-50 г восени та 45-50 г навеснi)

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Вiдразу пiсля застосування гербiциду рiст бур’янiв припиняється, з’являються симптоми хлорозу, 
якi в результатi спричинюють їх загибель. Остаточне припинення ростових процесiв у бур’янiв 
настає на 7-14 добу пiсля обприскування.
Еверест® забезпечує пролонгований ґрунтовий ефект (що залежить вiд pH та вмiсту гумусу  
в ґрунтi), захищаючи посiви вiд наступних хвиль бур’янiв. Препарат поглинається насiнням 
бур’янiв, що проростає, та зупиняє їх рiст.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Гнучкiсть у застосуваннi дозволяє контролювати всi хвилi вiвсюга звичайного в мiру його проростання 
впродовж вегетацiйного перiоду.
Норма витрати препарату варiює залежно вiд виду бур’яну та характеру забур’яненостi. Пiдвищенi нор-
ми застосовуються для контролю злiсних злакових бур’янiв (плоскуха, мишiй сизий, однорiчнi види бро-
мусу), для забезпечення тривалої ґрунтової активностi, за умови переростання бур’янiв та за несприят-
ливих умов їх росту i розвитку. Для боротьби з однорiчними видами бромусу рекомендується дробне 
внесення (осiнь — весна) у фазу 2-3 листкiв бур’янiв.
Вiдсутнiсть обмежень у сiвозмiнi: перiод напiврозпаду у ґрунтi залежно вiд його типу становить у серед-
ньому 30 дiб. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Для розширення спектра контрольованих бур’янiв гербiцид Еверест слiд застосовувати в бако-
вих сумiшах iз гербiцидами проти дводольних бур’янiв. Не рекомендується застосовувати Еверест  
у бакових сумiшах iз дикамбою на твердих сортах пшеницi.

Дводольнi бур’яни

Гiрчиця польова Ч

Грицики звичайнi Ч

Жабрiй звичайний Ч

Кучерявець Софiї Ч

Паслiн чорний Ч

Талабан польовий Ч

Щириця звичайна Ч

Гiрчак березкоподiбний С

Осот рожевий С

Злаковi бур’яни

Бромус житнiй Ч

Вiвсюг звичайний Ч

Лисохвiст польовий Ч

Метлюг звичайний Ч

Мишiй зелений Ч

Мишiй сизий Ч

Пенiсетум сизий Ч

Плоскуха звичайна Ч

Бромус покривний С

Просо волосовидне С

Пажитниця (види) СЧ — чутливi С — середньочутливi

** — наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами багаторiчних 
дослiдiв, проведених за типових умов вирощування культури. У випадках, коли 
вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе вiдхилення вiд 
зазначених показникiв.

Результат застосування 
Еверест (50 г/га) + трибенурон-
метил (25 г/га гербiциду) + 
Сiльвет Голд (50 мл/га),  
49 днiв пiсля обробки  
(Сумська обл.) 
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ
клетодим, 140 г/л + 
хiзалофоп-П-етил, 
70 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат, що 
емульгується (КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА
циклогександiони, 
арилоксифенокси-
пропiонати

УПАКОВКА

комплект — 
Еволюшн®, канiстра  
5 л + ПАР Амiго Стар®, 
2 канiстри по 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• синергiзм двох дiючих речовин
• контроль усiх видiв злакових бур’янiв 
• висока ефективнiсть проти падалицi зернових культур
• швидка дiя
• неперевершена системна активнiсть 
• селективний до культури

Селективний системний гербiцид для конт- 
ролю однорiчних та багаторiчних злакових 
бур’янiв. Завдяки синергiчному поєднанню 
двох дiючих речовин Еволюшн® має високу 
швидкiсть дiї, високоселективний до культури 
та забезпечує надiйний контроль багаторiчних 
злакових бур’янiв.

ЕВОЛЮШН

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Соняшник, 
рiпак, буряки 
цукровi, соя, 
горох 

Однорiчнi злаковi 0,35-0,5*
У фазу 2-4 листкiв у бур’янiв 
(незалежно вiд фази розвитку 
культури, але до змикання рядкiв)

Багаторiчнi злаковi, 
включаючи пирiй 
повзучий

0,75-1,0* 
За висоти бур’янiв 10-20 см 
(незалежно вiд фази розвитку 
культури, але до змикання рядкiв)

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Поєднання у гербiцидi Еволюшн® двох системних дiючих речовин (клетодиму та хiзалофоп-П-етилу) 
забезпечує синергiчний ефект: Еволюшн® має високу швидкiсть дiї, високоселективний до культури 
та забезпечує надiйний контроль багаторiчних злакових бур’янiв.
Дiючi речовини проникають через листя та стебла чутливих видiв бур’янiв, концентруються у точках 
росту, блокуючи синтез лiпiдiв. Знищують як надземну, так i кореневу частини злакових бур’янiв.  
У толерантних культурах включаються в обмiн речовин та швидко дезактивуються.

* — для кращого змочування листкової поверхнi бур’янiв та для пiдвищення бiологiчної ефективностi гербiциду 
до робочого розчину потрiбно додавати ефiро-масляну поверхнево-активну речовину (ПАР) Амiго Стар (0,5% вiд 
об’єму робочого розчину)

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Еволюшн® проникає в рослини бур’янiв через 
надземнi органи та перемiщується у кореневу 
систему, знищуючи бур’яни. Висока систем-
на активнiсть Еволюшн® виключає повторне 
вiдростання бур’янiв. Завдяки високiй селек-
тивностi Еволюшн® не викликає фiтотоксич-
ностi у дводольних культур, на яких рекомен-
дований до застосування.
Дiючi речовини гербiциду Еволюшн® швидко 
розкладаються в ґрунтi (перiод напiврозпаду 
становить 3-7 днiв), тому Еволюшн® безпеч-
ний для наступних культур у сiвозмiнi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Для одержання стабiльно високої бiологiчної ефективностi грамiнiциду Еволюшн® у робочий розчин 
потрiбно додавати ПАР Амiго Стар® (0,5% робочого розчину). Для одержання гарантованого ефекту 
проти багаторiчних злакових бур’янiв слiд виключити культивацiю мiжрядь протягом 2 тижнiв пiсля 
обробки. Максимальна кратнiсть обробок — 1 раз. 
Не можна проводити обробку посiвiв у перiоди, коли листя бур’янiв та рослин культури зволожене 
або протягом 1 години пiсля обробки очiкуються опади. 
Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

СУМIСНIСТЬ
Еволюшн® сумiсний з окремими гербiцидами, 
наприклад аклонiфен та iншими, з бiльшiстю 
iнсектицидiв та фунгiцидiв. Не рекомендовано 
змiшувати з гербiцидами на основi бентазону, 
iмазаквiну та добривами. Препарат не сумiс-
ний з пестицидами, що мають лужне значен-
ня pH.
Перед приготуванням бакової сумiшi обов’яз-
ково слiд провести тест на сумiснiсть компо-
нентiв.

Результат застосування Еволюшн, 0,35 л/га 
+ Амiго Стар (0,5% робочого розчину)  
симптоми дiї на 10 день пiсля обробки

Результат застосування гербiциду Еволюшн,  
0,35 л/га + Амiго Стар, 0,5% робочого розчину  
(7 днiв пiсля обробки), Київська обл.

Контроль (без обробки) Еволюшн + Амiго Стар
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА етофумезат, 500 г/л 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА похiднi бензофуранiв

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• розширення спектра контролю бур’янiв 
• вiдмiнний партнер для бакових сумiшей
• висока селективнiсть
• гнучкiсть у застосуваннi

Селективний системний гербiцид з ґрунтовою 
дiєю для контролю однорiчних дводольних  
та злакових бур’янiв. Чудово комбiнується з iн-
шими гербiцидами в системi захисту бурякiв.

ЕТОФОЛ 

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки цукровi Однорiчнi дводольнi 
та злаковi бур’яни 1,0-2,0*

Обприскування до сходiв бур’янiв або 
у фазу сiм’ядолей бур’янiв (до сходiв та 
пiсля сходiв культури) 

* — рекомендується дробне застосування у баковiй сумiшi з iншими гербiцидами (з iнтервалом мiж обробками — 
10-12 днiв), з максимальною рiчною нормою за сезон вирощування — 2,0 л/га

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Етофумезат проникає в коренi та проростаючi пагони, забезпечує тривалу ґрунтову дiю. Iнгiбує 
рiст меристемних тканин, гальмує подiл клiтин i обмежує утворення воскового покриву. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Найкращий контроль бур’янiв забезпечується, здебiльшого, у фазi сiм’ядоль у дводольних та про-
ростаючих пагонiв у злакових. Гербiцид погано проникає через сформовану кутикулу листкiв, тому 
своєчасний обробiток значно покращує гербiцидний ефект. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Гербiцид Етофол чудово комбiнується з iншими гербiцидами в системi захисту бурякiв цукрових. 
Вiдсутнi обмеження у сiвозмiнi, починаючи з осiннього посiву. Потребує оптимальної вологостi 
ґрунту. Ґрунтова дiя знижується за посухи, у випадку високого вмiсту органiчних речовин у ґрунтi 
та на важких за механiчним складом ґрунтах. Препарат не можна застосовувати у спекотнi днi при 
сильному сонячному випромiнюваннi або при небезпецi нiчних приморозкiв. Потрiбно обмежити 
застосування препарату, якщо культура перебуває у стресовому станi. Не рекомендується прово-
дити мiжряднi обробiтки ґрунту протягом 7 днiв пiсля обробки. 
Рекомендована норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з усiма пiслясходовими гербiцидами для бурякiв цукрових. Поширеними є поєд-
нання з дiючими речовинами: фенмедифам та десмедифам (Бiтап ФД-11), метамiтрон (Метафол), ме-
тамiтрон + хлорпрофам (Метабiт). 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА
фенмедифам, 91 г/л + 
десмедифам, 71 г/л + 
етофумезат, 112 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат, що 
емульгується (КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА фенілкарбамати,  
похідні бензофуранів

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• контроль широкого спектра бур’янів
• посилена дія проти проблемних видів бур’янів
• тривала ґрунтова дія
• проникає через наземну та підземну 

частину бур’янів
• висока селективність на будь-яких фазах культури
• добрий баковий партнер 

Системний пiслясходовий гербiцид. Поєднує 
високу ефективнiсть дiючих речовин iз вiд-
мiнною селективнiстю до рослин культури. 
Контролює широкий спектр бур’янiв, зокрема 
найпроблемнiшi на цукрових буряках (лобода, 
щириця, хрестоцвiтi, гiрчаки).

КОМРАД

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки цукрові

Однорічні 
дводольні та 
деякі однорічні 
злакові бур’яни

1,0
Обприскування посівів у фазі сім’ядолей 
бур’янів (максимально 3 обробки). Інтервал 
між обробками — 5-10 днів

1,5 Обприскування посівів у фазі сім’ядолей 
бур’янів (максимально 2 обробки)

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Етофумезат проникає в коренi та проростаючi пагони, забезпечує тривалу ґрунтову дiю, iнгiбує рiст 
меристемних тканин, гальмує подiл клiтин i обмежує утворення воскового покриву. 
Фенмедифам та десмедифам проникають через листя та пагони, порушують процеси фотосинтезу 
в фотосистемi II. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Подвiйна активнiсть (через надземну частину бур’янiв та ґрунтово) гарантує надiйний контроль. 
Гербiцид погано абсорбується листками пiсля утворення кутикули, тому важливо проводити обробку 
у фазу сiм’ядолей. 

Загальна кiлькiсть обробок може коливатися в межах максимальної норми за сезон.
У випадку забур’янення злаковими бур’янами рекомендується застосування грамiнiцидiв.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Найефективнiше застосовувати гербiцид Комрад у фазу сiм’ядолей бур’янiв тричi у нормi витрати  
1 л/га за одну обробку, незалежно вiд фази цукрових бурякiв (до зiмкнення рядкiв).
Оптимальна температура повiтря для внесення: +12…+25°С. 
Уникати застосування, якщо культура перебуває у стресi: пiд час посухи; у випадку суттєвих коли-
вань температури; за екстремально високої температури; пiд час приморозкiв; за нестачi елементiв 
живлення.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з бiльшiстю гербiцидiв та з iншими засобами захисту рослин. Для розширення 
спектра дiї поширеними є поєднання з дiючими речовинами: метамiтрон (Целмiтрон), метамiтрон 
+ хлорпрофам (Метабiт), кломазон (Апстейдж), трифлусульфурон-метил, S-метолахлор (Стрiм), про-
пiзохлор (Пропонiт), хiзалофоп-п-тефурил (Пантера), хiзалофоп-п-етил + клетодим (Еволюшн), кле-
тодим (Селект, Центурiон, Центурiон Профi). Перед приготуванням бакової сумiшi слiд провести 
тест на сумiснiсть.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*
Дводольнi бур’яни

Амброзія полинолиста Ч Лобода біла Ч

Гірчак березкоподібний Ч Осот жовтий Ч

Гірчак шорсткий Ч Паслін чорний Ч

Гірчиця польова Ч Підмаренник чіпкий Ч

Гірчак почечуйний С Портулак городній Ч

Грицики звичайні Ч Редька дика Ч

Дурман звичайний Ч Ромашка лікарська Ч

Зірочник середній Ч Талабан польовий Ч

Кропива глуха пурпурова Ч Фіалка польова Ч

Курячі очка польові Ч Щириця звичайна Ч

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових умов 
вирощування культури. У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе вiдхилення 
вiд зазначених показникiв.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА глюфосинат амонiю, 
280 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА фосфiновi кислоти

УПАКОВКА канiстра 10 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2 

ПЕРЕВАГИ
• широкий спектр бур’янiв
• висока ефективнiсть та гарантована дiя
• унiкальний механiзм дiї 
• контролює стiйкi до глiфосату бур’яни
• безпечний для садiв та виноградникiв
• вiдсутнiсть пiслядiї

Контактний гербiцид суцiльної дiї, десикант. 
Лайфлайн застосовують на молодих на-
садженнях виноградникiв та садiв для знищен-
ня бур’янiв у приштамбових смугах — завдяки 
контактнiй дiї гербiциду виключається ризик 
пошкодження рослин культури.

ЛАЙФЛАЙН 

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Соя, соняшник Усi види бур’янiв 1,0-1,5 Направлене обприскування вегетуючих 
бур’янiв до сходiв культури

Соняшник Десикацiя (у тому 
числi авiаметодом) 1,0-1,5 Обприскування посiвiв у фазi повної 

стиглостi за вологостi насiння 33-37%

Соя Десикацiя (у тому 
числi авiаметодом) 1,0-1,5

Обприскування посiвiв у фазi 
початку побурiння бобiв нижнього та 
середнього ярусiв

Сади та 
виноградники 
(віком понад  
5 років) 

Усi види бур’янiв 1,5-4,0 Направлене обприскування вегетуючих 
бур’янiв

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Глюфосинат амонiю блокує ферменти глютамiнсинтетази, що викликає накопичення вiльного 
амiаку в тканинах рослини, порушення мембранних функцiй, швидке пригнiчення фотосинте-
зу та блокування синтезу бiлку. Швидке накопичення вiльного амiаку у оброблених гербiцидом 
Лайфлайн рослинах спричинює «ефект спалювання». Пожовтiння бур’янiв вiдбувається протягом 
2-3 днiв, повна загибель — протягом 3 тижнiв. 
Лайфлайн — гербiцид контактної дiї, що має деяку системну дiю (рухається вiд основи до кiнчика 
листка).

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Особливий механiзм дiї глюфосинату амонiю дозволяє вирiшити проблему стiйкостi бур’янiв до iнших 
гербiцидiв, у тому числi i стiйких до глiфосату, кiлькiсть яких останнiм часом збiльшується. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Заздалегiдь визначену кiлькiсть препарату залити в бак обприскувача, наповненого на третину чистою 
водою, пiсля 15 хвилин помiшування мiшалкою долити решту води. Робочий розчин необхiдно вико-
ристати в день приготування. Обприскування бажано проводити при швидкостi вiтру — не вище 5 м/с.  
Не рекомендується обприскувати зволоженi рослини. Для забезпечення ефективностi дiї препарату 
Лайфлайн необхiдна вiдсутнiсть опадiв протягом мiнiмум 6 год пiсля застосування. 
Норма витрати робочого розчину за наземного застосування — 200-400 л/га, а за авiацiйного —  
до 100 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з бiльшiстю пестицидiв, перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно провести 
тест на сумiснiсть. 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА метамiтрон, 400 г/л  
+ хлорпрофам, 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА суспоемульсiя (СЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА триазинони; 
карбамати 

УПАКОВКА канiстра 10 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2 

ПЕРЕВАГИ
• унiкальне поєднання дiючих речовин
• посилений контроль гiрчакiв та лободи 
• можливiсть ґрунтового та пiслясходового 

застосування
• подвiйна ґрунтова дiя 
• висока селективнiсть до культури
• широкi можливостi для поєднань у бакових сумiшах

Новий селективний двокомпонентний гербi-
цид системної дiї для контролю широкого спек-
тра однорiчних дводольних бур’янiв (та деяких 
злакових) у посiвах бурякiв цукрових. Завдяки 
хлорпрофаму Метабiт забезпечує посилений 
контроль гiрчакiв i лободи бiлої. Контролює 
бур’яни за досходового та пiслясходового за-
стосування. Подвiйна ґрунтова дiя. 

МЕТАБIТ 

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки цукровi 
Однорiчнi 
дводольнi та деякi 
злаковi

1,5-2,0

Обприскування посiвiв до сходiв та пiсля 
сходiв культури, у фазу сiм’ядоль бур’янiв,  
з iнтервалом 7 днiв. Максимальна кратнiсть 
обробок — 3-4.

2,0-2,5

Обприскування посiвiв до сходiв та пiсля 
сходiв культури у фазу сiм’ядоль бур’янiв  
з iнтервалом 10 днiв. Максимальна кратнiсть 
обробок — 2-3.

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Метамiтрон iнгiбує транспорт електронiв у фотосистемi II пiд час фотосинтезу, поглинається в основ-
ному через коренi, а також через листя.
Хлорпрофам — iнгiбiтор мiтозу клiтин рослин, поглинається переважно через коренi та колеоптиле 
рослин бур’янiв. Хлорпрофам значно пiдсилює ґрунтову дiю метамiтрону. 
Пiсля проникнення у рослину гербiцид рухається в нiй акропетально. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Гербiцид ефективно дiє як на проростаючi, так i на вегетуючi бур’яни на початкових стадiях розвитку 
(фаза сiм’ядоль бур’янiв). Завдяки хлопрофаму Метабiт забезпечує посилений контроль таких шкодо-

чинних видiв: гiрчакiв березкоподiбного, розлогого та почечуйного, лободи бiлої.
Ґрунтова активнiсть посилюється при наявностi вологи.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Обприскування слiд проводити до сходiв або пiсля сходiв культури, у фазу сiм’ядоль бур’янiв. 
Не рекомендується застосовувати, коли рослини культури та бур’янiв знаходяться у стресi.
Протягом 7 днiв до або пiсля застосування гербiциду слiд виключити мiжряднi обробiтки ґрунту. Норма 
витрати робочого розчину — 200-400 л/га

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Гербiцид Метабiт — добрий баковий партнер, його можна змiшувати з Бiтап ФД-11 (фенмендифам,  
80 г/л + десмедифам, 80 г/л), Комрад (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л), 
Бетанал МаксПро, Етофол (етофумезат, 500 г/л), трифлусульфурон-метил, Стрiм (S-метолахлор, 960 г/л), 
Пропонiт (пропiзохлор, 720 г/л) та iн., з ад’ювантами на основi мiнеральної, рослинної олiї. Перед при-
готуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть. 

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI 
Однорiчнi бур’яни

Веронiка персидська Ч Зiрочник середнiй Ч Ромашка (види) Ч

Веронiка плющелиста Ч Кропива глуха пурпурова Ч Рутка лiкарська Ч

Гiрчак березкоподiбний Ч Кропива жалка Ч Спориш звичайний Ч

Гiрчак почечуйний Ч Лобода бiла Ч Талабан польовий Ч

Гiрчак розлогий Ч Лутига розлога Ч Тонконiг однорiчний Ч

Гiрчиця польова Ч Мак дикий Ч Фiалка польова Ч

Грицики звичайнi Ч Пiдмаренник чiпкий Ч

Ч — чутливi

Результат застосування: 1 обробка у фазу сiм’ядолей 
бур’янiв — Метабiт (1,5 л/га); 2 обробка у фазу сiм’я-
долей бур’янiв – Метабiт (1,5 л/га) + Бiтап ФД-11  
(1,25 л/га) + Етофол (0,4 л/га); 3 обробка у фазу 
сiм’ядолей бур’янiв – Метабiт (1,5 л/га) + Бiтап ФД-11 
(1,25 л/га) + Етофол (0,4 л/га) (крiм того, проведена 
обробка грамiнiцидом Пантера, 1 л/га)

Контроль (без обробки) Система захисту (Метабiт + 
баковi партнери)
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА метамiтрон, 700 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА триазинони

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2 

ПЕРЕВАГИ
• висока селективнiсть до культури
• можливiсть ґрунтового та 

пiслясходового застосування
• поглинання як коренями, так i наземною 

частиною бур’янiв
• тривала захисна дiя
• широкi можливостi для поєднань у бакових сумiшах

Селективний ґрунтовий гербiцид системної дiї 
для контролю однорiчних дводольних та де-
яких видiв злакових бур’янiв. Чудово комбiну-
ється з iншими гербiцидами в системi захисту 
бурякiв цукрових. 

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки цукровi Однорiчнi дводольнi 
та деякi злаковi 1,5-2,0

Обприскування у фазу сiм’ядольних 
листкiв дводольних бур’янiв. 
Максимальна кратнiсть обробок — 2 
рази

МЕТАФОЛ/ЦЕЛМIТРОН/
БЕТТІКС 

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина потрапляє до рослин бур’яну через коренi та частково через листя. Швидко поши-
рюється рослиною у висхiдному напрямку. Пригнiчує процеси фотосинтезу.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Гербiцид ефективно дiє як на проростаючi, так i на вегетуючi бур’яни на початкових стадiях роз-
витку. Має посилену дiю на пiдмаренник, лободу та гiрчаки. Ґрунтова активнiсть посилюється при 
наявностi вологи.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Iдеальнi умови застосування при температурi повiтря в межах 15-25°С, та оптимальної вологостi 
ґрунту i повiтря. 
Протягом 7 днiв до або пiсля застосування гербiциду слiд виключити мiжряднi обробiтки ґрунту. 
За вiдсутностi опадiв тривалий час до проведення обприскування допускається заробка в ґрунт. 
Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з бiльшiстю ґрунтових гербiцидiв. Поширеними є поєднання з дiючими ре-
човинами: етофумезат (Етофол); фенмедифам, десмедифам (Бiтап ФД-11); десмедифам, фенмеди-
фам, етофумезат (Комрад); а також S-метолахлор (Стрiм) або пропiзохлор (Пропонiт) для посилення 
ефективностi проти злакових бур’янiв. 
Перед приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть. 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА хiзалофоп-п-тефурил, 
40 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА арилоксифенокси-
пропiонати 

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3 

ПЕРЕВАГИ
• низьке хiмiчне навантаження на довкiлля 
• швидкий напiврозпад у ґрунтi
• висока селективнiсть та безпечнiсть для рослин  

культури навiть за випадкового передозування
• залишається активною всерединi рослин бур’янiв  

за несприятливих погодних умов
• сучасна, готова до використання формуляцiя  

без неприємного запаху
• широкi можливостi для застосування у бакових  

сумiшах на цукрових буряках

Селективний грамiнiцид для контролю широ-
кого спектра однорiчних та багаторiчних зла-
кових бур’янiв.
На противагу деяким iншим гербiцидам Пан-
тера залишається активною всерединi рос-
лини i за несприятливих умов, забезпечуючи 
загибель злакових бур’янiв коли вони вийдуть 
зi стану стресу.

ПАНТЕРА/ПАНАРЕКС

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки цукровi, 
горох, льон, картопля

Однорiчнi 
злаковi 1,0-1,5 Обприскування у перiод вегетацiї культури,  

у фазi 3-4 листкiв у бур’янiв

Багаторiчнi 
злаковi 1,75-2,0 Обприскування у перiод вегетацiї культури,  

за висоти бур’янiв 10-15 см

Рiпак, соняшник

Однорiчнi 
злаковi 1,0-1,25 Обприскування у перiод вегетацiї культури,  

у фазi 3-4 листкiв у бур’янiв

Багаторiчнi 
злаковi 1,75-2,0 Обприскування у перiод вегетацiї культури,  

за висоти бур’янiв 10-15 см

Капуста, томати, 
цибуля (крiм цибулi 
«на перо»), соя

Однорiчнi 
злаковi 1,0 Обприскування у перiод вегетацiї культури,  

у фазi 3-5 листкiв у бур’янiв

Багаторiчнi 
злаковi 1,5-2,0 Обприскування у перiод вегетацiї культури,  

за висоти бур’янiв 10-15 см

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Хiзалофоп-п-тефурил iнгiбує синтез жирних кислот, що призводить до блокування формування 
клiтинних мембран. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Повне проникнення препарату в рослину злакового бур’яну, достатнє для її загибелi, вiдбувається про-
тягом 1 години пiсля обприскування. Першi ознаки дiї гербiциду на бур’яни починають проявлятись 
через 5-10 днiв пiсля обробки (затримка росту, хлороз кiнчикiв пагонiв) залежно вiд погодних умов та 
активностi ростових процесiв рослин.
Повний ефект дiї зазвичай проявляється через 14-21 днiв пiсля обробки (вiдмирання бур’янiв). Для 
повного проникнення препарату по всiй кореневiй системi пирiю та iнших багаторiчних злакiв, що 
запобiгає повторному вiдростанню бур’яну, потрiбно вiд 1 до 3 днiв (залежно вiд погодних умов та за 
умови вiдсутностi стану стресу у рослин). Механiчну культивацiю на посiвах цукрових бурякiв можна 
проводити лише пiсля цього промiжку часу.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
У разi виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють застосування робочого розчи-
ну вiдразу пiсля його приготування, вiн може бути використаний протягом 24-х годин. Рекомендована 
норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га. На дiлянках iз високою щiльнiстю забур’яненостi по-
сiвiв рекомендується застосовувати максимальнi обсяги робочого розчину. 
Гербiцид Пантера® безпечний у використаннi на багатьох широколистих культурах та застосовується 
у перiод вегетацiї незалежно вiд фази розвитку культури; це дає можливiсть застосовувати препарат 
вибiрково, що забезпечує найекономнiший контроль злакових бур‘янiв.
Препарат не має неприємного запаху. Навiть за випадкового перевищення максимальних норм вне-
сення препарату вiдсутнi прояви фiтотоксичностi щодо культур. Механiчнi роботи на полi пiсля внесен-
ня дозволяються на 3-й день, ручнi — на 7-й день.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Гербiцид Пантера® можна застосовувати в сумiшi з пестицидами та прилипачами, зокрема Сiльвет 
Голд® або Амiго® Стар. За наявностi сумнiвiв щодо застосування препарату в баковiй сумiшi слiд про-
вести тест на сумiснiсть. Завдяки високiй селективностi застосування грамiнiциду Пантера у бакових 
сумiшах iз гербiцидами, що контролюють дводольнi бур’яни, не спричинює пригнiчення рослин цу-
крових бурякiв.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА пропiзохлор, 720 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА хлорацетанiлiди

УПАКОВКА канiстра 5, 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3 

ПЕРЕВАГИ
• висока селективнiсть до культури
• тривала захисна дiя
• гнучкiсть у застосуваннi
• хороший партнер для бакових сумiшей
• застосування на широкому спектрi культур
• вiдсутнiсть обмежень у сiвозмiнi

Селективний системний гербiцид проти 
однорiчних злакових та дводольних бур’янiв. 
Пропонiт® має найбiльш вдале поєднан-
ня властивостей: найменше промивається, 
нефiтотоксичний до культури та менше чутли-
вий до якостi води. Завдяки пролонгованому 
ґрунтовому ефекту захищає посiви вiд наступ-
них хвиль бур’янiв.

ПРОПОНIТ
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Наявнiсть iзопропiлового кiльця в молекулi пропiзохлору визначає його особливi властивостi, 
вiдмiннi вiд iнших хлорацетанiлiдiв. Окрiм iнгiбування синтезу протеїнiв та нуклеїнових кислот, 
пропiзохлор також пригнiчує рiст кореня. Зниження осмотичного потенцiалу рослини внаслiдок 
активностi дiючої речовини спричинює загибель бур’янiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Проникаючи через кореневу систему, пропiзохлор спричинює швидку загибель бур’янiв. Гербiцид за-
безпечує тривалу захисну дiю — не менше 12 тижнiв за достатнього вологозабезпечення.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Пропонiт® не потребує заробки в ґрунт у регiонах достатнього зволоження, проте за вiдсутностi опадiв 
тривалий час до сiвби заробка в ґрунт пiдвищує ефективнiсть препарату. Пiсля внесення препарату 
слiд виключити будь-якi механiчнi обробiтки ґрунту. За умов пiслясходового застосування найкращий 
ефект досягається проти однорiчних злакових бур’янiв на стадiї проростання — перший листок, а проти 
дводольних — на стадiї сiм’ядолей. Селективнiсть Пропонiту дозволяє його використання без антидоту 
та виключає прояви фiтотоксичностi до культури навiть за умов випадання значних опадiв i зниження 
температур, у тому числi в чутливих фазах розвитку рослини, наприклад сiм’ядолей у рiпаку. Можливе 
застосування Пропонiту у системах захисту сортiв i гiбридiв соняшнику, стiйких до iмiдазолiнонiв (iмаза-
мокс, iмазапiр) та похiдних сульфонiлсечовин. Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га.
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Для пiдсилення ефективностi проти дводольних бур’янiв гербiцид Пропонiт® можна змiшувати  
з кломазоном (Апстейдж), прометрином, флурохлоридоном, а також з iншими пестицидами. Перед 
приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть. 

Культура Бур’яни Норма 
витрати*, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Горох
Однорiчнi 
злаковi та 
дводольнi

2,0-3,0 Обприскування ґрунту до появи сходiв культури

Цукровi буряки
Однорiчнi 
злаковi та 
дводольні

2,0-3,0 Обприскування ґрунту до появи сходiв культури

Кукурудза
Однорiчнi 
злаковi та 
дводольнi

2,0-3,0
Обприскування ґрунту до появи сходiв культури, 
або обприскування посiвiв у фазi до 3-4 листкiв  
у культури

Рiпак
Однорiчнi 
злаковi та 
дводольнi

2,0-3,0
Обприскування ґрунту до появи сходiв культури, 
або обприскування посiвiв у фазi до 2-4 листкiв  
у культури

Соняшник
Однорiчнi 
злаковi та 
дводольнi

2,0-3,0
Обприскування ґрунту до появи сходiв культури, 
або обприскування посiвiв у фазi до 2-4 листкiв  
у культури

Соя
Однорiчнi 
злаковi та 
дводольнi

2,0-3,0
Обприскування ґрунту до появи сходiв культури,
або обприскування посiвiв у фазi 1-3 трiйчастих 
листкiв у культури

* — норма витрати залежить вiд вмiсту гумусу в ґрунтi, його механiчного складу та видового складу бур’янiв.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI**
Злаковi бур’яни

Бромус житнiй Ч

Бромус стерильний Ч

Вiвcюг звичайний Ч

Метлюг звичайний Ч

Мишiй (види) Ч

Пажитниця (види) Ч

Пальчатка (види) Ч

Просо пiвняче (плоскуха) Ч

Тонконiг однорiчний Ч

Дводольнi бур’яни

Волошка синя Ч Талабан польовий Ч

Галiнсога (види) Ч Щириця (види) Ч

Грицики звичайнi Ч Амброзiя (види) С

Зiрочник середнiй Ч Гiрчак розлогий С

Кривоцвiт польовий Ч Дурман звичайний С

Кучерявець Софiї Ч Жовтозiлля звичайне С

Лутига (види) Ч Кропива глуха (види) С

Мак (види) Ч Мати-й-мачуха звичайна С

Паслiн чорний Ч Молочай-сонцегляд С

Пiдмаренник чiпкий Ч Рутка лiкарська С

Ромашка (види) Ч Спориш звичайний С
Ч — чутливi С — середньочутливi

** — Наведена у каталозi чутливiсть бур’янiв є середньостатистичною (за результатами багаторiчних дослiдiв, 
проведених за типових умов вирощування культури). У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв 
бур’янiв, можливе вiдхилення вiд зазначених показникiв.
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ пропiзохлор, 720 г/л 
+ кломазон, 30 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат, що 
емульгується (КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА хлорацетанiлiди; 
iзоксазолiдинони 

УПАКОВКА канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• висока ефективнiсть дiї
• широкий спектр контрольованих бур’янiв
• оптимальне синергiчне поєднання  

двох дiючих речовин
• довготривала захисна дiя (не менше 12 тижнiв)
• вiдсутнiсть обмежень у сiвозмiнi

Ґрунтовий гербiцид системної дiї — подвiйна 
сила проти бур’янiв у посiвах рiпаку та сої. Зав-
дяки оптимальному синергiчному поєднанню 
двох дiючих речовин Пропонiт® Дуо забезпе-
чує контроль широкого спектра злакових та 
дводольних бур’янiв i є високоселективним 
до культури. 

ПРОПОНIТ ДУО

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Пропiзохлор, проникаючи в кореневу систему бур’янiв, iнгiбує подiл клiтин i синтез бiлку. Проявляє 
високу ефективнiсть незалежно вiд погодних умов.
Кломазон легко абсорбується корiнням та проростаючими пагонами (колеоптилем злакових  
та гiпокотилем дводольних бур’янiв). Проникаючи в рослину, кломазон рухається акропетально  
та iнгiбує процес утворення хлорофiлу i каротину, що спричинює припинення фотосинтезу  
та швидку загибель бур’янiв. 
Двi дiючi речовини гербiциду Пропонiт® Дуо належать до двох рiзних хiмiчних класiв, що зводить 
до мiнiмуму ризик виникнення резистентностi у певних бiотипiв бур’янiв до широко вживаних гер-
бiцидiв у посiвах рiпаку.

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Рiпак Однорiчнi злаковi 
та дводольнi 2,0-3,0

Обприскування ґрунту до висiвання, пiд час 
висiвання, пiсля висiвання, але до появи 
сходiв культури

Соя Однорiчнi злаковi 
та дводольнi 2,0-3,0

Обприскування ґрунту до висiвання, пiд час 
висiвання, пiсля висiвання, але до появи 
сходiв культури

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Завдяки вдало пiдiбранiй концентрацiї кломазону у препаративнiй формi Пропонiт® Дуо не спричи-
нює характерного побiлiння країв першої пари листкiв у рiпаку та характеризується високою селектив-
нiстю до культури. Завдяки вологоємкостi пропiзохлору Пропонiт® Дуо проявляє високу ефективнiсть 
порiвняно з iншими ґрунтовими гербiцидами за неоптимальної вологостi ґрунту. Гербiцид забезпечує 
тривалу захисну дiю — не менше 12 тижнiв за достатнього вологозабезпечення.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Норма витрати препарату залежить вiд видового складу бур’янiв, вмiсту гумусу в ґрунтi та його ме-
ханiчного складу. Пропонiт® Дуо не потребує заробки в ґрунт, проте за вiдсутностi опадiв тривалий 
час до сiвби заробка в ґрунт пiдвищує ефективнiсть препарату.
Пiсля внесення препарату слiд виключити будь-якi механiчнi обробiтки ґрунту. Для забезпечення 
захисного екрану ґрунт має бути належно пiдготовленим — дрiбногрудкуватим, вирiвняним (ве-
ликi грудки та велика кiлькiсть рослинних решток збiльшують площу поглинання препарату та 
зменшують ефективнiсть його застосування). Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

Однорiчнi дводольнi бур’яни

Амброзiя (види) Ч Сухоребрик (види) Ч

Веронiка польова Ч Талабан польовий Ч

Герань розсiчена Ч Фiалка польова Ч

Грабельки звичайнi Ч Череда волосиста Ч

Грицики звичайнi Ч Щириця звичайна Ч

Жабрiй звичайний Ч Гiрчак березкоподiбний С

Зiрочник середнiй Ч Гiрчак почечуйний С

Кучерявець Софiї Ч Гiрчак шорсткий С

Лобода бiла Ч Гiрчиця польова С

Мак дикий Ч Канатник Теофраста С

Нетреба колюча Ч Кропива жалка С

Осот городнiй Ч Нетреба звичайна С

Пiдмаренник чiпкий Ч Спориш звичайний С

Роман польовий Ч

Однорiчнi злаковi бур’яни

Бромус житнiй Ч

Бромус стерильний Ч

Вiвcюг звичайний Ч

Метлюг звичайний Ч

Мишiй (види) Ч

Пажитниця (види) Ч

Пальчатка (види) Ч

Просо пiвняче (плоскуха) Ч

Тонконiг однорiчний Ч

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових 
умов вирощування культури. У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе 
вiдхилення вiд зазначених показникiв.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА
пропiзохлор, 450 г/л  
+ тербутилазин,  
187,5 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА суспоемульсiя (СЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА хлорацетанiлiди; 
триазини

УПАКОВКА канiстра 10, 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• вдало пiдiбранi компоненти для синергiчного  

контролю бур’янiв 
• висока селективнiсть до культури, порiвняно  

з ацетохлор-вмiсними гербiцидами
• тривалий захисний екран 
• висока ефективнiсть проти проблемних  

видiв бур’янiв
• немає обмежень у сiвозмiнi

Ґрунтовий гербiцид системної дiї для контролю 
однорiчних злакових та дводольних бур’янiв у 
посiвах соняшнику та сої. Оптимальне синер-
гiчне поєднання двох дiючих речовин забезпе-
чує контроль широкого спектра бур’янiв (у тому 
числi найшкодочиннiших — амброзiї полино-
листої, лободи бiлої, щирицi, однорiчних злако-
вих) i високу селективнiсть до культури. 
Пропонiт® Т формує захисний екран, що кон-
тролює наступнi хвилi бур’янiв протягом не 
менше 12 тижнiв за достатнього вологозабез-
печення.

ПРОПОНIТ Т

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Пропiзохлор, проникаючи в кореневу систему бур’янiв, iнгiбує подiл клiтин i синтез бiлку, а тербу-
тилазин iнгiбує транспорт електронiв у фотосистемi II пiд час фотосинтезу. 
Завдяки наявностi пропiзохлору Пропонiт® Т проявляє високу ефективнiсть, порiвняно з iншими 
ґрунтовими гербiцидами, за неоптимальної вологостi ґрунту. 
Пропонiт® Т блокує процес проростання бур’янiв та зупиняє рiст вегетуючих бур’янiв. 

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Соняшник Однорiчнi злаковi та 
дводольнi 3,0*-4,0

Обприскування ґрунту до висiвання, 
пiсля висiвання, але до появи сходiв 
культури

Соя** Однорiчнi злаковi та 
дводольнi 3,0*-4,0

Обприскування ґрунту до висiвання, 
пiсля висiвання, але до появи сходiв 
культури

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI1

Максимальна кратнiсть обробок — 1.
В умовах посушливої весни рекомендується вносити максимальну норму витрати гербiциду iз заробкою у ґрунт.
*— Норму 3 л/га слiд застосовувати лише на легких слабкогумусних ґрунтах. 
** — При застосуваннi на сої у робочий розчин рекомендується додавати ад’ювант Ремiкс, що запобiгає 
промиванню тербутилазину у кореневу зону рослин культури та пiдсилює гербiцидну дiю

ЕФЕКТИВНIСТЬ
У ґрунтi Пропонiт® Т проникає через колеоптиль у злакових та сiм’ядолi у дводольних бур’янiв.  
У вегетуючi бур’яни гербiцид проникає через корiння та листя, що призводить до їх загибелi.
За умови забезпечення якiсного суцiльного покриття ґрунту Пропонiт® Т створює захисний екран, 
що забезпечує контроль бур’янiв не менше 12 тижнiв за достатнього вологозабезпечення.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Найкраще застосовувати гербiцид вiдразу пiсля посiву до появи 
сходiв культури. Для забезпечення гербiцидного екрану ґрунт 
має бути належно пiдготовленим (дрiбногрудкуватим, без рос-
линних решток). У випадку застосування Пропонiту® Т по вегету-
ючих бур’янах найкращий ефект досягається проти однорiчних 
злакових бур’янiв на стадiї проростання — 2 листкiв, а для дво-
дольних — на стадiї сiм’ядолей. Не можна допускати переростан-
ня злакових та дводольних бур’янiв (понад 2 справжнiх листкiв).
Не рекомендується застосовувати гербiцид Пропонiт® Т при 
температурi повiтря нижче +10°С, а також якщо очiкуються при-
морозки протягом 2-3 днiв. Норма витрати робочого розчину — 
200-400 л/га.
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої 
ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi 
форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

Злаковi бур’яни

Бромус житнiй Ч

Бромус стерильний Ч

Вiвcюг звичайний Ч

Метлюг звичайний Ч

Мишiй (види) Ч

Пажитниця (види) Ч

Просо пiвняче (плоскуха) Ч

Тонконiг однорiчний Ч

Гумай (з насiння) С

Ч — чутливi С — середньочутливi

1 — наведену чутливiсть бур’янiв 
одержано за результатами 
багаторiчних дослiдiв, 
проведених за типових умов 
вирощування культури. У 
випадках, коли вiдбувається 
розвиток резистентностi у видiв 
бур’янiв, можливе вiдхилення вiд 
зазначених показникiв.

Дводольнi бур’яни

Амброзiя (види) Ч Портулак городнiй Ч

Веронiка (види) Ч Пiдмаренник чiпкий Ч

Волошка синя Ч Ромашка (види) Ч

Галiнсога (види) Ч Рутка лiкарська Ч

Гiрчак почечуйний Ч Талабан польовий Ч

Грицики звичайнi Ч Щириця (види) Ч

Жабрiй (види) Ч Гiрчак розлогий С

Зiрочник середнiй Ч Гiрчиця польова С

Кривоцвiт польовий Ч Дурман звичайний С

Кропива глуха пурпурова Ч Жовтозiлля звичайне С

Кучерявець Софiї Ч Канатник Теофраста С

Лобода бiла Ч Кульбаба лiкарська С

Лутига (види) Ч Нетреба звичайна С

Мак (види) Ч Спориш звичайний С

Паслiн чорний Ч Сурiпиця звичайна С

Результат досходового засто-
сування гербiциду Пропонiт Т  
(80 днiв пiсля обробки), Пол-
тавська обл., 2021 р. 

Пропонiт Т (3,75 л/га)
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА

ізопропіламінна 
сіль гліфосату 
в кислотному 
еквіваленті, 360 г/л 
(480 г/л у формі 
ізопропіламінної солі 
гліфосату)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА фосфонати

УПАКОВКА канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3 

ПЕРЕВАГИ
• стандарт для надійного очищення поля від бур’янів
• системна активність
• надійний контроль однорічних  

та багаторічних бур’янів
• швидкий гербіцидний ефект

Cистемний гербiцид суцiльної дiї. Надiйно кон-
тролює однорiчнi та багаторiчнi злаковi й дво-
дольнi бур’яни, у тому числi складнi для конт- 
ролю види. 
Застосовується до появи сходiв культури проти 
вегетуючих бур’янiв (при мiнiмальному та кла-
сичному обробiтках ґрунту)

СВІП
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Гербiцид проникає через листя та iншi зеленi частини i рухається флоемою у кореневу систему, 
повнiстю знищуючи рослину. Блокує синтез амiнокислот, що спричинює ураження точок росту та 
повне вiдмирання надземної та пiдземної частини рослини. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Вiзуально симптоми дiї на бiльшостi однорiчних бур’янiв проявляються протягом 3-7 днiв пiсля оброб-
ки, а на бiльшостi багаторiчних бур’янiв — протягом 7-21 дня пiсля обробки. Екстремально холодна 
або хмарна погода пiсля обприскування може уповiльнити активнiсть гербiциду та вiдтермiнувати по-
яву вiзуальних симптомiв дiї. 
Видимi симптоми активностi гербiциду Свiп проявляються так: поступове в’янення та пожовтiння рос-
лини прогресує, що призводить до повного побурiння наземної частини рослини та вiдмирання ко-
реневої системи. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Для контролю однорiчних бур’янiв найкраще застосовувати гербiцид, коли вони перебувають у мен-
ших фазах розвитку (оптимально до фази 8-12 листкiв). Проти важко контрольованих багаторiчних 
бур’янiв найефективнiше проводити обприскування на пiзнiх фазах розвитку (при завершеннi вегетацiї, 
коли проходить вiдтiк поживних речовин у кореневу систему). 
Не застосовувати, якщо рослини знаходяться у стресових умовах внаслiдок посухи або рiзких пере-
падiв температур, адже це може призвести до зменшення ефективностi контролю бур’янiв. 
Сильний дощ вiдразу пiсля внесення продукту може змити робочий розчин i буде необхiдна повторна 
обробка. Для оптимальної ефективностi необхiдна вiдсутнiсть дощу протягом 1-2 годин пiсля обпри-
скування.
Рекомендується застосовувати гербiцид при температурi +13…+25˚С.
Механiчний обробiток ґрунту слiд проводити не ранiше 10-14 днiв пiсля внесення гербiциду.
Гербiцид Свiп чутливий до якостi води: при приготуваннi робочого розчину не слiд застосовувати воду, 
що мiстить органiчнi рештки, адже це призведе до зменшення ефективностi.
Вимоги до pH та жорсткостi води: для приготування робочого розчину вода має бути кислою (pH 4-6,5) 
або нейтральною (pH 6,5-7,5). Якщо вода має pH 7,5-8 (тобто є лужною), слiд додати у баковий розчин 
сульфат амонiю або кондицiонер води для регулювання pH (жорсткiсть води має становити не бiльше 
300 ppm або 0,4 mS/cm за показником електропровiдностi). Сульфат амонiю (або кондицiонер води) 
слiд додати першим у заповнений водою на 1/3 бак обприскувача, а потiм (пiсля помiшування) додати 
гербiцид Свiп. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується 
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Сумiсний iз бiльшiстю пестицидiв. Перед використанням рекомендується провести пробне змiшу-
вання. Бакову сумiш слiд використовувати вiдразу пiсля приготування.
Можна застосовувати для контролю вегетуючих бур’янiв до сходiв культури у баковiй сумiшi з ґрун-
товими гербiцидами (Пропонiт, Стрiм, Апстейдж, Пропонiт Дуо, Пропонiт Т). 

Культура* Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пари
Однорічні 
злакові та 
дводольні

2,0-4,0

Обприскування бур’янів 
у період активного росту 
(максимально 2 обробки) 

Поля, призначені під посів 
сільськогосподарських культур. 
Землі несільськогосподарського 
користування

Обприскування бур’янів 
у період активного росту 
(максимально 1 обробка)

Пари
Багаторічні 
злакові та 
дводольні 

4,0-6,0

Обприскування бур’янів 
у період активного росту 
(максимально 2 обробки) 

Поля, призначені під посів 
сільськогосподарських культур.
Землі несільськогосподарського 
користування

Обприскування бур’янів 
у період активного росту 
(максимально 1 обробка)

*— свiтовий досвiд застосування у якостi десиканта на соняшнику, сої, рiпаку, горосi, пшеницi, ячменю, кукурудзi (у 
тому числi авiаметодом), рекомендована норма витрати — 3 л/га
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА клетодим, 120 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА циклогександiони 

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3 

ПЕРЕВАГИ
• висока селективнiсть до культури
• заощадливий контроль однорiчних  

злакових бур’янiв
• ефективний контроль бур’янiв, проблемних  

для грамiнiцидiв iнших хiмiчних груп
• хороший партнер для бакових сумiшей
• зручнiсть i простота у застосуваннi

Селективний системний гербiцид для бороть-
би з однорiчними та багаторiчними злакови-
ми бур’янами. Найкраще рiшення для контро-
лю злакових бур’янiв у посiвах соняшнику.

Системна активнiсть на багаторiчних бур’янах

СЕЛЕКТ/ШЕДОВ

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки (цукровi, 
столовi, кормовi), 
капуста, огiрки, 
томати, кавуни

Однорiчнi 
злаковi 0,4-0,8 Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв  

3-5 см (незалежно вiд фази розвитку культури)

Багаторiчнi 
злаковi 1,4-1,8 Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв  

15-20 см (незалежно вiд фази розвитку культури)

Горох, цибуля

Однорiчнi 
злаковi 0,4-0,8 Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв  

3-5 см (незалежно вiд фази розвитку культури)

Багаторiчнi 
злаковi 1,2-1,6

Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв  
15-20 см (незалежно вiд фази розвитку 
культури)

Картопля (у т.ч. для 
роздрiбного продажу 
населенню), льон-
довгунець, рiпак, 
соняшник, морква, 
соя

Однорiчнi 
злаковi 0,4-0,8 Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв  

3-5 см (незалежно вiд фази розвитку культури)

Багаторiчнi 
злаковi 1,4-1,8

Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв  
15-20 см (незалежно вiд фази розвитку 
культури)

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI
Багаторiчнi бур’яни

Гумай Ч

Елевсина Ч

Пажитниця багаторiчна Ч

Пирiй повзучий Ч

Свинорiй пальчастий Ч

Тонконiг звичайний Ч

Райграс високий С

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Клетодим порушує бiосинтез лiпiдiв (важливої 
складової клiтинної мембрани). У чутливих 
видiв бур’янiв Селект зв’язується з ферментом 
ацетил-КоА-карбоксилазою, що впливає на 
бiосинтез лiпiдiв. Гербiцид перемiщується у 
рослинi та накопичується у меристемних тка-
нинах, спричинюючи загибель бур’янiв.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Селект завдяки м’якiй дiї може застосовуватися в будь-який перiод вегетацiї культури, у тому числi у фазу 
сiм’ядолей у рiпаку, шильця у цибулi тощо. Не має обмежень у сiвозмiнi: перiод напiврозпаду — 1-3 днi. 
Придатний для мiкро- та ультрамiкрооб’ємного обприскування. Норма витрати робочого розчину — 
100-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Селект добре комбiнується в бакових сумiшах не тiльки з гербiцидами проти дводольних бур’янiв, 
а також iз фунгiцидами та iнсектицидами.

Однорiчнi бур’яни

Бромус (види) Ч Падалиця зернових 
колосових культур Ч

Вiвсюг звичайний Ч Пажитниця багатоквiткова Ч

Канарейочник малий Ч Пальчатка криваво-червона Ч
Лисохвiст 
мишохвостиковий Ч Плоскуха звичайна  

(куряче просо) Ч

Метлюг звичайний Ч Просо посiвне Ч

Мишiй (види) Ч Тонконiг однорiчний Ч

Ч — чутливi С — середньочутливi
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА S-метолахлор, 960 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА хлорацетанiлiди

УПАКОВКА канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2 

ПЕРЕВАГИ
• тривалий захисний перiод (6-8 тижнiв)
• висока селективнiсть, вiдсутня фiтотоксичнiсть
• мiнiмальне хiмiчне навантаження на культуру
• чудово поєднується з iншими ґрунтовими  

гербiцидами 

Ґрунтовий селективний гербiцид системної дiї. 
Завдяки пролонгованому ґрунтовому ефекту 
захищає посiви вiд наступних хвиль бур’янiв.
Для розширення спектра дiї проти дводольних 
бур’янiв рекомендується додавання бакового 
партнеру.

СТРIМ 

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Цукровi буряки Однорiчнi злаковi 
та дводольнi 1,6 Обприскування ґрунту до висiвання  

або до появи сходiв культури

Кукурудза Однорiчнi злаковi 
та дводольнi 1,6 Обприскування ґрунту до висiвання  

або до появи сходiв культури

Соняшник Однорiчнi злаковi 
та дводольнi 1,6 Обприскування ґрунту до висiвання  

або до появи сходiв культури

Сорго* Однорiчнi злаковi 
та дводольнi 1,75 Обприскування ґрунту до висiвання  

або до появи сходiв культури

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина гербiциду швидко адсорбується через кореневу систему та стебло, блокує про-
цес подiлу ростових клiтин бур’янiв, що призводить до пригнiчення росту та розвитку бур’янiв на 
раннiх фазах. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
За рахунок ґрунтової дiї гербiцид Стрiм® забез-
печує тривалий захисний перiод. Пiсля внесен-
ня гербiциду дiюча речовина одразу починає 
дiяти на бур’яни, якi проростають. Масове вiд-
мирання бур’янiв спостерiгається на 25-30-й 
день пiсля обробки й утримується тривалий час.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Для забезпечення захисного екрану ґрунт має 
бути належно пiдготовленим — дрiбногрудкува-
тим та без органiчних решток, а також необхiдна 
наявнiсть ґрунтової вологи. За нестачi вологи 
рекомендується провести заробку з прикочу-
ванням. 
Обприскування слiд проводити при температурi 
повiтря в межах +10…25°С. Норма витрати робо-
чого розчину — 200-400 л/га. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО 
РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Гербiцид Стрiм® сумiсний з усiма ґрунтовими препаратами. Для розширення спектра дiї та пiдсилення 
контролю дводольних бур’янiв рекомендується застосовувати баковi сумiшi iз прометрином, флурох-
лоридоном, тербутилазином, мезотрiоном (Десперадо®), аклонiфеном , кломазоном (Апстейдж) тощо.
Перед приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть.

* — обов’язкова обробка насiння антидотом

Результат застосування бакової сумiшi Стрiм  
(1,6 л/га) + Вiжн (0,25 кг/га) у ранньопiслясходо-
вий перiод культури, 36 днiв пiсля обробки. Фаза 
кукурудзи на момент внесення — 2 листки, фаза 
злакових бур’янiв — 1-2 листки, фаза дводольних — 
сiм’ядолi-2 листки (Київська обл., 2021 р.)

Контроль  
(без обробки)

Стрiм, 1,6 л/га +  
Вiжн, 0,25 кг/га 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА
метамiтрон, 350 г/л + 
етофумезат, 100 г/л + 
фенмедифам, 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА суспоемульсiя (СЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА
триазинони; похiднi 
бензофуранiв; 
фенiлкарбамати

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

Селективний гербiцид потрiйної дiї для конт- 
ролю широкого спектра дводольних бур’янiв у 
посiвах бурякiв цукрових. 
Унiкальне поєднання дiючих речовин. Кон-
тролює вегетуючi бур’яни на початкових фазах 
розвитку та формує тривалий захисний екран, 
стримуючи наступнi хвилi бур’янiв. 

ФЕМО ФОРТЕ

Культура Бур’яни Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Буряки цукровi Однорiчнi 
дводольнi 1,5-2,0

Перше обприскування посiвiв (незалежно 
вiд фази культури) у фазу сiм’ядоль бур’янiв, 
наступнi — з iнтервалом мiж обробками 8-10 днiв. 
Максимальна кратнiсть обробок — 3.

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Метамiтрон iнгiбує транспорт електронiв у фотосистемi II пiд час фотосинтезу, поглинається  
в основному через коренi, а також через листя.
Етофумезат проникає в коренi та проростаючi пагони, забезпечує тривалу ґрунтову дiю; iнгiбує 
рiст меристемних тканин, гальмує подiл клiтин i обмежує утворення воскового покриву.
Фенмедифам поглинається через листя, iнгiбує транспорт електронiв у фотосистемi II. СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*

Однорiчнi дводольнi бур’яни 

Веронiка (види) Ч Редька дика Ч

Галiнсога (види) Ч Рутка лiкарська Ч

Гiрчиця польова Ч Талабан польовий Ч

Дурман звичайний Ч Щириця звичайна Ч

Зiрочник середнiй Ч Гiрчак березкоподiбний С

Кропива глуха пурпурова Ч Гiрчак шорсткий С

Курячi очка польовi Ч Перелiска однорiчна С

Лобода бiла Ч Пiдмаренник чiпкий С

Лутига розлога Ч Ромашка (види) С

Мак дикий Ч Спориш звичайний С

Незабудка польова Ч Фiалка польова С

Паслiн чорний Ч

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових 
умов вирощування культури. У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе 
вiдхилення вiд зазначених показникiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Завдяки поєднанню 3 дiючих речовин гербiцид Фемо Форте ефективно дiє як на проростаючi, так 
i на вегетуючi бур’яни на початкових стадiях розвитку, проникаючи через листя та сiм’ядолi. Най-
краще застосовувати гербiцид у фазу сiм’ядоль бур’янiв. 
Фемо Форте контролює широкий спектр однорiчних дводольних бур’янiв. Повторнi застосування 
гербiциду сприяють формуванню гербiцидного екрану та подовжують перiод захисної дiї. 
Гербiцид повнiстю розкладається у ґрунтi протягом вегетацiйного перiоду, тому немає обмежень 
на наступнi культури у сiвозмiнi. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Слiд коригувати норму витрати гербiциду залежно вiд фази розвитку бур’янiв: якщо бур’яни у фазi 
сiм’ядолей — 1,5 л/га; у фазi 2 справжнi листки — 2 л/га.
Не рекомендується проводити обробку, коли рослини перебувають у стресовому станi (вiдразу 
пiсля застосування iнших гербiцидiв, пiсля приморозкiв, у випадку тривалої посухи, тощо). Не за-
стосовувати при температурi повiтря понад +25°С. Не рекомендується застосовувати, коли листя 
зволожене. 
Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Гербiцид Фемо Форте сумiсний iз бiльшiстю пестицидiв, проте перед приготуванням бакової сумiшi 
слiд провести тест на сумiснiсть. 

ПЕРЕВАГИ
• унiкальна комбiнацiя дiючих речовин
• м’яка дiя (можна застосовувати незалежно  

вiд фази культури)
• широкий температурний режим застосування:  

вiд +5 °С до +25 °С
• завдяки ґрунтовiй дiї стримує проростання бур’янiв  

навiть у перiод затяжних дощiв
• повторнi застосування сприяють утворенню захисного  

екрану та подовжують гербiцидну дiю 
• відмінна розчинність 
• не потребує додавання ад’ювантів на основі олії 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА клетодим, 240 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА циклогександiони 

УПАКОВКА
комплект — Центурiон, 
канiстра 3 л + ПАР Амiго 
Стар, 2 канiстри по 3 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• неперевершена швидкiсть дiї
• висока селективнiсть до культури
• стабiльна ефективнiсть
• ефективний контроль бур’янiв, проблемних  

для грамiнiцидiв iнших хiмiчних груп
• гнучкiсть у використаннi
• широкий спектр застосування

Найшвидший грамiнiцид, лiдер у бороть-
бi з багаторiчними злаковими бур’янами.  
Завдяки швидкому проникненню зберiгає ви-
соку й стабiльну ефективнiсть за будь-яких по-
годних умов: має стiйкiсть до змиву сильними 
опадами через годину пiсля застосування.

ЦЕНТУРIОН

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Клетодим порушує бiосинтез лiпiдiв (важливої складової клiтинної мембрани). Гербiцид перемiщу-
ється у рослинi, накопичується у меристемних тканинах та спричинює загибель бур’янiв.

Культура Бур’яни Норма витрати, л/га Спосiб, час обробок, 
обмеженняЦентурiон ПАР Амiго Стар

Буряки (цукровi, 
столовi, кормовi), 
горох, льон-довгунець, 
цибуля (крiм цибулi 
«на перо»)

Однорiчнi 
злаковi 0,2-0,4 0,4-0,8

У фазу 2-6 листкiв у бур’янiв 
(незалежно вiд фази розвитку 
культури)

Багаторiчнi 
злаковi 0,4-0,8 0,8-1,6

За висоти бур’янiв 10-15 см 
(незалежно вiд фази розвитку 
культури)

Рiпак, соняшник, соя

Однорiчнi 
злаковi 0,2-0,4 0,4-0,8

У фазу 2-6 листкiв у бур’янiв 
(незалежно вiд фази розвитку 
культури)

Багаторiчнi 
злаковi 0,4-0,8 0,8-1,6

За висоти бур’янiв 10-15 см 
(незалежно вiд фази розвитку 
культури)

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Центурiон® завдяки швидкому проникненню зберiгає високу й стабiльну ефективнiсть за будь-
яких погодних умов у рекомендованих нормах, у т. ч. має стiйкiсть до змиву сильними опадами 
через годину пiсля застосування. З 2012 року Центурiон постачається в Україну з ПАР Амiго Стар®. 
Завдяки ПАР Амiго Стар® Центурiон® проникає всередину листка як через продихи, так i через 
кутикулу, не знищуючи воскового нальоту. Перiод напiврозпаду гербiциду Центурiон® у ґрунтi —  
1-3 днi, що повнiстю виключає будь-якi обмеження у сiвозмiнi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Приготування робочого розчину: заповнити бак наполовину водою i при постiйному перемiшу-
ваннi додати спочатку Центурiон®, а потiм ПАР Амiго Стар® (застосування препарату + ПАР ре-
комендується в спiввiдношеннi 1:2) разом iз потрiбним обсягом води. Робочий розчин має бути 
використаний у день приготування. Придатний для мало- та мiкрооб’ємного обприскування.
У зв’язку з високою чутливiстю рослин культур до дiї пестицидiв у фазi сiм’ядолей не ба-
жано застосовувати Центурiон® з ПАР Амiго Стар®   у фазу сiм’ядолей культури у випадках: 
вранцi по росi; пiсля атмосферних опадiв; з нормою витрати, вищою за 0,6 л/га.
Дотримання рекомендованих норм витрати у вiдповiдну фазу розвитку бур’янiв, а також загальних 
регламентiв застосування пестицидiв унеможливлює повторне вiдростання бур’янiв.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Центурiон® краще застосовувати окремо вiд iнших гербiцидiв, проте у випадку сильного забур’янен-
ня дводольними бур’янами Центурiон® iз ПАР Амiго Стар® може ефективно комбiнуватися в бакових 
сумiшах iз гербiцидами проти дводольних бур’янiв: етофумезат (Етофол); десмедифам + фенмедифам 
(Бiтап ФД-11); десмедифам + фенмедифам + етофумезат (Комрад); метамiтрон (Целмiтрон); метамiтрон 
+ етофумезат + фенмедифам (Фемо Форте). 
Важливо: слiд уникати змiшування 2-х i бiльше препаратiв. Зокрема недопустимим є змiшування 
клетодиму з такими дiючими речовинами, як клопiралiд, iзоксабен, бентазон. У кожному конкрет-
ному випадку бажано проводити тест на сумiснiсть у бакових сумiшах.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI
Багаторiчнi бур’яни

Гумай Ч

Елевсина Ч

Пажитниця багаторiчна Ч

Пирiй повзучий Ч

Свинорiй пальчастий Ч

Тонконiг звичайний Ч

Райграс високий С

Однорiчнi бур’яни

Бромус (види) Ч Падалиця зернових 
колосових культур Ч

Вiвсюг звичайний Ч Пажитниця багатоквiткова Ч

Канарейочник малий Ч Пальчатка криваво-червона Ч
Лисохвiст 
мишохвостиковий Ч Плоскуха звичайна  

(куряче просо) Ч

Метлюг звичайний Ч Просо посiвне Ч

Мишiй (види) Ч Тонконiг однорiчний Ч

Ч — чутливi С — середньочутливi
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА клетодим, 360 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат, що 
емульгується (КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА циклогександiони 

УПАКОВКА
комплект — Центурiон, 
канiстра 3 л + ПАР Амiго 
Стар, 3 канiстри по 3 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• нова висококонцентрована формуляцiя 
• миттєве проникнення, швидка дiя
• контроль проблемних бур’янiв
• висока селективнiсть до культури
• низька норма витрати препарату
• заощадливiсть гербiцидної обробки

Вiдомий найшвидший грамiнiцид у новiй ви-
сококонцентрованiй формуляцiї. 
Iдеально пiдходить для мало- та мiкрооб’ємно-
го обприскування.

ЦЕНТУРIОН ПРОФI

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Гербiцид Центурiон® Профi проникає в рослину, швидко перемiщується та акумулюється у ме-
ристемних зонах рослин бур’янiв. Це призводить до швидкої зупинки росту та загибелi чутливих 
видiв злакових бур’янiв, адже дiюча речовина клетодим порушує бiосинтез лiпiдiв — важливої 
складової клiтинної мембрани.

Культура Бур’яни Норма  
витрати , л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Соняшник, соя, 
рiпак, буряки 
цукровi

Однорiчнi 
злаковi 0,15-0,3* Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв 3-5 см 

(незалежно вiд фази розвитку культури)

Багаторiчнi 
злаковi 0,5-0,7* Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв 15-20 см 

(незалежно вiд фази розвитку культури)

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Центурiон® Профi швидко проникає всередину рослини, що забезпечує високу й стабiльну ефек-
тивнiсть за будь-яких погодних умов у рекомендованих нормах витрати (у тому числi стiйкiсть 
до змиву сильними опадами через годину пiсля обробки). Зупинка росту злакових бур’янiв спо-
стерiгається через 3-5 днiв пiсля обробки, а загибель — на 7-21 день (залежно вiд погодних умов 
та норми витрати гербiциду). 
Гербiцид швидко розкладається в ґрунтi (перiод напiврозпаду становить 1-3 днi), що повнiстю ви-
ключає будь-якi обмеження у сiвозмiнi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Приготування робочого розчину: заповнити бак наполовину водою i при постiйному перемiшуван-
нi додати спочатку Центурiон® Профi, а потiм ПАР Амiго Стар® разом iз потрiбним обсягом води. 
Робочий розчин слiд використати у день приготування. Гербiцид придатний для мало- та мiкро-
об’ємного обприскування.
У зв’язку з високою чутливiстю рослин культур до дiї пестицидiв у фазi сiм’ядолей не 
бажано застосовувати Центурiон® Профi з ПАР Амiго Стар® у фазу сiм’ядолей культури у 
випадках: вранцi по росi; пiсля атмосферних опадiв; з нормою витрати, вищою за 0,4 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Центурiон® Профi краще застосовувати окремо вiд iнших гербiцидiв, проте у випадку сильного за-
бур’янення дводольними бур’янами Центурiон® Профi iз ПАР Амiго Стар® може ефективно комбiнува-
тися в бакових сумiшах iз гербiцидами проти дводольних бур’янiв: етофумезат (Етофол); десмедифам + 
фенмедифам (Бiтап ФД-11); десмедифам + фенмедифам + етофумезат (Комрад); метамiтрон (Метафол); 
метамiтрон + етофумезат + фенмедифам (Фемо Форте).
Важливо: слiд уникати змiшування 2-х i бiльше препаратiв. Зокрема недопустимим є змiшування 
клетодиму з такими дiючими речовинами, як клопiралiд, iзоксабен, бентазон. У кожному конкретному 
випадку слiд проводити тест на сумiснiсть компонентiв у бакових сумiшах.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI
Багаторiчнi бур’яни

Гумай Ч

Елевсина Ч

Пажитниця багаторiчна Ч

Пирiй повзучий Ч

Свинорiй пальчастий Ч

Тонконiг звичайний Ч

Райграс високий С

Однорiчнi бур’яни

Бромус (види) Ч Падалиця зернових 
колосових культур Ч

Вiвсюг звичайний Ч Пажитниця багатоквiткова Ч

Канарейочник малий Ч Пальчатка криваво-червона Ч
Лисохвiст 
мишохвостиковий Ч Плоскуха звичайна  

(куряче просо) Ч

Метлюг звичайний Ч Просо посiвне Ч

Мишiй (види) Ч Тонконiг однорiчний Ч

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — для пiдвищення бiологiчної ефективностi гербiциду у робочий розчин потрiбно додавати ефiро-масляну 
поверхнево-активну речовину (ПАР) Амiго Стар® у нормi витрати — 0,5% вiд об’єму робочого розчину 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА сульфат мiдi, 770 г/кг 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

гранули, що 
диспергуються у водi 
(унiкальна технологiя 
«Дисперс»), ВГ

ХIМIЧНА ГРУПА неорганiчнi 
речовини

УПАКОВКА мiшок 20 кг

ПЕРЕВАГИ
• особлива технологiя гранулювання покращує  

розчинення, зменшує пiноутворення
• вiдмiнна адгезiя з поверхнею рослини
• широкий спектр контролю збудникiв хвороб
• довготривалий захист
• ефективний навiть за нестабiльних погодних умов
• вiдсутнiсть ризику виникнення резистентностi

Фунгiцид контактної дiї проти широкого спек-
тра збудникiв хвороб, зокрема проти найбiльш 
економiчно небезпечних на яблунi, виноградi, 
томатах та картоплi. 
Завдяки фiзико-хiмiчним особливостям фор-
муляцiї вiдмiнно розподiляється i фiксується на 
поверхнi рослини.

БЛУ БОРДО 

Культура Хвороба Норма 
витрати, кг/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Яблуня

Парша, бактерiальний 
опiк 1,0-2,5

Обробка в перiод вегетацiї (пiсля цвiтiння). 
Максимальна кiлькiсть обробок — 3-4. Строк 
останньої обробки — 30 днiв

Парша, бактерiальний 
опiк, рак 3,75-5,0

Обробка по голому стовбуру (до розпускання 
бруньок). Максимальна кiлькiсть обробок — 
3. Строк останньої обробки — 30 днiв

Виноград* Мiлдью 2,5-5,0
Обробка пiд час вегетацiї. Максимальна 
кiлькiсть обробок — 4. Строк останньої 
обробки — 30 днiв

Томати 

Альтернарiоз, 
фiтофтороз, антракноз, 
чорна бактерiальна 
плямистiсть

2,5-6,25 

Обприскування в перiод вегетацiї (в процесi 
формування урожаю). Максимальна 
кiлькiсть обробок — 3. Строк останньої 
обробки — 20 днiв

Картопля 

Бактерiальна 
плямистiсть, 
фiтофтороз, антракноз, 
альтернарiоз

3,75-5,0

Обприскування в перiод вегетацiї (по 
прогнозу появи хвороби). Максимальна 
кiлькiсть обробок — 3. Строк останньої 
обробки — 20 днiв

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Механiзм дiї фунгiциду полягає в зв’язуваннi iонiв мiдi з функцiональними групами бiлкових моле-
кул патогенiв, що спричинює денатурацiю бiлка, викликаючи пошкодження клiтин та їх загибель.

Парша яблунi (Venturia inaequalis)

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Сульфат мiдi протягом десятилiть успiшно 
використовується в усьому свiтi на багатьох 
овочевих та плодових культурах. Завдяки фiзи-
ко-хiмiчним особливостям формуляцiї препа-
рат Блу Бордо вiдмiнно розподiляється i фiксу-
ється на поверхнi рослини, що гарантує його 
ефективнiсть навiть за нестабiльних погодних 
умов. Фунгiцид забезпечує потужну захисну 
дiю вiд проникнення патогену в рослину. 
Рiзнобiчний механiзм дiї виключає можливiсть 
утворення резистентностi у збудникiв хвороб.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Розчинити необхiдну кiлькiсть продукту в по-
ловиннiй нормi води, потiм долити решту 
води. Препарат наноситься шляхом механiч-
ної або пневматичної пульверизацiї. Рекомен-
дований об’єм робочого розчину: на садових 
культурах до цвiтiння — 600 л/га, пiсля цвiтiння 
— 1000 л/га; на овочевих — 300-400 л/га. При-
близний iнтервал мiж обробками — 10-14 днiв. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель 125-350 
МОД μm та для польових обприскувачiв — IDTA, ID, IDK, IDKT з розмiром крапель 125-350 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Слiд уникати змiшування з агрохiмiкатами, що сприяють утворенню кислого середовища: препа-
рати, якi мiстять фосетил-Al та азотовмiснi препарати для позакореневого пiдживлення, що мiстять 
iони амонiю (NH4+). Крiм того, може спостерiгатися несумiснiсть iз препаративними формами: кон-
центрати суспензiї, що мiстять олiю та текучi концентрати. 
Перед застосуванням рекомендується провести тест на фiзико-хiмiчну сумiснiсть.

* — у процесi перереєстрацiї
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ДIЮЧI 
РЕЧОВИНИ

Евiто Т (флуоксастробiн,  
180 г/л + тебуконазол,  
250 г/л) + Рутер (фосфор — 
13%, калiй — 5%, активний 
фiльтрат GA 142)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

Евiто Т — концентрат 
суспензiї (КС), Рутер — 
розчинний концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА

стробiлурини, триазоли, 
макроелементи живлення, 
фiльтрат з морських водо-
ростей 

УПАКОВКА
комплект — Евiто Т  
(2 канiстри по 5 л) + Рутер  
(2 канiстри по 5 л)

КЛАС 
НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2 (Евiто Т); 3 (Рутер)

ПЕРЕВАГИ
• унiкальна комбiнацiя дiючих речовин 
• стимулює рiст кореневої системи
• ефективний контроль широкого спектра хвороб
• довготривала профiлактична i лiкувальна дiя
• пiдсилення фотосинтезуючої активностi  

та азотофiксацiї в рослинi
• пiдвищення продуктивностi рослин

Унiкальне фунгiцидне рiшення з функцiєю пiд-
силення фiзiологiчних процесiв, стимуляцiєю 
росту та розвитку. Комплект поєднує унiкаль-
ний фунгiцид Евiто Т та бiостимулянт, регуля-
тор росту Рутер. 
Препарат Рутер виготовлений за унiкальною 
технологiєю Physio Activator® Technology. Ця 
технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв 
впливає на засвоєння елементiв живлення та 
покращує стiйкiсть до абiотичних стресiв.

ЕВIТО АКТИВ*

Культура Хвороба Норма 
витрати, 
л/га

Спосiб, час 
обробок, 
обмеження

Пшениця 
Борошниста роса, септорiоз, пiренофороз, фузарiоз, 
види iржi, стимуляцiя росту та розвитку кореневої 
системи, активiзацiя кущення 

1 комплект 
на 10-20 га

Обприскування 
посiвiв протягом 
вегетацiї. Термiн 
останньої 
обробки — 30 
днiв до збирання 
врожаю

Рiпак

Альтернарiоз, фомоз, склеротинiоз, пероноспороз, 
цилiндроспорiоз, стимуляцiя росту та розвитку 
кореневої системи, полiпшення мiнерального 
живлення

Соя
Комплекс хвороб, стимуляцiя росту та розвитку 
кореневої системи, полiпшення мiнерального 
живлення

Соняшник
Комплекс хвороб, стимуляцiя росту та розвитку 
кореневої системи, полiпшення мiнерального 
живлення

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
За наявностi у комплектi п’ятьох компонентiв iз рiзними механiзмами дiї Евiто Актив забезпечує: 
• ефективну фунгiцидну та рiстрегулюючу дiю, що надiйно захищає рослину вiд грибних хвороб, 

а також запобiгає передчасному затуханню фiзiологiчних процесiв рослини шляхом iнгiбування 
процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi;

• активiзує мiнеральне живлення: впливає на активнiсть деяких ключових ферментiв; 
• полiпшує фосфорне живлення, засвоєння фосфору з ґрунтово-вбирного комплексу i добрив; 
• стимулює енергiю росту кореневої системи; 
• полiпшує водний баланс рослин;
• забезпечує успiшну перезимiвлю завдяки накопиченню цукрiв.
Флуоксастробiн характеризується швидким проникненням, повним розподiлом та оптимальним 
утриманням у рослинi; iнгiбує процес дихання клiтин патогенiв, блокуючи передачу електронiв у 
мiтохондрiї. Тебуконазол характеризується високою ефективнiстю, тривалим перiодом захисту та 
системною дiєю; iнгiбує бiосинтез ергостеролу грибних органiзмiв, що призводить до швидкого руй-
нування клiтинних мембран збудникiв хвороб i зупинки їхнього розвитку. 
Водоростi Ascophyllum nodosum GA142 — це надзвичайно багате джерело активних бiологiчних ре-
човин: олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, вiтамiнiв та фiтогормонiв. Продукт Рутер додатково зба-
гачений легкозасвоюваним фосфором i калiєм, якi важливi для росту i розвитку кореневої системи.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Фунгiцидне рiшення Евiто Актив швидко проникає у покривнi тканини листка та розподiляється по 
їх поверхнi. Завдяки поєднанню фунгiциду Евiто Т та регулятору росту Рутер забезпечується опти-
мальний баланс мiж лiпiдною та водною розчиннiстю для бiльш ефективного проникнення дiючих 
речовин обох продуктiв до кутикули листка та їх перемiщення у рослинi. Крiм того, спостерiгаєть-
ся синергiзм у фунгiцидно-бiостимулюючiй дiї: пролонгованiша фунгiцидна дiя, значне пiдсилення 
фiзiологiчних процесiв, кращi якiснi та кiлькiснi показники врожаю.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендуємо застосовувати комплект Евiто Актив профiлактично протягом вегетацiї або за поя-
ви перших ознак хвороби, а також для стимулювання природного опору рослин до абiотичних i 
бiотичних факторiв.
На всiх культурах дозволена дворазова обробка. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm та одно-
площиннi ID3, IDK з розмiром крапель 350-550 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Комплект Евiто Актив може застосовуватись у бакових сумiшах iз засобами захисту рослин, окрiм 
препаратiв, що мають сильну лужну або сильну кислу реакцiю. Перед застосуванням необхiдно 
перевiрити сумiш на сумiснiсть i фiтотоксичнiсть щодо оброблюваної культури. Не застосовувати 
в бакових сумiшах з препаратами, до складу яких входять фiтогормони: ауксини, цитокiнiни, гiбе-
релiни, етилен тощо.

* — комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв 
Евiто Т та Рутер
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ
флуоксастробiн,  
180 г/л + тебуконазол, 
250 г/л 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА стробiлурини, 
триазоли

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• швидке проникнення в тканини рослини  

та висока трансламiнарна активнiсть
• надiйний та тривалий захист, гнучкiсть у застосуваннi
• пiдсилення фотосинтезуючої активностi  

та азотофiксацiї в рослинi
• довготривала профiлактична i лiкувальна дiя
• ефективний контроль широкого спектра хвороб
• пiдвищення якiсних показникiв урожаю

Системний двокомпонентний фунгiцид нового 
поколiння з функцiєю пiдсилення фiзiологiчних 
процесiв. Сукупнiсть властивостей було заре-
єстровано у якостi торгової марки Технологiя 
Ксилем-ПроТМ.

ЕВIТО Т 

Культура Хвороба Норма витрати, 
л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пшениця 
озима,  
ячмiнь ярий

Борошниста роса, септорiоз, 
пiренофороз, фузарiоз, види iржi 0,5-1,0 

Обприскування посiвiв вiд 
фази кущення до початку 
цвiтiння культури

Рiпак озимий 
i ярий 

Альтернарiоз, фомоз, склеротинiоз, 
пероноспороз, цилiндроспорiоз 0,5-1,0 Обприскування посiвiв  

у перiод вегетацiї культури

Соняшник

Фомоз, фомопсис, пероноспороз, 
склеротинiоз, iржа, септорiоз 0,5-0,7 Обприскування масивiв  

у фазу ВВСН 12-39

Фомоз, фомопсис, альтернарiоз, 
iржа, септорiоз, склеротинiоз 0,7-1,0 Обприскування масивiв  

у фазу ВВСН 40-65

Соя

Антракноз, борошниста роса, iржа, 
пероноспороз, септорiоз , фузарiоз, 
альтернарiоз

0,5-0,7 Обприскування масивiв  
у фазу ВВСН 12-60

Антракноз, борошниста роса, iржа, 
септорiоз, фузарiоз, фомопсис, 
альтернарiоз 

0,7-1,0 Обприскування масивiв  
у фазу ВВСН 65-71

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Флуоксастробiн характеризується швидким проникненням, повним розподiлом та оптимальним 
утриманням у рослинi; iнгiбує процес дихання клiтин патогенiв, блокуючи передачу електронiв  
у мiтохондрiї. Тебуконазол характеризується високою ефективнiстю, тривалим перiодом захисту  
та системною дiєю; iнгiбує бiосинтез ергостеролу грибних органiзмiв, що призводить до швидкого 
руйнування клiтинних мембран збудникiв хвороб i зупинки їхнього розвитку.
Завдяки поєднанню дiї азолiв та стробiлуринiв Евiто® Т надiйно захищає рослину вiд грибних хво-
роб, а також запобiгає передчасному затуханню фiзiологiчних процесiв рослини за рахунок iнгiбу-
вання процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Фунгiцид Евiто® Т швидко проникає у покрив-
нi тканини листка та розподiляється по їх по-
верхнi, таким чином забезпечуючи стiйкiсть до 
опадiв та швидку дiю (бiологiчна ефективнiсть 
проявляється через 15 хв пiсля обробки). Пре-
парат забезпечує оптимальний баланс мiж 
лiпiдною та водною розчиннiстю для бiльш 
ефективного проникнення до кутикули листя, 
пiслядiї й перемiщення у рослинi. Залишковi 
кiлькостi фунгiциду формують «запас» дiючої 
речовини у тканинах, забезпечуючи ефектив-
ну дiю за будь-яких умов. Евiто® Т покращує фо-
тоасимiлюючу функцiю рослини та оптимiзує 
азотний баланс, у результатi чого покращують-
ся якiснi та кiлькiснi показники врожаю.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Профiлактичне обприскування рослин у перiод 
вегетацiї або за появи перших ознак хвороби. 
На всiх культурах дозволена дворазова оброб-
ка. Термiни останньої обробки — 30 днiв до 
збирання врожаю. Норма витрати робочого 
розчину — 200-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО 
РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препара-
ту та його високої ефективностi рекомендується 
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, 
IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з розмiром кра-
пель 350-550 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Фунгiцид Евiто® Т сумiсний з iншими засобами захисту рослин, окрiм препаратiв, що мають сильну 
лужну або сильну кислу реакцiю. Перед застосуванням необхiдно перевiрити сумiш на сумiснiсть  
i фiтотоксичнiсть щодо оброблюваної культури.

Результат застосування Евiто Т (0,8 л/га) у фазу 
6-7 листок, 64 днi пiсля обробки (Донецька обл., 
Мангуський р-н) 

Евiто Т Контроль (без обробки) 

Соняшник станом на 22.10.2020
15 500 грн/т (Агрорегiон, Каргiл)

Гiбрид Прибавка (кг/га) в 
результатi внесення 
фунгiциду Евiто Т (у 
нормi витрати - 0,8 
л/га) 

Дохiд 
грн/га

Нiагара 378 5 859

Белла 196 3 038

Савана 222 3 441

Андромеда 140 2 170

Розалiя 262 4 061
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СИМПТОМИ
Хвороба поширена скрiзь, але найбiльшої шко-
ди завдає в районах з достатньою вологiстю. 
Уражуються листки, плоди, пагони. На листках 
з‘являються буруватi плями, якi вкривають-
ся зеленувато-оливковим нальотом. Дiаметр 
плям рiзний — вiд 2 до 13 мм i бiльше, що за-
лежить вiд вiку листкiв, сприйнятливостi сорту 
та погодних умов. Бiльшi плями зазвичай спо-
стерiгаються на молодих листках сприйнятли-
вих сортiв i при частих опадах. У яблунi налiт, як 
правило, утворюється на верхньому боцi лист-
кiв, а у грушi — на нижньому. 
Ураженi листки передчасно засихають й опа-
дають. На плодах парша проявляється у ви-
глядi плям iз вузькою облямiвкою, вкритих 
темно-оливковим нальотом. Ураженi тканини 
стають твердими, iнколи дерев‘янiють. Це при-
зводить до однобiчного розвитку плодiв. Часто 
у мiсцях уражень з‘являються трiщини, плоди 
стають виродливими. При зборi врожаю у во-
логу з туманами погоду, на плодах виявляють 
пiзню паршу у виглядi дуже маленьких, корич-
нево-чорних плям. Повний прояв захворюван-
ня спостерiгають пiд час зберiгання плодiв, тодi 
хвороба має назву «складська парша» i не по-
ширюється.

ПАРША ЯБЛУНI ТА ГРУШI
При ураженнi пагонiв на їх корi з‘являються невеликi здуття, якi розриваються, i кора вкривається дрiб-
ними трiщинами, що лущаться. Внаслiдок цього рiст пагонiв сповiльнюється, i вони часто вiдмирають.

ЦИКЛ РОЗВИТКУ
Збудниками паршi є сумчастi гриби: на яблунi — Venturia inaequalis Wint., на грушi — Venturia pirina 
Aderh. Морфологiчно цi гриби майже не вiдрiзняються, але за бiологiчними властивостями є вузь-
коспецiалiзованими — пристосованi до рослини-живителя. Тому збудник паршi яблунi не уражує 
грушу, а збудник паршi грушi не уражує яблуню. Сумчаста стадiя збудникiв паршi утворюється на-
веснi на уражених листках, що перезимували. У рiзних зонах України викидання сумкоспор iз сумок 
починається неодночасно: у пiвденних — на початку квiтня, а в пiвнiчних — у травнi та навiть на по-
чатку червня. Вихiд сумкоспор iз сумок залежить вiд погодних умов й може тривати 60 днiв i бiльше. 
Небезпечним для ураження рослин вважають перiод викидання сумкоспор пiд час розпукування 
бруньок, забарвлення пуп‘янкiв, цвiтiння i масового обпадання пелюсток. Поширюються сумкоспо-
ри повiтряними потоками i краплинками дощу. За умов незначного зволоження при температурi 
вiд +2-3 до +30°С (оптимум +17-21°С) сумкоспори проростають, утворюючи гiфiальний росток, який 
проникає у тканини рослин й дає початок розвитку грибницi. Iнкубацiйний перiод вiд моменту за-
раження рослин й до прояву захворювання триває 8-21 добу. При температурi +17-21°С вiн стано-
вить 10 дiб. Першi ознаки спостерiгають пiд час масового опадання пелюсток. Парша проявляється 
на вегетуючих органах рослин у конiдiальнiй стадiї. На грибницi пiд епiдермiсом листка суцiльни-
ми дернинками утворюються оливковi, без перетинок конiдiєносцi, на яких формуються одиничнi 
оберненогрушо- та яйцеподiбнi конiдiї. При їх дозрiваннi епiдермiс тканини рослин розтрiскується 
i конiдiї легко поширюються на здоровi рослини, внаслiдок чого вiдбувається нове зараження рос-
лин. За вегетацiйний перiод збудники паршi можуть дати у пiвнiчних районах 4-6, у пiвденних — 
9-10 генерацiй конiдiй. Iнкубацiйний перiод паршi при зараженнi рослин конiдiями такий самий, як i 
при зараженнi сумкоспорами. В окремих випадках грибниця патогенiв може перезимовувати, утво-
рюючи навеснi нове конiдiальне спороношення. Збудники паршi зимують, як правило, в сумчастiй 
стадiї на опалих листках, iнколи у виглядi грибницi на уражених пагонах (частiше на грушi).

Venturia inaequalis Wint., Venturia pirina Aderh.
Царство — Fungi,
Вiддiл — Ascomycetes,
Клас — Dothideomycetes

Сумки

Псевдотецiї

Конiдiї

Сумкоспори

Весна

Лiто

ОсiньЗима

УМОВИ РОЗВИТКУ
Парша яблунi i грушi дуже поширена в райо-
нах з достатньою вологiстю — чим бiльше 
опадiв наприкiнцi весни i в першiй половинi 
лiта, тим захворювання бiльше посилюється. 
Сприятливi умови створюються в ущiльнених, 
погано провiтрюваних садах.

ШКОДОЧИННIСТЬ
Хвороба часто викликає опадання зав‘язi, змен-
шення облиственостi дерев, у зв’язку з чим рiзко 
зменшується продуктивнiсть рослин, i слабкий 
прирiст однорiчних пагонiв, погiршує зимостiй-
кiсть. Парша рiзко знижує якiсть плодiв. Допу-
стима межа розвитку хвороби на плодах — 5%.

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ХВОРОБИ
Застосування фунгiцидiв Малвiн®, Сiллiт®,  
Блу Бордо.

Cимптоми паршi
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА тебуконазол, 250 г/л 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

емульсiя, олiя у водi 
(ЕВ)

ХIМIЧНА ГРУПА триазоли

УПАКОВКА канiстра 5 л, 10 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• висока екологiчнiсть продукту
• широкий спектр бiологiчної активностi
•  тривалий захист листя, стебла та колосу вiд хвороб 
•  швидка дiя
•  лiкувальна та профiлактична дiя
• формуляцiя забезпечує швидке проникнення  

препарату в рослину

Системний фунгiцид широкого спектра дiї. Має 
лiкувальну та тривалу профiлактичну дiю. Фор-
муляцiя емульсiя (олiя у водi) забезпечує швид-
ке проникнення препарату в рослину, що га-
рантує ефективнiсть навiть у разi опадiв пiсля 
обприскування.

КОРОЗА/ТЕБУЗОЛ

Культура* Хвороба Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пшениця озима 
та яра

Септорiоз, борошниста 
роса, пероноспороз, 
фузарiоз колосу, iржа

0,75 Перше обприскування слiд 
проводити профiлактично  
(до появи ознак захворювання). 
У разi необхiдностi проводять 
наступну обробку через 3-4 
тижнi 

Ячмiнь озимий 
та ярий 0,75

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Тебуконазол пригнiчує бiосинтез ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв, блокує розвиток проро-
сткових трубочок, формування апресорiїв та росту мiцелiю.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Контролює широкий спектр хвороб зернових культур. Завдяки формуляцiї фунгiцид Короза швид-
ко (протягом 1-2 годин) проникає в рослину, тому ефективнiсть гарантована навiть у разi можливої 
зливи пiсля обприскування. Фунгiцид дiє як профiлактично, так i пiсля ураження хворобою, забез-
печуючи захист протягом кiлькох тижнiв. 
Має додатковий ефект уповiльнення вегетативного росту рiпаку (осiннє внесення, фаза 3-5 листкiв 
у культури), що сприяє накопиченню пластичних речовин у кореневiй системi, прискорює рiст 
довгого i добре розгалуженого корiння та пiдвищує зимостiйксть. Застосування навеснi запобiгає 
виляганню та сприяє гiлкуванню.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
У наполовину заповнений водою бак залити необхiдну кiлькiсть препарату, через 15 хвилин пе-
ремiшування долити решту води. Робочий розчин необхiдно використати в день приготування. 
Максимальна кратнiсть обробок — 2 рази. 
Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з розмiром крапель 
350-550 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Може застосовуватись у бакових сумiшах з iнсектицидами, регуляторами росту, фунгiцидами, 
мiкродобривами. Перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно провести тест на сумiснiсть.

* — у iнших країнах свiту широко застосовується на рiпаку для фунгiцидного ефекту та рiстрегулюючої дiї (у фазу  
3-5 листкiв у культури з розрахунку 150 г дiючої речовини тебуконазол на 1 листок)

фомоз борошниста
роса

біла гниль

гельмінтоспоріози фузаріоз

піренофороз

септоріоз

іржа (види)

альтернаріоз

Спектр ефективності  
фунгіциду Короза
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА каптан, 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

гранули, що 
диспергуються у водi 
(ВГ)

ХIМIЧНА ГРУПА фталiмiди

УПАКОВКА мiшок 10 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

Контактний фунгiцид iз багатовекторним ме-
ханiзмом дiї. Найкраще рiшення для захисту са-
дових культур вiд найшкодочиннiших хвороб.

МАЛВIН

Культура Хвороба Норма 
витрати, кг/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Виноградники Мiлдью, оїдiум, сiра та 
бiла гниль 1,8-2,5 Обприскування насаджень у перiод 

вегетацiї

Яблуня Парша, сiра гниль 
плодiв 1,8-2,5 Обприскування насаджень у перiод 

вегетацiї

Персик
Клястероспорiоз, 
кучерявiсть листя, 
монiлiоз

1,8-2,5 Обприскування насаджень у перiод 
вегетацiї

Абрикос Клястероспорiоз, 
монiлiоз 1,8-2,5 Обприскування насаджень у перiод 

вегетацiї

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Каптан не транслокується по рослинi. Завдяки багатовекторному механiзму дiї на метаболiзм пато-
генiв досi не пiдтверджено жодних проявiв виникнення резистентностi до каптану.

Метод «киплячий шар» 
(МалвiнТМ)

Метод пресування

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Дiя МалвiнуТМ на збудники хвороб починається вiдразу пiсля проведення обприскування та триває 
до 2-х тижнiв. Забезпечує ефективний контроль патогенiв навiть пiсля iнфiкування (до 36 годин 
пiсля проростання спор).
Завдяки високiй селективностi препарат не викликає фiтотоксичностi у культур, на яких рекомен-
дований до застосування.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Ефективнiсть дiї МалвiнуТМ не залежить вiд температурних умов у будь-який перiод вегетацiї куль-
тур. Високоякiсна формуляцiя препарату забезпечує прекрасне прилипання та стiйкiсть до змиву  
з поверхнi рослин навiть за умови випадання значних опадiв.
Першi обробки МалвiномТМ проводять превентивно, наступнi з iнтервалом 7-14 дiб, залежно вiд 
умов для розвитку хвороб. 
На виноградниках та яблунi дозволяється 3 обробки, на персику та абрикосi — 2 обробки.
Норма витрати робочого розчину — 500-1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендуєть-
ся використовувати форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель  
125-350 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
МалвiнТМ добре комбiнується з основними широковживаними пестицидами, проте в кожному кон-
кретному випадку слiд перевiряти компоненти бакової сумiшi на сумiснiсть. Для розширення спек-
тра захисної дiї фунгiцид МалвiнТМ можна застосовувати в сумiшах iз триазолами, стробiлуринами 
та iншими групами фунгiцидiв проти борошнистої роси, для запобiгання виникненню резистент-
ностi до останнiх.

ПЕРЕВАГИ
• запобiгання розвитку резистентностi у патогенiв
• поєднання лiкувальної та профiлактичної дiї
• дiя препарату починається вiдразу пiсля  

проведення обприскування
• прекрасне прилипання та стiйкiсть до змиву  

з поверхнi рослин
• не має негативного впливу на комах-запилювачiв
• якiсна європейська формуляцiя
• безпека для оператора (не пилить, не пiниться)
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ сiрка, 700 г/кг + 
тебуконазол, 45 г/кг 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

гранули, що 
диспергуються у водi 
(унiкальна технологiя 
«Дисперс»), ВГ

ХIМIЧНА ГРУПА неорганiчнi 
речовини, триазоли

УПАКОВКА мiшок 10 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• особлива технологiя гранулювання покращує  

розчинення та зменшує пiноутворення
• висока екологiчнiсть продукту
• широкий спектр дiї 
• вiдмiнне поєднання економностi та ефективностi
• швидке проникнення та швидка дiя
• комплексна дiя (лiкувальна та захисна)
• тривалий захист

Контактно-системний фунгiцид захисної та 
лiкувальної дiї з додатковою акарицидною 
дiєю. За рахунок унiкальної технологiї «Дис-
перс» препарат iдеально розчиняється, утво-
рює мiнiмум пiни та надiйно покриває обро-
блювану поверхню.

МIКРОПЛЮС ДИСПЕРС 

Культура Хвороба Норма 
витрати, кг/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пшениця озима 
та яра

Септорiоз, фузарiоз, 
борошниста роса, iржа (види) 2,8 

Перше застосування 
по прогнозу появи 
захворювань або протягом 
вегетацiї при перших 
ознаках хвороби. Повторне 
застосування через 3-4 
тижнi. Максимальна 
кратнiсть обробок — 2 рази

Ячмiнь озимий та 
ярий

Септорiоз, борошниста роса, 
iржа (види), фузарiоз 2,8

Жито озиме Септорiоз, борошниста роса, 
iржа (види), фузарiоз 2,8

Соя Септорiоз, фузарiоз, 
борошниста роса, iржа (види) 2,8

Цукровi буряки Церкоспороз 2,8

Соняшник Комплекс хвороб 2,8

Кукурудза Комплекс хвороб 2,8

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Тебуконазол швидко адсорбується вегетативними частинами рослин, рухається акропетально та 
iнгiбує бiосинтез ергостеролу, що забезпечує системну лiкувальну та захисну дiю. Проникаючи в тка-
нини патогену, елементи сiрки iнгiбують ряд життєво важливих ферментiв; мають захисну дiю проти 
патогенiв, запобiгаючи проростанню спор, i володiють додатковими акарицидними властивостями. 
Завдяки мультисайтовiй активностi сiрки у патогенiв не виробляється до неї стiйкостi. Сiрка є не-
замiнним компонентом у жив леннi, оскiльки бе ре без по се ред ню участь у ме та болiзмi рос лин. Крiм 
того, сiрка вхо дить до скла ду ре чо вин, що бе руть участь у фор му ваннi стiйкостi рос лин до не спри-
ят ли вих фак торiв се ре до ви ща, впли ває на якiснi по каз ни ки вро жаю, син тез бiлкiв та сiрковмiсних 
амiно кис лот (ци с теїну, метiонiну), сприяє росту листкостеблової маси та утворенню хлорофiлу.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Мiкроплюс Дисперс — унiверсальний фунгiцид широкого спектра дiї для захисту низки культур. Пре-
парат є унiверсальним за рахунок поєднання лiкувальної та захисної дiї. Фунгiцид швидко проникає 
в рослину та забезпечує тривалий захист (протягом 14-20 днiв).

Окрiм фунгiцидної дiї, препарат (завдяки компоненту сiрцi) також проявляє акарицидну дiю при максимальнiй нормi 
витрати. Ця властивiсть дуже важлива при використаннi в посiвах сої та садах. Сiрка також має важливе значення як 
мiкроелемент живлення.

Результат застосування Мiкроплюс 
Дисперс (2,8 кг/га) у фазу 8 листкiв 
(ВВСН 18) культури, 40 днiв пiсля 
внесення (Полтавська обл., Пирятин-
ський р-н, 2021 р.)

Контроль (без обробки) Мiкроплюс Дисперс (2,8 кг/га)

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
У наполовину заповнений водою бак додати необхiдну кiлькiсть препарату. Через 15 хвилин пе-
ремiшування долити решту води. Робочий розчин необхiдно використати в день приготування. 
Слiд припинити обприскування при ризику опадiв.
Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га. Строк останньої обробки — 30 днiв до збирання 
врожаю.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з розмiром крапель 
350-550 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з бiльшiстю пестицидiв та агрохiмiкатiв, проте перед приготуванням бакової 
сумiшi необхiдно провести тест на сумiснiсть. Не сумiсний iз бордоською рiдиною.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА сiрка, 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

гранули, що 
диспергуються у водi 
(унiкальна технологiя 
«Дисперс»), ВГ

ХIМIЧНА ГРУПА неорганiчнi речовини

УПАКОВКА мiшок 25 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• особлива технологiя гранулювання покращує  

розчинення та зменшує пiноутворення
• вiдсутнiсть ризику виникнення резистентностi
• швидке поглинання та надiйне покриття  

обробленої поверхнi 
• висока активнiсть газової фази
• додаткове листкове мiкроживлення сiркою

Контактний фунгiцид iз захисною дiєю, має до-
даткову акарицидну дiю. Завдяки унiкальнiй 
технологiї «Дисперс» Мiкротiол Спецiаль без-
доганно розчиняється, формує мiнiмум пiни та 
надiйно покриває оброблювану поверхню.

МIКРОТIОЛ СПЕЦIАЛЬ

Культура Хвороба Норма 
витрати, кг/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Виноградники

Оїдiум 4-8

Обприскування в перiод вегетацiї. 
Максимальна кiлькiсть обробок — 4, перiод 
очiкування мiж обробками — 10-14 днiв, строк 
останньої обробки — 28 днiв 

Клiщi 5

Обприскування в перiод вегетацiї. 
Максимальна кiлькiсть обробок — 2, перiод 
очiкування мiж обробками —14 днiв, строк 
останньої обробки — 30 днiв

Зерновi колосовi Борошниста 
роса 2-4

Обприскування в перiод вегетацiї. 
Максимальна кiлькiсть обробок — 3, строк 
останньої обробки — 30 днiв

Соя Клiщi 3-4

Обприскування в перiод вегетацiї. 
Максимальна кiлькiсть обробок — 2, перiод 
очiкування мiж обробками —14 днiв, строк 
останньої обробки — 30 днiв

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Проникаючи в тканини патогену, елементи сiрки iнгiбують ряд життєво важливих ферментiв; мають 
захисну дiю проти патогенiв, запобiгаючи проростанню спор, i володiють додатковими акарицид-
ними властивостями.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Контактний фунгiцид iз захисною та додатковою акарицидною дiєю для контролю хвороб та клiщiв, 
забезпечує пiдживлення сiркою. Завдяки мультисайтовiй активностi сiрки у патогенiв не виробля-
ється до неї стiйкостi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
У наполовину заповнений водою бак додати необхiдну кiлькiсть препарату, перемiшати та долити 
решту води. Мiкротiол Спецiаль наноситься шляхом механiчної або пневматичної пульверизацiї. 
Для зернових колосових першу обробку проводять у фазу кущення, наступнi — залежно вiд фiто-
санiтарного стану посiвiв. Для контролю клiщiв першу обробку проводять при появi шкiдникiв, 
другу — через 14 днiв, коли з’являється наступна генерацiя. Рекомендований об’єм робочого роз-
чину: для виноградникiв до цвiтiння — 600 л/га, пiсля цвiтiння — 1000 л/га; для польових культур 
— 200-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується 
використовувати для польових культур двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, 
IDK з розмiром крапель 350-550 МОД μm, а для садових — ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель  
125-350 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з усiма фунгiцидами та iнсектицидами, за винятком препаратiв, якi мають лужну 
реакцiю. Не дозволяється бакова сумiш з розчинами лужної реакцiї, каптаном (Малвiн) та мiне-
ральними олiями.

Сiрка також має важливе значення як мiкроелемент живлення.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА додин, 400 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА гуанiдини

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• швидка дiя на патогени
• забезпечення ефективної дiї за понижених  

температур
• не змивається дощем через 2-3 години  

пiсля обприскування
• максимальний ефект навiть при сильному зараженнi

Контактний фунгiцид iз довготривалим про-
фiлактичним i вираженим лiкувальним ефек-
том проти паршi на яблунi.
Iдеально пiдходить для чергування у системi 
захисту з iншими фунгiцидами (стробiлурина-
ми, SDHI, триазолами, анiлiнопiримiдинами, 
контактними фунгiцидами та iн.), адже кон-
тролює формування резистентностi завдяки 
унiкальному механiзму дiї. 

СIЛЛIТ

Культура Хвороба Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Яблуня Парша 1,7-2,0 Обприскування у перiод вегетацiї

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина Сiллiт® — додин — має 
унiкальний механiзм дiї, який дозволяє зупи-
нити iнфекцiйний процес на самому початку, 
але не пiзнiше, нiж через 3-4 доби пiсля появи 
ознак хвороби, коли традицiйнi засоби мало- 
ефективнi. Має трансламiнарну активнiсть 
(при потрапляннi на верхнiй бiк листка прони-
кає i на нижню його сторону).
Хiмiчна структура додина подiбна до структу-
ри фосфолiпiдiв, якi формують цитоплазматич-
ну мембрану гриба. Додин легко iнтегрується 
в мембрану гриба, яка втрачає цiлiснiсть та 
швидко руйнується, що призводить до заги-
белi гриба.

Додин Глiкопротеїн

ПротеїнФосфолiпiди

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Сiллiт® швидко перерозподiляється по поверхнi рослини; має лiкувальну, антиспорулянтну та про-
фiлактичну дiю. Низькi температури пiд час обприскування фунгiцидом або у наступнi днi не змен-
шують його ефективностi.
Сiллiт® дiє швидко: ефект з’являється вже через декiлька годин пiсля застосування. Перiод захисної 
дiї — 7-10 днiв навiть за складних погодних умов.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Максимальний ефект має за проведення ранньовесняних обробок, починаючи з фази зеленого 
конусу та до початку цвiтiння, вiд температури +6°С. Ранню обробку необхiдно проводити з про-
фiлактичною метою. Максимальна кiлькiсть обробок — 2 (в рамках антирезистентної програми). 
Строк останньої обробки — 60 днiв до збирання врожаю.
Норма витрати робочого розчину — 500-1000 л/га.

Епiдермiс
Епiдермiс

Спора Сiллiт®
Росткова

трубка
Спори

Краплi води

Сiллiт®

Лiкувальна дiя Сiллiт® 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендуєть-
ся використовувати форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель  
125-350 МОД μm.

Профiлактична дiя Сiллiт®

СУМIСНIСТЬ
Сумiсний у бакових сумiшах з бiльшiстю фун-
гiцидiв, котрi застосовуються для контролю 
захворювань яблунi (триазоли, стробiлурини 
та iншi групи). Не сумiсний з такими речови-
нами, як сiрка, бордоська сумiш, динокап, фе-
ноксiкарб, цинк, мiдь та вапно.

Здоровi спори паршi  
проростають  
та проникають  
у рослину

Сiллiт® проникає в 
клiтинну мембрану та 
руйнує її. Руйнування 
мембрани призводить 
до зневоднення та 
загибелi спори
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Нове високоефективне рiшення, що поєднує  
в собi фунгiцидну та бiостимулюючу дiю.
Має широкий спектр дiї: лiкувальну та тривалу 
профiлактичну дiю вiд хвороб, покращує фiзiо-
логiчний стан рослини, полiпшує засвоєння 
макро- та мiкроелементiв iз ґрунтового розчи-
ну i добрив, стимулює фотосинтезуючу актив-
нiсть та ростовi процеси. 

ТЕБАЗ АКТИВ*

Культура Хвороба Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пшениця

Септорiоз листя та iншi плямистостi, 
iржа, борошниста роса, фузарiоз та 
септорiоз колосу, церкоспорельоз, 
стимуляцiя росту та розвитку рослин, 
посилення фотосинтезу 1 комплект на 

17-20 га 

Обприскування посiвiв 
протягом вегетацiї. Строк 
останньої обробки — 30 
днiв до збирання врожаю

Рiпак

Септорiоз листя та iншi плямистостi, 
iржа, борошниста роса, фузарiоз та 
септорiоз колосу, церкоспорельоз, 
стимуляцiя росту та розвитку рослин, 
посилення фотосинтезу

Обприскування посiвiв 
протягом вегетацiї. Строк 
останньої обробки — 50 
днiв до збирання врожаю

ПЕРЕВАГИ
• стимулює рiст та розвиток рослин 
• унiкальна запатентована технологiя виробництва 
• широкий спектр дiї та швидке проникнення
• пролонгований захист
• збiльшує врожайнiсть та якiсть продукцiї

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Водоростi Ascophyllum nodosum GA142 — сприяють полiпшенню мiнерального живлення, збiль-
шення бiомаси, стимуляцiї усiх процесiв, пов’язаних iз продуктивнiстю: закладання колоса, кущення, 
цвiтiння, виповнення зерен.
Тебуконазол пригнiчує бiосинтез ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв, блокує розвиток проро-
сткових трубочок, формування апресорiїв та росту мiцелiю. Азоксистробiн порушує мiтохондрiальне 
дихання клiтин патогенiв, пригнiчує проростання спор та конiдiй, попереджує спороутворення, ха-
рактеризується тривалим захисним ефектом. Крiм того, азоксистробiн посилює фотосинтез: збiльшує 
засвоєння азоту рослиною за рахунок уповiльнення iнактивацiї нiтратредуктази в темрявi. Подовжує 
перiод вегетацiї за рахунок iнгiбування процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Завдяки швидкому проникненню (протягом 1-2 годин), системному та мезосистемному способу 
дiї Тебаз Актив забезпечує лiкувальну та довготривалу захисну фунгiцидну дiю (протягом кiлькох 
тижнiв), прискорює процеси фотосинтезу та стимулює ростовi процеси рослин. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Однiєю з переваг комплекту Тебаз Актив є гнучкiсть у застосуваннi: препарат дiє на всiх стадiях роз-
витку патогена та може застосовуватись у будь-яку фазу розвитку культури. Найбiльш оптимально 
застосовувати Тебаз Актив профiлактично (до появи перших симптомiв хвороби). Максимальна 
кратнiсть обробок — 2 рази. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm та одно-
площиннi ID3, IDK з розмiром крапель 350-550 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Комплект може застосовуватись у бакових сумiшах з iншими засобами захисту рослин, окрiм пре-
паратiв, що мають сильну лужну або сильну кислу реакцiю. Перед приготуванням бакової сумiшi 
необхiдно провести тест на сумiснiсть. Не застосовувати в бакових сумiшах з препаратами, що 
мiстять цитокiнiни, оскiльки вони можуть вплинути на фiтогормональний баланс рослини. 

ДIЮЧI 
РЕЧОВИНИ

Тебаз Про (тебуконазол,  
250 г/л + азоксистробiн,  
200 г/л) + Аппетайзер (марга-
нець — 1% + цинк — 1% + 
активний фiльтрат GA 142)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

Тебаз Про — концентрат 
суспензiї (КС),
Аппетайзер — розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА

триазоли, стробiлурини, 
мiкроелементи живлення, 
фiльтрат з морських водо-
ростей

УПАКОВКА

комплект — Тебаз Про  
(2 канiстри по 5 л) 
+ Аппетайзер (2 канiстри 
по 5 л)

КЛАС 
НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

* — комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв Тебаз 
Про та Аппетайзер
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ
тебуконазол, 250 г/л  
+ азоксистробiн,  
200 г/л 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА триазоли, 
стробiлурини

УПАКОВКА канiстра 10 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

Системний двокомпонентний фунгiцид ши-
рокого спектра дiї. Має лiкувальну та тривалу 
профiлактичну дiю, покращує фiзiологiчний 
стан рослини за рахунок ефекту озеленен-
ня. Подовжує перiод вегетацiї рослини та дає 
можливiсть реалiзувати генетичний потенцiал 
урожайностi.

ТЕБАЗ ПРО 

Культура Хвороба Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пшениця озима 
та яра

Септорiоз листя та iншi 
плямистостi, iржа, борошниста 
роса, фузарiоз та септорiоз колосу, 
церкоспорельоз

0,5-0,8 Обприскування посiвiв 
протягом вегетацiї. 
Строк останньої обробки 
— 30 днiв до збирання 
врожаю

Буряки цукровi Церкоспороз, борошниста роса, 
пероноспороз 0,5-0,95

Соя Антракноз, борошниста роса, iржа 0,5-0,8 
Обприскування посiвiв 
протягом вегетацiї. 
Строк останньої обробки 
— 50 днiв до збирання 
врожаюРiпак Фомоз, альтернарiоз, бiла гниль, 

сiра гниль, пероноспороз 0,6-0,9

ПЕРЕВАГИ
• висока системна активнiсть
• широкий спектр дiї
• тривала захисна та профiлактична дiї
• швидке проникнення 
• швидка лiкувальна, викорiнююча дiя на всiх  

стадiях розвитку патогена
•  поєднання двох рiзних механiзмiв дiї запобiгає  

виникненню резистентностi

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Тебуконазол пригнiчує бiосинтез ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв, блокує розвиток проро-
сткових трубочок, формування апресорiїв та росту мiцелiю. 
Азоксистробiн порушує мiтохондрiальне дихання клiтин патогенiв, пригнiчує проростання спор 
та конiдiй, попереджує спороутворення, характеризується тривалим захисним ефектом. Крiм того, 
азоксистробiн забезпечує озеленюючий ефект на рослини: збiльшує засвоєння азоту рослиною за 
рахунок уповiльнення iнактивацiї нiтратредуктази в темрявi, знижує споживання води, регулюю-
чи процес закриття продихiв i посилюючи асимiляцiю вуглекислого газу, що особливо важливо в 
перiод посухи. Подовжує перiод вегетацiї за рахунок iнгiбування процесу утворення етилену (гор-
мону старiння) у рослинi.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Завдяки швидкому проникненню (протягом 
1-2 годин), системному та мезосистемному 
способу дiї фунгiцид Тебаз Про забезпечує 
лiкування, викорiнення та профiлактику поши-
рення збудникiв хвороб. Має тривалу захисну 
дiю протягом кiлькох тижнiв. 
Тебаз Про подовжує бiологiчний розвиток 
рослини, прискорює процеси фотосинтезу, 
покращує азотний обмiн, ефективнiсть вико-
ристання вологи i дає можливiсть реалiзувати 
генетичний потенцiал урожайностi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Однiєю з переваг препарату є гнучкiсть у засто-
суваннi: препарат дiє на всiх стадiях розвитку 
патогена та може застосовуватись у будь-яку 
фазу розвитку культури. Максимальна крат-
нiсть обробок — 2 рази. 
Норма витрати робочого розчину —  
200-300 л/га. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО 
РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препа-
рату та його високої ефективностi рекомен-
дується використовувати двоплощиннi фор-
сунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з 
розмiром крапель 350-550 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Може застосовуватись у бакових сумiшах з iншими засобами захисту рослин, окрiм препаратiв, 
що мають сильну лужну або сильну кислу реакцiю. Перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно 
провести тест на сумiснiсть.

Результат застосування Тебаз Про у нормi 0,75 л/га 
у фазу кущення пшеницi озимої (ВВСН 32), 7 день 
пiсля обробки (Черкаська обл., 2021 р.)

Контроль (без обробки) Тебаз Про

Культура Хвороба Норма витрати, л/га Спосiб, час внесення

Соняшник Фомопсис, фомоз, септорiоз, альтернарiоз, 
склеротинiоз, iржа, сiра гниль 0,65-1 Обприскування посiвiв 

протягом вегетацiї 

СВIТОВИЙ ДОСВIД ВИКОРИСТАННЯ
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82

ДIЮЧА РЕЧОВИНА бiфеназат, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА гiдразинкарбоксилати

УПАКОВКА бутель 1 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• ефективний проти всiх стадiй розвитку клiща
• відмінна овіцидна дія
• миттєва зупинка живлення
• загибель клiщiв протягом 3-4 дiб  

пiсля застосування
• довготривалий контроль
• селективний до корисної ентомофауни
• короткий термiн очiкування до збору врожаю

Найновiтнiша розробка для ефективного конт- 
ролю клiща на всiх стадiях розвитку. Контро-
лює найбiльш шкодочиннi види рослиноїдних 
клiщiв, безпечний для корисної ентомофауни. 

АКРАМАЙТ

Культура* Шкiдники Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Огiрки
Павутинний (Tetranychus 
urticae) i садовий павутинний 
(Schizotetranychus pruni) клiщi 

0,2-0,3 Обприскування у перiод 
масової появи клiщiв.
Максимальна кратнiсть 
обробок — 1 раз

Соя Павутинний клiщ (Tetranychus 
urticae) 0,2-0,3 

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Акрамайт контролює рухомi стадiї клiща та має вiдмiнну овiцидну дiю. Рухомi стадiї клiщiв пiсля за-
стосування Акрамайту® стають гiперактивними та припиняють живлення, що призводить до їхньої 
неминучої загибелi.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Акрамайт® дiє надзвичайно швидко. Опти-
мальний ефект досягається на 3-4 день пiсля 
застосування. Ефективний контроль популяцiї 
клiщiв триває до 3 тижнiв.
Акрамайт® контролює найбiльш шкодочиннi 
клiщi на всiх стадiях розвитку: 
• звичайний павутинний клiщ (Tetranychus 

urticae),
• червоний плодовий клiщ (Panonychus ulmi),
• бурий плодовий клiщ (Bryobia redikorzevi),
• глодовий клiщ (Tetranychus viennensis),
• туркестанський клiщ (Tetranychus turkestany),
• садовий клiщ (Schizotetranychus pruni).

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Акрамайт® — акарицид контактної дiї, тому потрiбно забезпечити якiсне покриття культури робо-
чим розчином пiд час обробки. Препарат добре розчиняється у восковому нальотi та не змива-
ється вже через 6 годин пiсля застосування. За необхiдностi чергувати застосування Акрамайт® 
з акарицидами iнших хiмiчних груп. Препарат безпечний для рослин культури, навколишнього 
середовища та корисної ентомофауни при використаннi в рекомендованих нормах витрати.
Норма витрати робочого розчину — 200-600 л/га (залежно вiд об’єму вегетативної маси оброблю-
ваної культури).
Перiод очiкування до збору врожаю: на огiрках — 20 дiб, на сої — 30 дiб.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендуєть-
ся використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm для 
польових культур i форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель  
125-450 МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
Перед приготуванням бакової сумiшi з iншими пестицидами слiд провести тест на сумiснiсть.

Пошкодження листя огiрка павутинним 
клiщем (Tetranychus urticae)

* — Світовий досвід застосування на яблуні (норма витрати — 0,4-0,5 л/га) та полуниці (норма витрати — 0,2-0,3 л/га)
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА бета-циперметрин, 
100 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА синтетичнi 
пiретроїди

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• високоефективний проти бiльшостi комах-шкiдникiв 

класiв Лускокрилих, Напiвтвердокрилих,  
Двокрилих, Твердокрилих та iн.

• швидка дiя на шкiдники
• ефективний на всiх рухомих стадiях  

розвитку шкiдника
• вiдсутнiй сильний рiзкий запах

Швидкодiючий iнсектицид контактно-кишко-
вої дiї проти комплексу шкiдникiв

ВЕПО 

Культура Шкiдники Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Картопля Колорадський жук 0,075-0,1
Обприскування у перiод 
вегетацiї. Максимальна кратнiсть 
обробок — 2 рази

Зерновi колосовi Блiшки, попелицi, 
цикадки, п’явицi 0,1-0,15 

Культура Шкiдники Норма витрати, л/га Спосiб, час внесення

Цукровi буряки Блiшки 0,1 Обприскування посiвiв протягом 
вегетацiї

Кукурудза Блiшки, попелицi, совки, 
лучний метелик 0,1-0,3 Обприскування посiвiв протягом 

вегетацiї

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Механiзм дiї бета-циперметрину базується 
на порушеннi обмiну iонiв натрiю та калiю в 
пресинаптичнiй мембранi, що призводить до 
надлишкового видiлення ацетилхолiну при 
проходженнi нервових iмпульсiв через синап-
тичний ланцюг. У результатi в органiзмi шкiд-
ника порушується передача нервових iмпуль-
сiв, що призводить до паралiчу та загибелi. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Iнсектицид Вепо високоефективний проти 
бiльшостi шкiдникiв: лускокрилих, напiвтвер-
докрилих, двокрилих, твердокрилих та iн. 
Володiє швидкою дiєю: протягом 10-15 хви-
лин — паралiч комах; через 1,5-2 години — їх 
повна загибель. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Необхiдну кiлькiсть препарату при ввiмкненому режимi розмiшування залити в заповнений на 
1/10-1/4 бак обприскувача. Протягом 15 хвилин долити водою до повного об’єму бака. Обприску-
вання проводять вранцi або ввечерi при оптимальних температурах (+15…+20°С) та швидкостi 
вiтру, що не перевищує 5 м/с. Не проводьте обробку, якщо є небезпека випадання опадiв. 
Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з бiльшiстю iнсектицидiв та фунгiцидiв, проте перед приготуванням бакової 
сумiшi з iншими пестицидами слiд провести тест на сумiснiсть. Для розширення спектра дiї та 
подовження тривалостi дiї слiд застосовувати баковi сумiшi з системними iнсектицидами Iмiдаголд 
або Дантоп. Інсектицид Вепо рекомендується додавати у бакову сумiш з iнсектицидом Дiмiлiн 480 
для контролю iмаго лускокрилих шкiдникiв.

Велика злакова попелиця (Sitobion avenae)

СВIТОВИЙ ДОСВIД ВИКОРИСТАННЯ
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ хлорпiрифос, 400 г/л 
+ циперметрин, 40 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат, що 
емульгується (КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА

фосфорорганiчнi 
iнсектициди, 
синтетичнi 
пiретроїди

УПАКОВКА канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• cинергiчна дiя двох дiючих речовин  

iз рiзних хiмiчних груп
• широкий спектр цiльових об’єктiв
• швидка нокаутуюча дiя на шкiдники
• довготривалий захист
• висока селективнiсть до культур

Культура Шкiдники Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Озима пшениця, 
ярий ячмiнь

Клоп шкiдлива черепашка, п’явицi, 
попелицi, трипси, хлiбна жужелиця (турун) 0,7 Обприскування рослин 

у перiод вегетацiї

Cоя Трипси, листогризучi совки, соєва 
плодожерка, акацiєва вогнiвка 0,5-0,75 Обприскування рослин 

у перiод вегетацiї

Картопля Колорадський жук 0,75 Обприскування рослин 
у перiод вегетацiї

Капуста Совка капустяна, хрестоцвiтi блiшки, бiлан 
капустяний, попелицi, капустяна мiль 0,45-0,75 Обприскування рослин 

у перiод вегетацiї

Буряки цукровi Звичайний та сiрий буряковi 
довгоносики, щитоноски 1,0 Обприскування рослин 

у перiод вегетацiї

Рiпак ярий та 
озимий

Рiпаковий квiткоїд, хрестоцвiтi блiшки, 
трач рiпаковий 0,6 Обприскування рослин 

у перiод вегетацiї

Яблуня Плодожерки, листовiйки, мiнуючi молi, 
клiщi, попелицi 1,0 Обприскування рослин 

у перiод вегетацiї

Виноградники Гронова листовiйка 0,75 Обприскування рослин 
у перiод вегетацiї

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Версар® має наступнi механiзми дiї: кишковий, 
контактний та фумiгантний. Хлорпiрифос в 
органiзмi шкiдникiв блокує холiнестеразу, що 
вiдiграє важливу роль у передачi нервового 
iмпульсу. Циперметрин дiє на нервову систему 
шкiдникiв, порушуючи проникнiсть клiтинних 
мембран та блокуючи натрiєвi канали. Поєд-
нання хлорпiрифосу та циперметрину є синер-
гiчним у зв’язку з їх дiєю на рiзнi етапи передачi 
нервового iмпульсу.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Версар® знищує комплекс сисних та гризучих 
шкiдникiв на усiх стадiях їх розвитку. Чутливi 
до препарату попелицi, клiщi, трипси, моль, 
п’явицi та iн. Загибель iмаго та личинок шкiд-
никiв наступає протягом 48 годин пiсля оброб-
ки. Версар® не фiтотоксичний до культур, на 
яких рекомендований до застосування.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується обприскувати зерновi культури та картоплю у перiод вегетацiї, яблуневi сади — 
до та пiсля цвiтiння. Обприскувати не в дощову погоду та не у жаркий час, швидкiсть вiтру не має 
перевищувати 3-4 м/с; обов’язкова вимога — забезпечення суцiльного покриття площi та рясне 
змочування рослин пiд час внесення.

П’явиця червоногруда (Oulema melanopus)

Високоефективний двокомпонентний iнсекти-
цид контактно-кишкової дiї проти комплексу 
шкiдникiв для широкого спектра культур. 

ВЕРСАР 

Клоп шкiдлива черепашка 
(Eurygaster integriceps Puton)

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО 
РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препа-
рату та його високої ефективностi рекоменду-
ється використовувати двоплощиннi форсун-
ки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД 
μm для польових культур та форсунки для са-
дових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром 
крапель 125-450 МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
Версар® сумiсний iз бiльшiстю пестицидiв та 
рiдких добрив. Але у кожному окремому ви-
падку необхiдно попередньо оцiнити сумiс-
нiсть компонентiв бакової сумiшi.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА клотiанiдин, 500 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

гранули, що 
диспергуються у водi 
(ВГ)

ХIМIЧНА ГРУПА неонiкотиноїди

УПАКОВКА 250-грамовий бутель

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• надзвичайно швидка дiя
• пiдвищена стiйкiсть до змивання дощем
• захищає навiть необробленi дiлянки
• тривала захисна дiя
• хороший партнер у бакових сумiшах

Культура Шкiдники Норма 
витрати, кг/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Картопля* Колорадський жук 0,035-0,045 Обприскування в перiод 
вегетацiї культури

Рiпак
Стебловий капустяний 
прихованохоботник, пильщик, 
стручковий комарик

0,035-0,045
Обприскування до 
початку бутонiзацiї 
культури

Яблуня

Калiфорнiйська щитiвка, 
яблунева плодожерка 0,06-0,07

Обприскування в перiод 
вегетацiї культури

Яблунева попелиця 0,04-0,05

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дантоп® потрапляє до органiзму шкiдника контактно-кишковим шляхом i блокує ацетилхолiновi ре-
цептори та передачу нервових сигналiв через пост-синаптичнi мембрани, що призводить до швид-
кої загибелi шкiдникiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Дантоп® дiє надзвичайно швидко. Дорослi комахи та їх личинки починають гинути через 5-10 хви-
лин внаслiдок безпосереднього контакту з робочим розчином препарату чи поїдання оброблених 
рослин. Повна загибель шкiдникiв настає протягом 1,5-2 годин. Окрiм цього, Дантоп® зменшує кiль-
кiсть вiдроджених личинок з яйцекладки.
Тривалiсть захисної дiї — понад 20 днiв.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Дантоп® менше нiж за годину проникає в рослину, тому опади не впливають на його ефективнiсть; 
перемiщується переважно акропетально в рослинi та захищає навiть необробленi дiлянки.
Норма витрати робочого розчину: для польових культур — 200-400 л/га, для садових культур — 
800-1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm для польо-
вих культур та форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель 125-350 
МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
Дантоп® можна використовувати в сумiшах з бiльшiстю iнших засобiв захисту рослин. Добре змi-
шується з пiретроїдними iнсектицидами Вепо, Стейт, а також iз багатьма iншими iнсектицидами та 
фунгiцидами. Перед застосуванням слiд провести тест на сумiснiсть.

Системний iнсектицид останнього поколiння 
неонiкотиноїдiв iз «миттєвою» дiєю на шкiдники.

ДАНТОП

* — у свiтi широко застосовується методом крапельного зрошування. Спочатку рекомендується використати 70–80% 
запланованої для зрошування кiлькостi води, пiсля того у пiдключенiй до системи ємкостi (100–200 л) приготувати 
маточний розчин препарату i почати внесення. Завершуючи внесення, необхiдно промити систему чистою водою 
(використати таку кiлькiсть води, яка дорiвнює об’єму системи повнiстю).
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА дифлубензурон,  
480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА iнгiбiтори синтезу 
хiтину

УПАКОВКА бутель 1 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

Культура Шкiдники* Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Кукурудза
Кукурудзяний стебловий 
метелик, лучний метелик, 
бавовникова совка 

0,4-0,5
Обприскування в перiод 
вегетацiї (максимально  
1 обробка за вегетацiю) 

Яблуня Плодожерки, мiнуючi молi, 
листовiйки 0,35-0,5

Обприскування в перiод 
вегетацiї (максимально  
2 обробки за вегетацiю)

Капуста Совки, бiлани, мiль 0,35-0,5

Обприскування в перiод 
вегетацiї (максимально  
1 обробка за вегетацiю)

Соняшник Совки, вогнiвки 0,4-0,5

Соя Комплекс совок 0,4-0,5

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина iнсектициду Дiмiлiн® 480 — дифлубензурон — належить до групи регуляторiв росту 
комах. Дифлубензурон порушує утворення хiтину в кутикулi (зовнiшньому скелетi) комахи, що пе-
решкоджає процесу нормальної линьки молодої личинки при її переходi в наступну вiкову стадiю i 
призводить до її загибелi. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Дiмiлiн® 480 є безпечним щодо хижих клiщiв-ентомофагiв, корисних комах та iдеально пiдходить для 
систем iнтегрованого захисту. Iнсектицид є стiйким до змивання дощем, тривалий час зберiгається 
на поверхнi рослин, але швидко розкладається у водi та ґрунтi. Належить до малотоксичних iнсек-
тицидiв: має низьку токсичнiсть для ссавцiв, птахiв та риби i не має негативного впливу на довкiлля. 
Дiмiлiн® 480 не токсичний для бджiл i може застосовуватися у перiод цвiтiння.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Ефективнiсть препарату залежить вiд овiцидної активностi шкiдникiв, що визначає необхiднiсть 
проведення обробки до початку вiдкладання яєць.
Правильний час для застосування препарату найкращим чином визначається за допомогою фе-
ромонних пасток або iншого методу облiку шкiдникiв. Застосування Дiмiлiну® 480 слiд починати 
за досягнення шкiдниками економiчного порогу шкодочинностi. Сума ефективних температур по-
винна становити вiд 145°С, а температура у вечiрнiй перiод повинна бути не нижчою 15°С.
Активна пiслядiя Дiмiлiну® 480 триває близько 3-4 тижнiв, що зазвичай перекриває повний перiод 
льоту метеликiв однiєї генерацiї. Якщо перiод льоту метеликiв розтягується через погоднi умови, 
може виникнути необхiднiсть у повторнiй обробцi. 
Для контролю личинок препарат слiд застосовувати по гусеницях 1–2 вiку.
Норма витрати робочого розчину: для кукурудзи, соняшнику, сої — 200-400 л/га; для капусти — 
400-600 л/га; яблунi — 800-1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm для польових 
культур DroplegUL та форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель 125-450 
МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
Для контролю iмаго шкiдникiв слiд застосовувати баковi сумiшi з iнсектицидами Вепо або Стейт.

Малотоксичний iнсектицид у оновленiй, покра-
щенiй формуляцiї для боротьби iз лускокрили-
ми шкiдниками на багатьох культурах. Безпеч-
ний для хижих клiщiв-ентомофагiв, корисних 
комах (у тому числi бджiл) та iдеально пiдходить 
для систем iнтегрованого захисту.

ДIМIЛIН 480

ПЕРЕВАГИ
• покращена, зручна формуляцiя
• вiдсутнiсть залежностi ефективностi вiд температури
• низька токсичнiсть для теплокровних
• безпечнiсть для корисної ентомофауни
• довготривалий захисний ефект
• швидкий розпад у водi та ґрунтi
• широкi можливостi для застосування  

в iнтегрованих системах захисту
• ефективний проти популяцiй шкiдникiв, стiйких  

до iнших хiмiчних груп iнсектицидiв Не оброблено:  
нормальна ендокутикула

Оброблено Дiмiлiн® 480: 
ендокутикула зi зруйнованою 
структурою 

Личинки совки капустяної  
оброблено Дiмiлiн® 480 
(видiлення рiдини з тiла)

* — у iнших країнах свiту Дiмiлiн 480 застосовується для контролю грушевої медяницi у нормi витрати 0,35-0,37 л/га 
+ ад’ювант Сiльвет Голд 0,15 л/га. Фаза обробки — вiдразу пiсля опадання пелюсток, коли ще переважає фаза бiлого 
яйця грушевої медяницi (крайнiй термiн обробки — кiлькiсть бiлих яєць дорiвнює кiлькостi жовтих яєць). Повторну 
обробку слiд провести через 10-14 днiв 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА iмiдаклоприд, 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА неонiкотиноїди

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• висока системна активнiсть
• тривалий перiод захисту незалежно 

вiд погодних умов
• вiдносно висока стабiльнiсть 

при високих температурах
• контролює широкий спектр сисних 

та листогризучих комах

Системний iнсектицид контактно-кишкової дiї.
Має високу ефективнiсть проти сисних та ли-
стогризучих шкiдникiв. Першi ознаки впливу 
на комах спостерiгаються через годину пiсля 
застосування, повна загибель спостерiгається 
через добу. Iмiдаголд мало залежить вiд пере-
падiв температури i вологостi.
Можна застосовувати у якостi протруйника 
для насiння пшеницi та ячменю.

IМIДАГОЛД
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
В органiзмi комах iмiдаклоприд блокує пере-
дачу нервових iмпульсiв, пригнiчує нiкотиновi 
рецептори ацетилхолiну в постсинаптичнiй 
мембранi, що призводить до загибелi шкiд-
никiв. 
Iнсектицид Iмiдаголд має системну i тран-
сламiнарну активнiсть, проникає в рослини 
через листки, стебла i корiння, розподiляється 
паренхiмою та пересувається ксилемою.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Заздалегiдь визначену кiлькiсть препарату 
залити в бак обприскувача, наповненого на 
третину чистою водою, пiсля 15 хвилин по-
мiшування мiшалкою долити решту води. Ро-
бочий розчин необхiдно використати в день 
приготування. Обприскування бажано прово-
дити у ранковi та вечiрнi години при темпера-
турi повiтря +15…+25°С та швидкостi вiтру не 
вище 4 м/с. Норма витрати робочої рiдини —  
200-400 л/га

Жук колорадський  
Leptinotarsa decemlineata

Культура Шкiдники Норма 
витрати, л/га 
або л/т насіння

Спосiб, час обробок, обмеження

Картопля* Колорадський жук 0,2
При появi та масовому розмноженнi 
шкiдника шляхом обприскування. 
Максимальна кратнiсть обробок — 2 

Томати* Колорадський жук 0,2
При появi та масовому розмноженнi 
шкiдника шляхом обприскування. 
Максимальна кратнiсть обробок — 2

Пшениця 
озима,  
ячмiнь ярий

Хлiбнi жуки, попелицi, трипси, 
клоп шкiдлива черепашка, 
хлiбнi блiшки, п’явицi

0,2-0,25
Обприскування у перiод 
вегетацiї при появi та масовому 
розмноженню шкiдникiв. 
Максимально — 2 обробки

Соняшник Попелицi, шипоноска 0,2-0,25

Рiпак
Хрестоцвiтi блiшки, рiпаковий 
квiткоїд, прихованохоботники, 
стручковий комарик

0,2-0,25

Пшениця 
озима, 
ячмiнь ярий

Злакові попелиці, хлібна 
жужелиця, злакові мухи, 
цикадки, смугаста хлібна блішка

1,0-1,25 л/т 
насіння 

Протруювання насіння перед 
сівбою 

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ 
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується вико-
ристовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Iмiдаголд можна застосовувати в сумiшах з бiльшiстю iнших засобiв захисту рослин. Добре змiшу-
ється з пiретроїдними iнсектицидами Вепо, Стейт, а також iз багатьма iншими iнсектицидами та 
фунгiцидами. Перед застосуванням слiд провести тест на сумiснiсть.

* — у свiтi широко застосовується методом крапельного зрошування. Спочатку рекомендується використати 70-80% 
запланованої для зрошування кiлькостi води, пiсля того у пiдключенiй до системи ємкостi (100-200 л) приготувати 
маточний розчин препарату i почати внесення. Завершуючи внесення, необхiдно промити систему чистою водою 
(використати таку кiлькiсть води, яка дорiвнює об’єму системи повнiстю).
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА фосфiд алюмiнiю,  
560 г/кг 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА таблетки

ХIМIЧНА ГРУПА неорганiчнi 
речовини

УПАКОВКА
металева фляга, 1 кг 
(334 таблетки по 3 г 
кожна) 

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 1

ПЕРЕВАГИ
• найефективнiший засiб захисту продукцiї при зберiганнi
• повний контроль усiх шкiдникiв запасiв
• не накопичується у оброблюванiй продукцiї
• не лишає токсичних залишкiв
• рiвномiрний розподiл та проникнення  

в межах iзольованого об’єму

Всесвiтньо вiдомий фумiгант з багаторiчною 
iсторiєю використання. Має всi необхiднi сер-
тифiкати, а фумiгацiя цим препаратом дозво-
ляється у всiх країнах свiту. Квiкфос не залишає 
токсичних залишкiв, не накопичується в про-
дукцiї. Контролює усiх гризунiв та комах-шкiд-
никiв зернових запасiв. 
Застосовується для обробки зерна хлiбних 
злакiв, зернобобових, олiйних культур та про-
дукцiї їх переробки, а також для обробки дере-
вини.

КВIКФОС

Об’єкт, що 
обробляється*

Шкiдники Норма 
витрати

Спосiб, час обробок, обмеження

Незавантаженi 
складськi 
примiщення

Гризуни та комахи-
шкiдники запасiв 

1-3 
таблетки/ 
1 м3

Фумiгацiя:
• при температурi +5...+10°С експозицiя 
—10 дiб;
•  +11…+15°С — 7 дiб;
•  +16…+20°С — 6 дiб;
•  +21…+25°С — 5 дiб;
• понад +25°С — 4 доби. 
Допускати людей та проводити 
завантаження складських 
примiщень необхiдно пiсля повного 
провiтрювання примiщень (2-5 дiб) 
i вмiсту фосфiну в повiтрi робочої 
зони не вище ГДК. 
Використання продукцiї можливе 
через 20 дiб пiсля фумiгацiї, якщо вмiст 
залишкiв фосфороводню у продукцiї не 
перевищує МДР

Зерно насипом в 
трюмах, складських 
приміщеннях, 
контейнерах, 
рухомий склад 
(вагони, причепи)

Гризуни та комахи-
шкiдники запасiв 

3-5 
таблеток/  
1 тонну

Зерно, затарене  
в мiшки, коробки

Гризуни та комахи-
шкiдники запасiв 

1-3 
таблетки/ 
1 м3

Деревина в трюмах, 
контейнерах, 
вагонах, складах 

Шкідники деревини 
(деревоточильні 
шкідники та комахи, 
що пошкоджують 
деревину під корою)

3-5 
таблеток/ 
1 тонну

* — широко використовується на елеваторах та в зерносховищах

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Нейротоксин респiраторної дiї для боротьби з гризунами та комахами-шкiдниками запасiв.
При контактi з вологою повiтря препарат Квiкфос вивiльнює отруйний газ фосфiн (газоподiбний 
фосфористий водень), що викликає паралiч органiзму шкiдникiв, в результатi чого порушується їх 
метаболiзм та надходження кисню. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Газ фосфiн, що видiляється, ефективно контролює всi види шкiдникiв запасiв, у тому числi комах, клi-
щiв та гризунiв незалежно вiд стадiї їх розвитку (включаючи фазу яйця). Проникає в щiльнi упаковки 
та забезпечує надiйний контроль. При температурi нижче +10°С ефективнiсть знижується (у цьому 
випадку слiд використовувати спецiально створений для низьких температур фумiгант Магнафос). 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Увага!!! Застосування дозволяється лише спецiалiзованим бригадам, сертифiкованим 
державними органами контролю! 
Рекомендується вводити таблетки в продукцiю (наприклад, зерно, що зберiгається насипом) 
спецiальним зондом. При обробцi затареної продукцiї таблетки слiд розмiщувати на пiддонах, пiд-
лозi, поверхнi зерна, мiж мiшками вiдповiдно до iнструкцiї. 

СУМIСНIСТЬ
Препарат використовувати окремо.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА фосфiд магнiю, 560 г/кг 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА пластини

ХIМIЧНА ГРУПА неорганiчнi 
речовини

УПАКОВКА

металевий барабан 
(60 пластин по 117 г  
кожна); картонна 
коробка (10 пластин 
по 117 г кожна)

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 1

ПЕРЕВАГИ
• можна використовувати при низьких температурах
• швидка дiя
• не залишає жодних залишкiв
• вiдсутнiсть амонiю не впливає на колiр, запах,  

смак оброблюваної продукцiї
• швидко та майже повнiстю розкладається 

Фумiгант для контролю шкiдникiв запасiв (ко-
мах, клiщiв, гризунiв). Оригiнальна формуляцiя 
у формi пластин з газопроникною мембраною 
запобiгає засмiченню продукцiї. Магнафос не 
видiляє амонiй i не впливає на смак, колiр, запах 
продуктiв. Працює швидко — досягнення мак-
симальної концентрацiї фосфiну настає через 
24-36 годин. 

МАГНАФОС

Об’єкт, що 
обробляється*

Шкiдники Норма 
витрати

Спосiб, час обробок, обмеження

Незавантаженi 
складськi 
примiщення

Шкiдники запасiв 
(гризуни, клiщi, 
комахи) 

2-3 пластини/ 
30-60 м3

Експозицiя фумiгацiї — 5-10 дiб.
Допускати людей (у протигазах) 
тiльки пiсля повного провiтрювання 
примiщень (2-5 дiб) i вмiсту фосфiну в 
повiтрi робочої зони не вище ГДК. 
Використання продукцiї можливе через 
20 дiб пiсля фумiгацiї, якщо вмiст залишкiв 
фосфороводню у продукцiї не перевищує 
МДР

Зерно та iнша с.-г. 
продукцiя насипом 
(крупи, бобовi, 
олiйнi культури)

Шкiдники запасiв 
(гризуни, клiщi, 
комахи) 

1-2 пластини/ 
10 тонн

Затарене в мiшки 
зерно, упакованi 
в пакети, коробки 
зернобобовi, горiхи, 
сухофрукти та iн.

Шкiдники запасiв 
(гризуни, клiщi, 
комахи) 

2-4 пластини/ 
30-60 м3

* — широко використовується на елеваторах, зерносховищах та в трюмах транспортних кораблiв

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Нейротоксин респiраторної дiї для боротьби зi шкiдниками запасiв.
При контактi з вологою повiтря препарат Магнафос вивiльнює отруйний газ фосфiн, що викликає 
паралiч органiзму шкiдникiв, в результатi чого порушується метаболiзм та надходження кисню. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Газ фосфiн, що видiляється, ефективно контролює всi види шкiдникiв запасiв, у тому числi комах, 
клiщiв та гризунiв незалежно вiд стадiї їх розвитку (включаючи фазу яйця, личинки, лялечки). 
Проникає в щiльнi упаковки та забезпечує надiйний контроль. 
На вiдмiну вiд продуктiв на основi фосфiду алюмiнiю, Магнафос може використовуватись в холодну 
пору року (навiть при 0…+5С°). Крiм того, Магнафос працює значно швидше: видiлення газу почина-
ється через 1-2 години, а досягнення максимальної концентрацiї видiленого фосфiну настає через 
24-36 годин.
Магнафос не залишає залишкiв, так як вони утримуються в газопроникнiй мембранi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Увага!!! Застосування дозволяється лише спецiалiзованим бригадам, сертифiкованим 
державними органами контролю! 
Препарат використовується шляхом розкладання пластин. Експозицiя фумiгацiї — 5-10 дiб. За  
сприятливих умов можлива швидка фумiгацiя протягом 2 дiб. Продукт добре пiдходить для фумiга-
цiї на вiдкритому повiтрi пiд спецiальним газонепроникним накриттям, в фумiгацiйних контейне-
рах та кiмнатах.

СУМIСНIСТЬ
Препарат використовувати окремо.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА пропаргiт, 570 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

емульсiя, олiя у водi 
(ЕВ)

ХIМIЧНА ГРУПА сульфiтний ефiр

УПАКОВКА бутель 1 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• ефективний проти всiх рухомих стадiй клiщiв
• має тривалу захисну дiю
• широкий дiапазон температур — вiд 15 до 35°С
• iдеальний партнер в антирезистентних програмах
• безпечний для корисної ентомофауни
• має широкi можливостi використання  

в iнтегрованих системах захисту

Культура Шкiдники Норма витрати, 
л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Яблуня

Клiщi павутиннi (Tetranychidae), 
бурий плодовий клiщ 
(Вrуоbidae redikorzevi), галовi 
клiщi (Еriophidae)

2,0
Обприскування у перiод 
вегетацiї. Максимальна 
кратнiсть обробок — 2 рази

Виноград

Клiщi павутиннi (Tetranychidae), 
бурий плодовий клiщ 
(Вrуоbidae redikorzevi), галовi 
клiщi (Еriophidae)

1,5
Обприскування у перiод 
вегетацiї. Максимальна 
кратнiсть обробок — 2 рази

Соя Клiщi павутиннi (Tetranychidae)

1,2-1,4
Обприскування у перiод 
вегетацiї. Максимальна 
кратнiсть обробок — 1 раз1,0-1,2 + Сiльвет 

Голд, 50-100 мл/га

Надiйний акарицид для ефективного захисту 
клiщiв. Знищує рослиноїднi клiщi на усiх рухо-
мих стадiях розвитку. Омайт® — iдеальний пре-
парат для систем iнтегрованого захисту рослин, 
адже є безпечним для корисних комах, хижих 
клiщiв-ентомофагiв та бджiл.

ОМАЙТ 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Омайт® дiє контактно й вiдзначається швидким «нокдаун» ефектом. Уражує всi рухомi стадiї розвитку 
клiща (личинка, нiмфа та iмаго). Знищує клiщi, резистентнi до iнших акарицидiв.
Механiзм дiї Омайту® поєднує два процеси:
• iнгiбування синтезу АТФ мiтохондрiй, що спричинює 

переривання нормального метаболiзму та дихання клiщiв;
• iнгiбування моноамiноксидази, що перериває функцiю 

транспортування електронiв нервової системи.
У комплексi це призводить до тремору, паралiчу та змiни поведiнки клiщiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Одразу пiсля обробки клiщi припиняють живитись та вiдкладати яйця, а їх загибель настає через 
48-96 год. Завдяки фумiгантному ефекту за високих температур личинки клiщiв, що щойно з’явили-
ся, припиняють живлення та гинуть. Омайт® забезпечує тривалий захист — до 21 дня.
Препарат має легку у застосуваннi формуляцiю, зручний для розведення та обприскування. Омайт® 
ефективний проти найбiльш шкодочинних клiщiв: звичайного павутинного (Tetranychus urticae), чер-
воного плодового (Panonychus ulmi), бурого плодового (Bryobia redikorzevi), глодового (Tetranychus 
viennensis), туркестанського (Tetranychus turkestany), садового (Schizotetranychus pruni Oud.).

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Для захисту вiд павутинних клiщiв Омайт® необхiдно застосовувати до початку їхнього масового 
розмноження. Омайт® добре розчиняється у восковому покривi листя й не змивається дощем, 
забезпечує оптимальний ефект за бiльш високих температур (понад +25°С).
У зв’язку з контактною дiєю Омайт® для одержання його високої ефективностi потрiбно забезпе-
чити добре покриття обприскуваних рослин робочим розчином. Для досягнення необхiдного по-
криття слiд використовувати достатню кiлькiсть води. Пiд час обприскування дерев кiлькiсть води 
визначається розмiром дерев, а отже базується на попередньому досвiдi та наявному обладнаннi. 
Надмiрне обприскування не рекомендується, оскiльки краплi робочого розчину можуть з’єднува-
тися мiж собою та падати з листя, що зменшує ступiнь захисту. 
Рекомендована норма витрати робочого розчину: для садових культур — 800-1200 л/га, для сої 
— 200-400 л/га. Термiни останньої обробки (в днях до збирання врожаю): на яблунi — 45 днiв, на 
виноградi — 60 днiв, на сої — 30 днiв.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm для польо-
вих культур та ID, IDK, ITR з розмiром крапель 250-450 МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
Не рекомендується змiшувати Омайт® iз сильнолужними препаратами та ад’ювантами на основi 
олiї. Перед приготуванням бакової сумiшi рекомендується провести тест на сумiснiсть.
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Рослиноїднi клiщi — однi з найнебезпечнiших 
шкiдникiв плодових, овочевих та окремих по-
льових культур. Численний видовий склад, 
сприятливi погодно-клiматичнi умови, здатнiсть 
дуже швидко розмножуватись протягом сезону 
i набувати резистентностi до традицiйних пре-
паратiв вимагають стратегiчного пiдходу для 
контролю цих шкiдникiв.

Клiщi-шкiдники подiляються на двi мор-
фологiчнi групи:

1) павутиннi i бурi клiщi — живуть i харчують-
ся вiдкрито на листi, дорослi особини i нiмфи 
мають 4 пари нiг, личинки, що виходять з яєць 
— 3 i достатньо рухливi. Найбiльш небезпечнi 
представники цiєї групи:
• бурий плодовий клiщ (Bryobia redikorzevi 

Reck.) — шкодить на плодових, переважно 
на яблунi;

• червоний плодовий клiщ (Panonichus ulmi 
Koch.) — багатоїдний вид, що пошкоджує рiз-
номанiтнi плодовi i лiсовi культури;

• звичайний павутинний клiщ (Tetranychus 
urticae Koch.) — широкий полiфаг (живиться 
на плодових, овочевих культурах, сої та iн.);

• глодовий клiщ (Tetranychus viennensis Zacher.) 
сильно пошкоджує яблуню, грушу, сливу, че-
решню, горiх

2) галовi клiщi — мають 2 пари нiг i живуть у 
галах, якi утворюються на рослинах у мiсцях 
пошкодження. До другої групи вiдносяться:
• клiщ Шлехтендаля (Aculus schlechtendali  

Nal.) — шкодить на грушi, яблунi;
• грушевий галовий клiщ (Eriophyes pyri  

Pgst.) — шкодить на грушi, яблунi, айвi, глодi;
• виноградний зудень (Eriophyes vitis Pgst.) — 

шкiдник виноградникiв.

IНФОРМАЦIЯ ПРО РОСЛИНОЇДНI 
КЛIЩI ЗВИЧАЙНИЙ ПАВУТИННИЙ КЛIЩ TETRANYCHUS URTICAE KOCH

Фаза зимiвлi
Несприятливi зимовi умови переживають тiльки заплiдненi самицi. Мiсця зимiвлi: рослиннi залишки, 
кора дерев, що вiдшаровується.

Ознаки пошкодження
Звичайний павутинний клiщ шкодить на всiх стадiях розвитку, крiм зимуючих самиць. Клiщi про-
колюють епiдермiс з нижньої сторони листка i висмоктують сiк рослини одночасно з зернами 
хлорофiлу. У мiсцях уколiв клiтини знебарвлюються i вiдмирають. Пошкодженi дiлянки поступово 
зливаються i займають всю листкову пластинку. Зовнi це проявляється змiною забарвлення листка 
на мармуровий, потiм бурий i завершується остаточним всиханням листка. Пошкодженi рослини 
гинуть при нестачi вологи.

Перiод розвитку 
(яйце        iмаго)  

триває 10-25 
днiв,  

за температури  
+29-31°С —  
7,5-9 днiв

Iмаго

ЛичинкаПротонiмфа

Дейтонiмфа

Яйце

Цикл розвитку звичайного павутинного клiща  
Tetranychus urticae 

Бiологiчнi особливостi
Навеснi за пiдвищення температури до +12-14°C самицi виходять iз зимових укриттiв i селяться на 
нижньому боцi листкових пластинок. Пiсля того самицi приступають до плетiння густої павутини з 
тонких, шовковистих ниток i вiдкладання в неї яєць, розташованих у павутинi по одному. За 15-20 
днiв самиця вiдкладає до 150 яєць. У веснянiй генерацiї всi яйця заплiдненi. У лiтнiх поколiнь самицi 
можуть вiдкладати незаплiдненi яйця. З них розвиваються тiльки самцi, тодi як iз заплiднених розви-
ваються особини обох статей. При пiдготовцi до зими самицi змiнюють забарвлення з сiрувато-зеле-
ного на оранжево-червоне, припиняють живлення i розмноження, набувають пiдвищеної стiйкостi 
до низьких температур. Лiтнi самицi гинуть вже при 0°C, а зимовi здатнi пережити температуру до 
-27…-28°C. 
Кiлькiсть генерацiй залежить вiд клiмату району поширення. На Полiссi спостерiгається розвиток 
8-10 поколiнь, в Степу — 12. Генерацiї нашаровуються одна на одну, i протягом усього вегетацiйного 
перiоду спостерiгаються всi стадiї розвитку клiща одночасно. Найбiльш швидкий розвиток i розмно-
ження клiща вiдбувається при температурi +29-31°C i вiдноснiй вологостi 35-55%.

Культури
Пошкоджує яблуню, грушу, вишню, сливу, аличу, мигдаль, персик, виноградну лозу, смородину, 
сою, кукурудзу, соняшник.
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БУРИЙ ПЛОДОВИЙ КЛIЩ BRYOBIA REDIKORZEVI RECK

ВИНОГРАДНИЙ ЗУДЕНЬ ERIOPHYES VITIS PGST
Фаза зимiвлi
Зимують самицi пiд лусочками плодових бруньок.

Ознаки пошкодження
У мiсцях ушкоджень вiдбувається аномальне 
розростання тканин i утворюються гали у ви-
глядi червонуватого або зеленуватого здуття на 
верхньому боцi листка i густого iржаво-корич-
невого войлока на нижньому боцi. Пiсля пiдси-
хання галiв клiщi переходять на молоде листя, а 
iнодi також на суцвiття i вусики. Сильно пошко-
джене листя i суцвiття вiдмирають, рiст пагонiв 
пригнiчується, врожайнiсть знижується. 

Бiологiчнi особливостi
Навеснi, одночасно з появою першого листка, при температурi +15,5°C клiщi починають виходити 
з мiсць зимiвлi. У другiй половинi травня спостерiгається заселення перших 6-7 листкiв. Гали з‘яв-
ляються в кiнцi першої декади травня. Зi збiльшенням колонiй i поступовим всиханням галiв клiщi 
мiгрують на молоде листя. Процес переселення на молоде верхiвкове листя вiдбувається протягом 
усього лiта, а до осенi клiщi повнiстю розселяються на виноградному кущi. Iз настанням осенi самицi 
останнього поколiння залишають листковi гали i по черешку листка переходять у бруньки. Про-
тягом року розвивається 6-9 поколiнь. Оптимальними умовами для розвитку клiща є температура 
повiтря +22-25°С при вологостi не нижче 40%.

ФАКТОРИ ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI КОНТРОЛЮ КЛIЩIВ
Для ефективного контролю клiщiв необхiдно дiяти комплексно, враховуючи наступнi фактори: 
Температурний режим, який впливає на швидкiсть розвитку поколiнь клiща та ефективнiсть дiї iн-
сектицидiв та акарицидiв. Оптимальна температура для розвитку павутинного клiща +29-31°С , а мак-
симальна температура для використання синтетичних пiретроїдiв +25°С. Тому слiд використовувати 
специфiчнi акарициди, якi ефективно знищують клiщi в умовах високих температур (+25°С i вище), 
та розпочинати їх застосування в перiод наростання добової температури, а не пiд час її зниження. 
Селективнiсть препарату до корисної ентомофауни: слiд пам’ятати, що при використаннi в 
боротьбi з клiщем продуктiв на основi синтетичних пiретроїдiв та/чи фосфорорганiчнiчних сполук, 
ми, по-перше, не досягаємо бажаної ефективностi контролю популяцiї клiщiв, а, по-друге, знищує-
мо природних хижакiв клiща.
Дотримання антирезистентних програм, шляхом чергування в системi захисту акарицидiв з 
рiзних груп, що рiзняться мiж собою за механiзмом дiї на клiщiв (Ортус® + Омайт®, або Акрамайт® 
+ Омайт®, або Ортус® + Акрамайт®)
Використання поверхнево-активних речовин (ПАР), оскiльки бiльшiсть акарицидiв характе-
ризуються контактною дiєю, тому особливу увагу необхiдно придiляти якостi нанесення i розподiлу 
препаратiв на поверхнi рослин. Використання ПАР Сiльвет® Голд в поєднаннi з рекомендованими 
оптимальними кiлькостями робочого розчину значно пiдвищують ефективнiсть контролю клiщiв. 

СУМIСНIСТЬ АКАРИЦИДIВ В АНТИРЕЗИСТЕНТНИХ ПРОГРАМАХ

Група за механiзмом дiї
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) Аллостеричнi модулятори, 

що мiстять глутамат-
кальцiю (GluCl)

абамектин Продукт 1 Нi ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК

Iнгiбiтори транспорту 
електронiв у мiтохондрiях, 
комплекс III енергетичного 
метаболiзму 

бiфеназат Акрамайт® ТАК Нi ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК

Iнгiбiтори 
мiтохондрiальної АТФ 
синтази

пропаргiт Омайт® ТАК ТАК Нi ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК

Iнгiбiтори процесу 
метаморфози клiщiв 

гекситiазокс Продукт 2 ТАК ТАК ТАК Нi Нi ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК
клофентезин Продукт 3 ТАК ТАК ТАК Нi Нi ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК

Iнгiбiтори синтезу лiпiдiв
спiродиклофен Продукт 4 ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi Нi ТАК ТАК ТАК
спiротетрамат Продукт 5 ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi Нi ТАК ТАК ТАК

Iнгiбiтори транспорту 
електронiв у мiтохондрiях, 
комплекс I енергетичного 
метаболiзму

тебуфенпiрад Продукт 6 ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi Нi Нi
пiридабен Продукт 7 ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi Нi Нi
фенпiроксимат Ортус® ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi Нi Нi

Фаза зимiвлi
Зимує в стадiї яйця на корi гiлок. Найбiльше 
яєць самицi вiдкладають на плодушках, у роз-
галуженнях гiлок, а восени — на плодах. 

Ознаки пошкодження
Шкодять як дорослi клiщi, так i личинки. Шкiд-
ник висмоктує сiк з листя i бруньок. Пошкодже-
не листя набуває брудно-бiлого кольору, його 
рiст i розвиток припиняється. Одночасно при-
пиняється i рiст гiлок, знижується врожайнiсть. 

Бiологiчнi особливостi
Вiдродження личинок iз яєць, що перезимували, вiдбувається пiсля переходу середньодобової 
температури вище рiвня +7-8°C. Цей процес збiгається з фенофазою зеленого конуса у яблунi. 
Температура +23-25°C сприятлива для розвитку ембрiона i сприяє формуванню личинки за 8-11 
днiв. Розтягнутiсть яйцекладки призводить до нашарування поколiнь, тому протягом вегетацiйно-
го перiоду можна спостерiгати всi стадiї життєвого циклу клiща. Розвиток одного поколiння триває 
вiд 20 до 41 дня. Для успiшного розвитку одного поколiння необхiдна сума ефективних температур 
вiд +7,2°C, загалом — у середньому 340°C. Кiлькiсть поколiнь — 2-5. Оптимальна температура для 
розмноження — +23-25°C.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА фенпiроксимат, 
50 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА фенiксипiразоли

УПАКОВКА бутель 0,5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• висока ефективнiсть
• швидка дiя
• тривалий захист
• вiдсутнiсть негативного впливу на ентомофагiв

Культура Шкiдники Норма витрати, 
л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Виноградники
Павутинний (Tetranychus 
urticae) i садовий павутинний 
(Schizotetranychus pruni) клiщi

0,6-1,5 Обприскування в перiод 
масової появи клiщiв

Хмiльники Павутинний клiщ (Tetranychus 
urticae) 1,7-2,1 Обприскування в перiод 

масової появи клiщiв

Соя Павутинний клiщ (Tetranychus 
urticae) 0,7-1,15 Обприскування в перiод 

масової появи клiщiв

Яблуня

Червоний плодовий (Panonychus 
ulmi), глодовий (Tetranychus 
viennensis), бурий плодовий 
(Briobia redikozzevi), звичайний 
павутинний (Tetranychus urticae) 
та iншi клiщi

1-1,5

Обприскування перед
цвiтiнням у фазу рожевого 
бутону або пiсля цвiтiння в 
перiод активного розвитку 
зав’язi

Високоселективний контактний акарицид з 
ефектом нокаутуючої дiї, який повнiстю знищує 
усi рухомi стадiї розвитку клiща, а також прояв-
ляє високу овi-ларвiцидну дiю. Безпечний для 
корисних комах, хижих клiщiв-ентомофагiв та 
бджiл.

ОРТУС 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Ортус® спричиняє негайний паралiч усiх рухомих стадiй клiща (личинки, нiмфи, iмаго) за рахунок 
механiзму дiї, який характеризується вiдразу трьома важливими процесами:
• нервовий iмпульс (порушується передача iнформацiї через постсинаптичнi мембрани нервової 

системи до органiв клiща);
• окислювальне фосфорювання (переривається процес синтезу молекул аденозинтрифосфорної 

кислоти (АТФ) за рахунок енергiї окислення молекул органiчних речовин, що веде до повного 
енергетичного виснаження органiзму);

• порушення гормонального статусу линьки i метаморфози (порушується життєвий цикл клiща  
i унеможливлюється завершення стадiй його розвитку).

Молодi клiщi, що можуть з’явитися з уже вiдкладених на момент застосування Ортусу® яєць, також 
негайно гинуть вiд контакту з залишками препарату.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Клiщ повнiстю гине протягом 4–7 дiб пiсля обробки, проте наносити шкоду листковiй поверхнi куль-
тури вiн припиняє вiдразу пiсля контакту з препаратом.
Тривалiсть захисної дiї Ортусу — до 28 днiв

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Ортус® стабiльно високоефективний за несприятливих факторiв навколишнього середовища (ви-
сока температура, сильна сонячна iнсоляцiя, ряснi опади). Найшвидша дiя препарату досягається 
за пiдвищених температур — +25-30°С. Ортус® не викликає ознак фiтотоксичностi у рослин культу-
ри, безпечний для ентомофагiв (хижих клiщiв) i корисних комах, у т. ч. бджiл.
Рекомендується застосовувати Ортус® один раз на сезон у якостi першої обробки.
Рекомендована норма витрати робочого розчину: на виноградi — 800-1000 л/га; на хмелi —  
500-2000 л/га; на сої — 200-400 л/га (у випадку використання на сої, що вирощується на поливних 
землях пiвдня України та залежно вiд росту i розвитку рослини, норма витрати робочого розчину 
має бути збiльшена до 400-600 л/га); на яблунi — 800-1200 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm для польо-
вих культур та ID, IDK, ITR з розмiром крапель 125-350 МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
Сумiсний iз бiльшiстю засобiв захисту рослин, якi застосовуються для захисту яблунi, винограду 
та хмелю, добривами, регуляторами росту (за винятком бордоської рiдини та сульфату кальцiю).
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА лямбда-цигалотрин, 
250 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

капсульована 
суспензія (СК)

ХIМIЧНА ГРУПА синтетичні піретроїди

УПАКОВКА бутель 0,5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• краща стабільність за будь-яких погодних умов  

та триваліша дія завдяки формуляції 
• швидка нокаутуюча дія 
• контроль широкого спектра шкідників
• низька норма витрати — менше тари для утилізації

Культура Шкiдники Норма витрати, 
л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пшениця озима,  
ячмінь ярий

Хлібні жуки, злакові попелиці, 
пшеничний трипс, озима совка, 
клоп шкідлива черепашка, блішки, 
п’явиці, шведські мухи

0,025-0,06

Обприскування в період 
вегетації (максимально 3 
обробки за вегетацію)

Ріпак озимий

Хрестоцвіті блішки, квіткоїд 
ріпаковий, прихованохоботники 
(хрестоцвітий прихованохоботник), 
капустяний стручковий комарик 
(галиця), капустяний та ріпаковий 
білани, попелиці, хрестоцвіті клопи

0,025-0,04

Соя

Лускокрилі фітофаги (бобова 
вогнівка, бавовникова совка, 
лучний метелик), попелиці, соєва 
смугаста блішка 

0,025-0,06
Обприскування в період 
вегетації (максимально  
2 обробки за вегетацію)

Пiретроїдний iнсектицид зi швидким нокда-
ун-ефектом. Завдяки формуляцiї капсульованiй 
суспензiї надiйно покриває та утримує дiючу ре-
човину на цiльових об’єктах, посилює стiйкiсть 
дiючої речовини до ультрафiолету та пiдвищує 
ефективнiсть.

СТЕЙТ 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Лямбда-цигалотрин викликає порушення обмiну iонiв натрiю та калiю в пресинаптичнiй мембранi, 
що призводить до надлишкового видiлення ацетилхолiну при проходженнi нервових iмпульсiв че-
рез синаптичний ланцюг. У результатi в органiзмi шкiдника порушується передача нервових iмпуль-
сiв, що призводить до паралiчу та загибелi. 
Дiюча речовина швидко проникає через кутикулу шкiдникiв, а також кишково — пiд час живлення 
обробленою листковою поверхнею. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Високоефективний проти бiльшостi шкiдникiв: твердокрилих, лускокрилих, напiвтвердокрилих, 
двокрилих та iн. Першi симптоми дiї спостерiгаються уже через кiлька секунд — декiлька хвилин 
пiсля обробки, протягом 1,5-2 годин настає повна загибель.
Формуляцiя капсульована суспензiя забезпечує ряд переваг: надiйне покриття та утримання дiючої 
речовини на цiльових об’єктах, посилює стiйкiсть дiючої речовини до ультрафiолету та пiдвищує 
ефективнiсть. Крiм того, препаративна форма капсульована суспензiя безпечнiша, порiвняно з фор-
муляцiєю концетрат емульсiї.
Завдяки формуляцiї iнсектицид Стейт забезпечує залишковий ефект протягом 10 днiв пiсля обробки.
Для контролю лускокрилих шкiдникiв (бобова вогнiвка, бавовникова совка, лучний метелик, бiлани) 
необхiдне потрапляння iнсектициду на шкiдники та застосовувати максимальнi норми витрати.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Обприскування проводять вранцi або ввечерi при оптимальних температурах (+15…+25°С) та 
швидкостi вiтру, що не перевищує 5 м/с. Не проводьте обробку, якщо є небезпека випадання 
опадiв протягом 6 годин пiсля обробки.
Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га (у випадку загущених посiвiв та збiльшеної площi 
листкового апарату рекомендується застосовувати вищi норми води для приготування робочого 
розчину).

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується ви-
користовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Для розширення спектра дiї та подовження тривалостi контролю слiд застосовувати баковi сумiшi 
iз системними iнсектицидами Iмiдаголд або Дантоп. 
Для контролю iмаго лускокрилих шкiдникiв рекомендується додавати Стейт у бакову сумiш з iнсек-
тицидом Дiмiлiн 480.
Iнсектицид Стейт можна застосовувати iз широким спектром гербiцидiв, фунгiцидiв, iнсектицидiв, 
бiостимулянтiв та рiдких добрив. Перед приготуванням робочого розчину рекомендується прове-
сти тест на сумiснiсть.
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ карбоксин, 200 г/л + 
тирам, 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

водно-суспензiйний 
концентрат

ХIМIЧНА ГРУПА SDHI, дитiокарбамати

УПАКОВКА канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• потужна синергiчна дiя системної та контактної  

дiючих речовин
• контроль широкого спектра хвороб
• сприяє отриманню дружнiх сходiв культури
• контроль стiйких штамiв фузарiозу

Комбiнований протруйник насiння контактної 
та системної дiї проти широкого спектра хво-
роб. Сприяє успiшному подоланню несприят-
ливих умов пiд час проростання i забезпечує 
таким чином здоровий стан та однорiднiсть 
сходiв.

ВIТАВАКС 

Культура Хвороба Норма витрати, 
л/т насiння

Спосiб, час обробок, обмеження

Пшениця озима 
та яра, ячмiнь 
озимий та ярий

Летюча та тверда 
сажка, кореневi гнилi, 
плiснявiння насiння

2,5-3,0
Протруювання насiння суспензiєю 
препарату. Норма витрати 
робочого розчину — до 10 л/т

Жито озиме та яре
Летюча та стеблова 
сажка, кореневi гнилi, 
снiгова плiснява

2,5-3,0
Протруювання насiння суспензiєю 
препарату. Норма витрати 
робочого розчину — до 10 л/т

Кукурудза

Летюча та пухирчата 
сажка, кореневi 
та стебловi гнилi, 
плiснявiння насiння

2,5-3,0
Протруювання насiння суспензiєю 
препарату. Норма витрати 
робочого розчину — до 6-8 л/т

Льон-довгунець 
(на технiчнi цiлi) Антракноз, плямистостi 1,5-2,0

Протруювання насiння суспензiєю 
препарату. Норма витрати 
робочого розчину — до 3-5 л/т

Горох Кореневi гнилi 2,5
Протруювання насiння суспензiєю 
препарату. Норма витрати 
робочого розчину — до 10 л/т`

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Карбоксин — системна дiюча речовина з гру-
пи SDHI, що абсорбується до тканин зернини 
та проростка, захищаючи їх як вiд патогенiв 
на поверхнi зернини, так i вiд патогенiв, котрi 
можуть знаходитися всерединi неї. Карбоксин 
добре зарекомендував себе як одна з най-
бiльш ефективних системних дiючих речовин 
для боротьби з летючою сажкою й iншими 
хворобами, збудники яких переносяться пiд 
час цвiтiння i знаходяться всерединi рослини 
у станi спокою до початку проростання. Крiм 
того, карбоксин має унiкальнi рiстрегулюючi 
властивостi (запатентований у США як регу-
лятор росту рослин). Його дiя проявляється у 
чотирьох напрямках: стимулює процес проро-
стання, сприяє подовженню колеоптиле, за-
безпечує покращене формування стеблестою 
та здоровий розвиток кореневої системи. 
Тирам — контактна дiюча речовина широкого спектра дiї, що контролює патогени, котрi знахо-
дяться на поверхнi насiння та у ґрунтi. Шляхом дифузiї на коротку вiдстань навколо обробленої 
зернини тирам утворює у ґрунтi захисну зону, що слугує бар’єром вiд грибної iнфекцiї i захищає 
насiння та проросток вiд кореневих гнилей. Має репелентнi й антифiдинговi властивостi, вiдлякує 
гризунiв, птахiв. Завдяки широкому спектра дiї та високiй ефективностi тирам є однiєю iз найбiльш 
уживаних в усьому свiтi контактних фунгiцидних дiючих речовин для протруювання насiння.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Завдяки рiстрегулюючим властивостям Вiта-
вакс допомагає нiвелювати негативнi умови, 
пов‘язанi з сiвбою, а саме: пiзнiми термiнами, 
висiванням у холодний, сухий, вологий, неро-
дючий або виснажений ґрунт, бiльшою глиби-
ною заробки насiння. За рахунок двох дiючих 
речовин контактної та системної дiї Вiтавакс 
забезпечує комплексний захист сходiв вiд  
хвороб.
Понад 100 наукових дослiдiв у рiзних країнах 
свiту продемонстрували збiльшення врожаю 
в середньому на 10% порiвняно з непротрує-
ним насiнням (контролем).

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Вiтавакс простий у застосуваннi та безпечний 
для насiння. Пiд час пiдготовки посiвного ма-
терiалу рекомендується використовувати якiс-
не, вiдкалiброване та очищене насiння, що не 
має механiчних ушкоджень.

Вiтавакс
Не оброблено

0

100

До
вж

ин
а 

ко
ле

оп
ти

ле

Тебуконазол
Прохлораз + 
тритiконазол

63 мм 59  мм
45 мм

71 мм

(За даними дослiдної станцiї UPL в 
м. Iвшем, Велика Британiя).
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

Вiтавакс (карбоксин, 
200 г/л + тирам, 
200 г/л) + Ранкона 
I-Мiкс (iпконазол, 
20 г/л + iмазалiл, 50 г/л)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

Вiтавакс — вод-
но-суспензiйний 
концентрат, Ранкона 
I-Мiкс — мiкроемуль-
сiя (МЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА
SDHI, дитiокарба-
мати, триазоли, 
iмiдазоли

УПАКОВКА

комплект — Вiтавакс 
(2 канiстри по 5 л) + 
Ранкона I-Мiкс  
(2 канiстри по 5 л)

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• висока безпека для насiння
• синергiя чотирьох дiючих речовин
• контроль широкого спектра хвороб
• надiйний захист вiд комплексу кореневих гнилей
• має SDHI у своєму складi

Високоефективний комбiнований протруйник 
насiння контактно-системної дiї, до складу якого 
входять чотири дiючi речовини з рiзних хiмiч-
них груп. Контролює широкий спектр хвороб. 

ВIТАВАКС СИНЕРДЖИ*

Культура Хвороба Норма витрати, 
л/т насiння

Спосiб, час обробок, обмеження

Пшениця 
озима

Летюча та тверда сажка, 
кореневi гнилi (фузарiозна, 
гельмiнтоспорiозна, 
церкоспорельозна), плiснявiння 
насiння, борошниста роса, 
септорiоз

1 комплект  
на 10 т 

Протруювання насiння перед 
висiванням суспензiєю
препарату. Норма витрати
робочого розчину — до 10 л/т

Ячмiнь 
ярий

Кам’яна та летюча сажка, 
гельмiнтоспорiозна та 
фузарiозна кореневi гнилi, 
плiснявiння насiння, борошниста 
роса, плямистостi листя (сiтчаста 
та лiнiйна плямистостi)

1 комплект  
на 10 т 

Протруювання насiння перед 
висiванням суспензiєю
препарату. Норма витрати
робочого розчину — до 10 л/т

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
За наявностi у комплектi чотирьох дiючих речовин, якi доповнюють одна одну та мають рiзний ме-
ханiзм дiї, комплект Вiтавакс Синерджи забезпечує: повний контроль збудникiв хвороб, якi переда-
ються через насiння та ґрунт; унiкальнi рiстрегулюючi властивостi; стимулює процес проростання, 
забезпечує покращене формування стеблостою та здоровий розвиток кореневої системи. 
Карбоксин — системна дiюча речовина з групи SDHI, що абсорбується до тканин зернини та проро-
стка, захищаючи їх як вiд патогенiв на поверхнi зернини, так i вiд патогенiв, котрi можуть знаходити-
ся всерединi неї. Карбоксин добре зарекомендував себе як одна з найбiльш ефективних системних 
дiючих речовин для боротьби з летючою сажкою й iншими хворобами, збудники яких переносяться 
пiд час цвiтiння i знаходяться всерединi рослини у станi спокою до початку проростання. 
Iпконазол — системна дiюча речовина з групи триазолiв, має системну та контактну дiю, забез-
печуючи захист вiд летючої сажки та збудникiв плямистостей. Iпконазол дiє шляхом пригнiчення 
бiосинтезу ергостеролу.
Iмазалiл дiє системно, ефективно контролює хвороби, якi передаються через насiння та ґрунт, й 
ефективний проти гельмiнтоспорiозної i фузарiозної гнилей. Пригнiчує бiосинтез стеринiв в мемб-
ранах клiтин збудника та впливає на диметилювання в ланцi 14-ланостерину або 24-метиленди-
гiдроланостерину.
Тирам — контактна дiюча речовина широкого спектра дiї, контролює патогени, що знаходяться 
на поверхнi насiння та у ґрунтi. Ефективний проти широкого спектра грибiв з класу Оомiцетiв i 
частково Базидiомiцетiв. Шляхом дифузiї на коротку вiдстань навколо обробленої зернини тирам 
утворює у ґрунтi захисну зону, що слугує бар’єром вiд грибної iнфекцiї i захищає насiння та проро-
сток вiд кореневих гнилей. 

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Завдяки рiстрегулюючим властивостям та м’якiй дiї на рослину Вiтавакс Синерджи зменшує не-
гативний вплив на рослину вiд ряду факторiв, а саме: пiзнi термiни висiвання; сiвба у холодний, 
сухий, вологий, неродючий або виснажений ґрунт; глибша заробка насiння. Комбiпак забезпечує 
комплексний захист сходiв вiд хвороб. Чотири дiючi речовини з рiзних хiмiчних груп дозволять 
запобiгти розвитку стiйкостi у збудникiв хвороб.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Комплект простий у застосуваннi та безпечний для насiння, забезпечує рiвномiрне нанесення на 
насiння. При використаннi вiдсутнє пилоутворення та осипання препарату iз насiння. Вiтавакс 
Синерджи забезпечує високий рiвень безпеки для операторiв, бездоганну текучiсть протруєного 
насiння в протруювальному та посiвному обладнаннi.
Рекомендується використовувати якiсне, вiдкалiброване та очищене насiння, що не має механiч-
них ушкоджень та домiшок.

* — комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв 
Вiтавакс та Ранкона I-Мiкс
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ iпконазол, 20 г/л + 
iмазалiл, 50 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА мiкроемульсiя (МЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА триазоли; iмiдазоли

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• сучасна препаративна форма
• iнновацiйна дiюча речовина — iпконазол
• високоефективний контроль широкого  

спектра хвороб
• синергiчна дiя двох дiючих речовин
• зручнiсть у застосуваннi
• висока безпека для насiння  

Високоефективний комбiнований протруйник 
контактно-системної дiї проти широкого спек-
тра хвороб. Завдяки новiтнiй препаративнiй 
формi мiкроемульсiї забезпечує бездоганне 
покриття насiння, вiдсутнiсть пилоутворення 
та осипання препарату з насiння.

РАНКОНА I-МIКС

Культура Хвороба Норма витрати, 
л/т насiння

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Пшениця 
озима

Тверда та летюча сажка, 
плiснявiння насiння, борошниста 
роса, септорiоз, кореневi гнилi 
(фузарiозна, гельмiнтоспорiозна, 
церкоспорельозна)

1

Протруювання насiння 
перед висiванням 
суспензiєю препарату,  
8-10 л води на 1 тонну 
насiння

Ячмiнь ярий 

Кам’яна та летюча сажка, 
гельмiнтоспорiозна та фузарiозна 
кореневi гнилi, плiснявiння 
насiння, борошниста роса, 
карликова iржа, плямистостi листя 
(сiтчаста та лiнiйна плямистостi)

1

Протруювання насiння 
перед висiванням 
суспензiєю препарату,  
8-10 л води на 1 тонну 
насiння

 
Мiкроемульсiя Текучi суспензiї

• простота в калiбрацiї, перекачуваннi та вiдмiрюваннi
• низьке пилоутворення з обробленого насiння, 

добра текучiсть насiння в посiвному обладнаннi
• вiдсутнiсть сегментацiї та необхiдностi ретельного 

перемiшування

• в’язкiсть залежить вiд температури
• пилоутворення препарату з обробленого насiння
• сегментацiя, внаслiдок якої препарат пiсля 

зберiгання потребує ретельного перемiшування 
перед застосуванням

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Iпконазол володiє системною та контактною дiєю, забезпечуючи як захисний, так i лiкувальний 
ефект. Iпконазол дiє шляхом пригнiчення бiосинтезу ергостеролу.
Iмазалiл дiє системно, ефективно контролює хвороби, якi передаються через насiння та ґрунт. Має 
широку реєстрацiю у свiтi.

Результат застосування Ранкона 
I-МIКС: вiдсутнiсть ретардантного 
ефекту

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Двi дiючi речовини — iпконазол та iмазалiл, 
маючи системну i контактну дiю, доповнюють 
одна одну, забезпечуючи повний контроль 
збудникiв хвороб, якi передаються через на-
сiння та ґрунт.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Протруйник Ранкона® I-Мiкс має дуже низький 
рiвень запаху, зручний у застосуваннi та забез-
печує рiвномiрне нанесення на насiння. Доз-
воляє легко очищувати обладнання. Новiтня 
препаративна форма Ранкона® I-Мiкс мiкрое-
мульсiя забезпечує бездоганне покриття на-
сiння, вiдсутнiсть пилоутворення та осипання 
препарату iз насiння, а також високий рiвень 
безпеки для операторiв, бездоганну текучiсть 
протруєного насiння в протруювальному та 
посiвному обладнаннi, низьку в’язкiсть як при 
високих, так i при низьких температурах.
Ранкона® I-Мiкс не утворює сегментацiї навiть 
при тривалому зберiганнi, тому при застосу-
ваннi не потребує перемiшування.

Флудиоксонiл, 25 г/л + тебуконазол, 
15 г/л + азоксистробiн, 10 г/л

Ранкона I-МIКС, 1 л/га

ОСОБЛИВОСТI ПРЕПАРАТИВНОЇ ФОРМИ 
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА iпконазол, 450 г/л 

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат, який 
тече (ТН)

ХIМIЧНА ГРУПА триазоли 

УПАКОВКА бутель 250 мл

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 2

ПЕРЕВАГИ
• вiдсутня фiтотоксичнiсть на сою
• нова дiюча речовина у захистi сої
• вiдсутня фiтотоксичнiсть на бульбочковi бактерiї
• низька норма застосування
• високоефективний контроль широкого  

спектра хвороб

Новий унiкальний системний триазольний 
фунгiцидний протруйник для сої. 
Контролює основнi хвороби сої, що перено-
сяться насiнням та ґрунтом, забезпечує дружнє 
проростання та значно покращує якiсть сходiв.

РАНКОНА 450

Культура Хвороба Норма 
витрати, мл/т

Спосiб, час обробок, обмеження

Соя
Фузарiоз, септорiоз, 
аскохiтоз, плiснявiння 
насiння

54-79 Протруювання насiння суспензiєю препарату 
(7-10 л води на 1 т насiння)

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Iпконазол володiє системною та контактною дiєю, забезпечуючи як захисний, так i лiкувальний 
ефект. Iпконазол дiє шляхом пригнiчення бiосинтезу ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв. Це 
призводить до швидкого руйнування клiтинних мембран збудникiв хвороб i зупинки їхнього роз-
витку. Протруйник позитивно впливає на морфологiю рослини зi стимулюванням росту кореневої 
системи.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Завдяки контактно-системнiй дiї протруйник Ранкона 450 забезпечує контроль основних збудникiв 
хвороб сої, якi передаються через насiння та ґрунт.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Перед застосуванням необхiдно перемiшати препарат у бутлi. 
Для приготування робочого розчину налийте в бак половину необхiдної кiлькостi води i ввiмкнiть 
мiшалку, додайте протруйник Ранкона 450, а потiм додайте решту води. Норма витрати робочого 
розчину — 7-10 л на 1 тонну насiння. Сучасна формуляцiя сприяє якiсному нанесенню препарату на 
насiння. Вимоги до посiвного матерiалу: насiння має бути очищене вiд пилу i домiшок, однiєї фракцiї.
Препарат не мiстить барвника, тому додавання iнсектицидних протруйникiв з барвником рекомен-
дується. Обробка насiння має проводитись до iнокуляцiї, але також можливо застосування разом.

СУМIСНIСТЬ
Препарат Ранкона 450 можна змiшувати з iншими протруйниками, за винятком препаратiв, якi 
мають лужну реакцiю.
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ПЕРЕВАГИ
• контроль широкого спектра збудникiв хвороб 

на насiннi технiчних культур
• висока безпечнiсть для насiння
• конкурентна вартiсть обробки
• якiсне прилипання до поверхнi насiнини
• можливiсть вибору кольорiв    

ДIЮЧА РЕЧОВИНА тирам, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

водно-суспензiйний 
концентрат

ХIМIЧНА ГРУПА дитiокарбамати

УПАКОВКА канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

Рiдкий протруйник для технiчних культур iз 
широким спектром контактної фунгiцидної дiї. 
Ефективний проти зовнiшньої насiннєвої iн-
фекцiї i кореневих гнилей, що розвиваються 
на початкових фазах розвитку рослин

РОЯЛФЛО

Культура Хвороба Норма витрати, 
л/т насiння

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Кукурудза
Кореневi та стебловi 
гнилi, плiснявiння 
насiння

2,5-3,0

Передпосiвна обробка насiння 
суспензiєю препарату. Норма 
витрати робочого розчину — 
10-15 л/т 

Соняшник
Сiра та бiла гниль, 
несправжня 
борошниста роса

2,5-3,0

Передпосiвна обробка насiння 
суспензiєю препарату. Норма 
витрати робочого розчину — 
10-15 л/т 

Буряки цукровi Коренеїд

6,0 (9 мл на 
посiвну одиницю 
не дражованого
насiння)

Передпосiвна обробка насiння 
суспензiєю препарату. Норма 
витрати робочого розчину —  
до 18 л/т 

 

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина Роялфло® — тирам — дiє контактно; порушує розвиток вегетативних i генера-
тивних органiв грибiв (збудникiв хвороб). Має репелентнi й антифiдинговi властивостi. Вiдлякує 
гризунiв, птахiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Протруйник Роялфло® пригнiчує зовнiшню насiннєву i ґрунтову iнфекцiю (тверда сажка, плiснявiн-
ня насiння, фузарiоз, гельмiнтоспорiоз, ризоктонiоз) впродовж 1-2 дiб пiсля обробки. 
Препарат ефективний проти зовнiшньої насiннєвої iнфекцiї i кореневих гнилей, що розвиваються 
на початкових фазах розвитку рослин.
Контролює широкий спектр збудникiв хвороб, поширених на насiннi та в ґрунтi: Aspergillus spp., 
Fusarium spp., Phoma spp., Pyrenophora spp., Septoria nodorum, Ustilago maydis, Alternaria spp., 
Botrytis cinerea, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Tilletia caries, Penicillum spp., Ascochyta spp.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Роялфло® простий у використаннi, мiнiмально впливає на довкiлля та забезпечує якiсне протрую-
вання насiння. Пiд час пiдготовки посiвного матерiалу рекомендується використовувати якiсне, 
вiдкалiброване та очищене насiння, що не має механiчних ушкоджень.

СУМIСНIСТЬ
Роялфло® може бути застосований у сумiшi з порошками, що змочуються, та з концентратами су-
спензiй поширених фунгiцидiв й iнсектицидiв, що використовуються для протруювання насiння. 
Роялфло® не рекомендується змiшувати з препаративними формами на основi олiї, розчинникiв 
та емульгаторiв, а також iз формуляцiями, якi мiстять карбосульфан i мають лужну реакцiю.
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА iмазалiлу сульфат, 
133,5 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат суспензiї 
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА iмiдазоли

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• широкий спектр контрольованих патогенiв
• невелика норма витрати
• зручна у використаннi препаративна форма
• знижує втрату маси бульб пiд час зберiгання 

Фунгiцид для обробки насiннєвої картоплi 
проти основних хвороб, що проявляються пiд 
час зберiгання. Завдяки широкому спектру дiї 
препарат вже довгий час посiдає перше мiсце 
у Європi серед продуктiв для протруєння насiн-
нєвого матерiалу картоплi.

ФУНГАЗIЛ

Культура Хвороба Норма витрати, 
л/т насiння

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Бульби картоплi Парша срiбляста, парша 
звичайна, ризоктонiоз 0,15

Нанесення розчину препарату 
способом обприскування пiд 
час пропускання бульб через 
конвеєр чи роликовий стiл, 
за норми витрати робочого 
розчину — 1-2 л води на 1 т 
насiння

 

МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Дiюча речовина препарату Фунгазiл® — iмазалiлу сульфат — має системну дiю, пригнiчує демети-
лювання стиролу (основного компоненту клiтинних мембран фiтопатогенних грибiв). Фунгазiл® 
поєднує лiкувальнi та профiлактичнi властивостi.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Фунгазiл® є високоефективним препаратом 
проти ряду збудникiв захворювань карто-
плi у перiод її зберiгання: Helminthosporium 
solani (срiбляста парша); Fusarium sulphureum, 
Fusarium solani та Fusarium roseum var 
sambucinum (суха фузарiозна гниль); 
Polyscytalum pustulans (бородавчата парша); 
Phoma exigua (фомоз) та проявляє побiч-
ну дiю проти таких збудникiв захворювань: 
Clavibacter michiganensis (кiльцева гниль), 
Colletotrichum coccodes (антракноз), Rhizoctonia 
solani (чорна парша).

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
У процесi збору врожаю та при транспортуваннi бульби картоплi можуть механiчно пошкоджува-
тись, що призводить до ураження картоплi рiзними збудниками захворювань. Тому дуже важливо 
застосувати Фунгазiл® протягом 1-5 дiб пiсля збору врожаю, до загоєння механiчних ушкоджень 
бульб. Фунгазiл® застосовують за допомогою гiдравлiчного або дискового обприскувача, що вста-
новлений разом iз захисним щитком поверх роликового столу або конвеєра, або за допомогою 
спецiальних гiдравлiчних машин. Застосовують з використанням обприскувального обладнання, 
яке має форсунковий або щiлинний розпилювач i наносить робочий розчин шляхом дрiбного 
розпилення на бульби картоплi, якi транспортуються по роликовому конвеєру. 
Необхiдно забезпечити перевертання бульб картоплi на конвеєрi для їх обробки з усiх бокiв. Бiль-
шi обсяги робочого розчину в межах можливостей обприскувального обладнання забезпечують 
краще покриття бульб та проникнення в мiсця їх ушкоджень i, вiдповiдно, кращий контроль за-
хворювань.
Для якiсної обробки бульби картоплi повиннi бути чистi вiд ґрунту (допускається забруднення не 
бiльше 5% поверхнi). Поверхня бульб картоплi перед обробкою може бути сухою або вологою, 
але не мокрою.
Обробка є найбiльш ефективною, якщо проведена вiдразу пiсля збору врожаю, але в будь-якому 
випадку — не пiзнiше сiчня.
Фунгазiл® зберiгає стабiльнiсть за температури -5°С впродовж 24 годин. У випадку замерзання 
препарату його можна знову використовувати пiсля розморожування при кiмнатнiй температурi 
та розмiшування до моменту зникнення кристалiв.

Срiбляста парша



122 123

РЕГУЛЯТОРИ 
РОСТУ



РЕ
ГУ
Л
ЯТ
О
РИ

 
РО

СТ
У

125124

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

марганець — 1% 
+ цинк — 1% + 
активний фiльтрат 
GA 142

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА
мiкроелементи 
живлення, фiльтрат з 
морських водоростей

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• ексклюзивний високоефективний препарат 
• унiкальна запатентована технологiя виробництва
• стимулює рiст та розвиток рослин
• посилює фотосинтетичну активнiсть рослин
• збiльшує врожайнiсть та якiсть продукцiї

Культура Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Пшениця 0,5 

Восени — iз появою 1-2 листкiв до початку фази осiннього кущiння 
(BBCH 11-14). Навеснi — вiд фази кiнець весняного кущiння до утворення 
прапорцевого листка (ВВСН 29-37), вiд початку утворення прапорцевого 
листка до повного колосiння (ВВСН 39-59). Максимально 3 обробки

Кукурудза 0,5 Вiд фази 4-го до 8-го листка (ВВСН 14-18), максимально 2 обробки

Сорго 0,5 Вiд фази 4-5 листкiв до початку цвiтiння (максимально 3 обробки)

Рiпак 0,5 Вiд фази 7-8 листкiв до фази бутонiзацiї (максимально 3 обробки)

Бiостимулянт, який полiпшує засвоєння росли-
нами макро- та мiкроелементiв iз ґрунтового 
розчину i добрив, стимулює фотосинтезуючу 
активнiсть рослин та їх ростовi процеси, сприяє  
накопиченню надземної вегетативної маси 
рослин, пiдвищує врожайнiсть культур та по-
лiпшує якiснi параметри врожаю.

АППЕТАЙЗЕР 

ЕФЕКТИВНIСТЬ 
• Полiпшення мiнерального живлення за рахунок збiльшення поглинання, засвоєння та виносу го-

ловних елементiв мiнерального живлення (NPK), мезоелементiв (Mg, Ca, S) та мiкроелементiв (Zn, Mn, 
Fe, Cu, B, Mo) завдяки активiзацiї ферментiв, що вiдповiдають за полiпшення мiнерального живлення.

• Активiзацiя фотосинтетичної активностi завдяки збiльшенню вмiсту хлорофiлу в листках, а також 
пролонгування часу його активної роботи.

• Збiльшення бiомаси завдяки оптимiзацiї мiнерального живлення i полiпшення фотосинтезу.
• Стимуляцiя усiх процесiв, пов’язаних iз продуктивнiстю: закладання колоса, кущення, цвiтiння, ви-

повнення зерен. РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується вико-
ристовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Аппетайзер® може застосовуватись у сумiшах з пестицидами та агрохiмiкатами. Максимальний 
синергiчний ефект спостерiгається при поєднаннi Аппетайзеру® з фунгiцидами та iнсектицидами. 
Перед застосуванням уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим 
застосуванням слiд обов’язково провести тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на прояв 
фiтотоксичностi у с.-г. культур. Не рекомендується застосування Аппетайзеру® з гербiцидами на ос-
новi сульфонiлсечовин, бромоксинiлу та дикамби до 3-го листка в кукурудзи. Не застосовувати в ба-
кових сумiшах з препаратами, що мiстять цитокiнiни, оскiльки вони можуть вплинути на фiтогормо-
нальний баланс рослини. Не застосовувати з препаратами, що мають сильнолужну реакцiю (pH > 8).

Ефект полiпшення мiнерального живлення, 
збiльшення коефiцiєнтiв використання елементiв 
живлення з ґрунту

Результат застосування Аппетайзеру, 0,5 л/га  
на пшеницi озимiй у фазу початок виходу  
колосу (BBCH 49)  
ТОВ «АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН», Кiровоградська 
обл., Новомиргородський р-н., с. Шпакове

8

6

4

2

0

6,09 6,49

0,4
Технологія 

господарства
Аппетайзер Прибавка

Ур
ож

ай
ні
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ь,

 т
/г

а

Результат застосування продукту Аппетайзер,  
0,5 л/га у фазу 7-8 листок кукурудзи, Чернiгiвська обл.

Контроль (без обробки) Аппетайзер, 0,5 л/га

Дохiд вiд реалiзованої продукцiї (затрати 
на Аппетайзер вирахувано, результати 
урожайностi лiворуч)

Дохiд, грн/га 1906,02

Дохiд, дол. США/га 70,02

Затрати на Аппетайзер, 
дол. США/га (цiна з ПДВ) 10,8

Окупнiсть Аппетайзера у 7,98 разiв

Курс Мiжбанк на 16.07.2020, 
грн за 1 дол. США 27,22

Прайс (Агро-Регiон) грн за 
1 т зерна пшеницi озимої з 
поля, 16.07.2020

5500
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На яблунi:
• за 1-2 доби (не пiзнiше 12 годин) до настання прогнозованого зниження температури повiтря пiд 

час цвiтiння, повторно — через 3-4 доби пiсля заморозкiв;
• у перiод iнтенсивного росту та розвитку зав’язi.
На пiдставi багаторiчних дослiджень та передової практики оптимальними термiнами застосування 
Атонiк® Плюс вважаються:
• розпускання бруньок та поява перших листкiв;
• рожевий бутон;
• повне цвiтiння;
• вiдразу пiсля цвiтiння (опадання пелюсток);
• рiст зав’язi до червневого опадання.
Максимальна кiлькiсть обробок на усiх зареєстрованих культурах — 3 рази. Рекомендована норма 
витрати робочого розчину: 200-300 л/га на польових та 500-1000 л/га на садових культурах. Для 
забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується вико-
ристовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm для польових 
культур та ID, IDK, ITR з розмiром крапель 250-450 МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
Рекомендується уникати поєднання Атонiк® Плюс у бакових сумiшах з гербiцидами. Найкраще за-
стосовувати Атонiк® Плюс на 3-4-й день пiсля застосування гербiцидiв. Атонiк® Плюс добре комбi-
нується в бакових сумiшах iз фунгiцидами, iнсектицидами, добривами для позакореневого пiджив-
лення, залишаючись при цьому хiмiчно нейтральним.

126

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

натрiю 5-нiтро-
гаiколат, 3 г/л + натрiю 
ортонiтрофенолят,
6 г/л + натрiю пара- 
нiтрофенолят, 9 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА синтетичнi 
нiтрофеноли

УПАКОВКА бутель 1 л, канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 4

ПЕРЕВАГИ
• всесвiтньо вiдомий бiостимулянт
• iстотне збiльшення урожайностi
• полiпшує стiйкiсть рослин культури  

до несприятливих умов 
• додаткова дiя, пов’язана зi стiйкiстю 

до хвороб i шкiдникiв
• чудовий компонент у бакових сумiшах
• безпечний продукт для людей i довкiлля
• понад 50 рокiв досвiду

Культура Норма 
витрати, 
л/га

Призначення Спосiб, час 
обробок, 
обмеження

Цукровi буряки 0,2
Подолання стресових явищ пiсля використання 
пестицидiв i природних аномалiй, пiдвищення 
врожайностi та якостi коренеплодiв

Обприскування  
у перiод вегетацiї

Озима пшениця, 
озимий i ярий рiпак 0,2 Прискорення ростових процесiв у весняний 

перiод, пiдвищення врожайностi i якостi продукцiї
Обприскування  
у перiод вегетацiї

Черешня, яблуня, 
абрикос, персик, 
виноград (у т.ч. для 
роздрiбного продажу)

0,2
Пiдвищення морозостiйкостi плодових культур 
при тимчасових зниженнях температури повiтря, 
пiдвищення врожайностi та якостi плодiв

Обприскування  
у перiод вегетацiї

Кукурудза, 
соняшник, соя 0,2

Подолання стресових явищ пiсля використання 
пестицидiв i природних аномалiй, пiдвищення 
врожайностi i якостi продукцiї

Обприскування  
у перiод вегетацiї

Томати, цибуля, 
картопля (у т.ч. 
для роздрiбного 
продажу)

0,2

Прискорення ростових процесiв у весняний 
перiод, подолання стресових явищ пiсля 
використання пестицидiв i природних аномалiй, 
пiдвищення врожайностi та якостi продукцiї

Обприскування  
у перiод вегетацiї

Регулятор росту i плодоношення, бiостиму-
лянт iз яскраво вираженою регенеративною  
та антистресовою дiєю. Атонiк® Плюс — по-
єднання 3-х синтетичних нiтрофенолiв (нату-
ральнi сполуки, якi мiстяться в живих клiтинах). 
Пiсля застосування препарату його компонен-
ти швидко i легко проникають у клiтини рос-
лин i негайно метаболiзуються в сполуки, якi 
природньо мiстяться в рослинах i виконують 
подiбнi функцiї.

АТОНIК ПЛЮС/Е3-ЕНЗОБIОН 
ЕФЕКТИВНIСТЬ 
Рослини, для пiдживлення яких застосовували Атонiк® Плюс, демонструють кращий рiст i генера-
тивний розвиток, полiпшення акумуляцiї бiомаси i кращу фотосинтетичну активнiсть, полiпшення 
водного статусу, цiлiсностi мембран i лiгнiфiкацiї стiнок клiтин. Атонiк® Плюс збiльшує стiйкiсть до 
несприятливих умов росту та рiзного роду стресiв. Окрiм того, збiльшується урожайнiсть та якiснi 
показники польових i плодових культур, овочiв вiдкритого та закритого ґрунту.

Результат застосування Атонiк Плюс (0,2 л/га), 
13 днiв пiсля внесення (Черкаська обл.  
с. Дубiївка, 2021 р.). 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
На озимому рiпаку:
• у фазу 3-4 пар справжнiх листкiв (вiдновлен-

ня вегетацiї i регенерацiя);
• на початку фази бутонiзацiї (полiпшення 

цвiтiння i насiннєвої продуктивностi);
• у фазу цвiтiння (для збiльшення маси 1000 на-

сiнин та зменшення розтрiскування стручкiв).
На сої: 
• у фазу 2-3-х трiйчастих листкiв;
• у фазу бутонiзацiї.
На соняшнику:
• у фазу 6-8 листкiв.
На цукрових буряках:
• через 3-4 днi пiсля внесення гербiцидiв у 

фазу 2-3 пари справжнiх листкiв до змикання 
листкiв у рядках i мiжряддях;

• разом iз першим обприскуванням iз фунгiци-
дами проти церкоспорозу.

Контроль (без обробки) Атонiк® Плюс 
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

магнiй — 4,8%, сiрка 
— 9,6%, бор — 2,03%, 
молiбден — 0,02%,
активний фiльтрат 
GA 142

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА
елементи живлення, 
фiльтрат з морських 
водоростей

УПАКОВКА бутель 1 л, канiстра 
5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

Культура Норма 
витрати, 
л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Яблуня 1,5-3 Iз фази зеленої бруньки до кiнця цвiтiння. Максимальна кратнiсть обробок — 3

Черешня 1,5-3 Iз фази бiлої бруньки до кiнця цвiтiння. Максимальна кратнiсть обробок — 3

Абрикос 1,5-3 Iз фази бiлої бруньки до кiнця цвiтiння. Максимальна кратнiсть обробок — 3

Персик 1,5-3 Iз фази зеленої бруньки до кiнця цвiтiння. Максимальна кратнiсть обробок — 3

ВM 86 стимулює цвiтiння i зав’язування плодiв, 
полiпшує їх якiсть у плодових та овочевих 
культур, забезпечуючи збiльшення товарного 
врожаю. Головним складником бiостимулянту 
є бiологiчно активний фiльтрат з водоростей 
Ascophyllum nodosum, виготовлених на основi 
технологiї Physio Activator® Technology. Водо-
ростi Ascophyllum nodosum — це надзвичайно 
багате джерело активних бiологiчних речовин: 
олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, вiтамiнiв 
та фiтогормонiв. Physio Activator® Technology — 
технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв; 
це унiкальна i запатентована технологiя, роз-
роблена пiдроздiлом компанiї «UPL» — Ґоемар 
у Францiї.

ВМ 86 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
• Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення внаслiдок збiльшення активностi деяких ключо-

вих ферментiв.
• Полiпшує мiнеральне живлення, а отже стимулюється зав’язування плодiв.
• Активiзує подiл клiтин, завдяки чому збiльшується рiст плодiв.
• Додає енергiї та стимулює синтез полiамiнiв у генеративних частинах рослини пiд час цвiтiння  

та зав’язування плодiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Бiостимулянт ВМ 86 забезпечує:
• покращення поглинання елементiв мiнерального живлення рослинами, адже фiзiологiчнi ак-

тиватори GA 142 активiзують продукування ферментiв, вiдповiдальних за живлення азотом 
i фосфором, а також мiкроелементами;

• полiпшує зав’язування та формування плодiв, адже фiзiологiчнi активатори GA 142 збiльшують 
продукування гормонiв цвiтiння полiамiнiв, стимулюючи зав’язування плодiв, кращий раннiй роз-
виток плодiв, i полiпшують їх диференцiацiю.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО 
РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного вне-
сення препарату та його високої 
ефективностi рекомендується ви-
користовувати форсунки ID, IDK, 
ITR з розмiром крапель 250-450 
МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ
ВM 86 сумiсний у бакових сумiшах 
з бiльшiстю iнсектицидiв та фун-
гiцидiв, проте не рекомендується 
його застосування iз гербiцидами. 
Не рекомендується застосування 
iз препаратами, до складу яких 
входять фiтогормони: ауксини, ци-
токiнiни, гiберелiни, етилен тощо.
У випадку змiшування в робочому 
розчинi з добривами або засобами
захисту рослин препарат ВМ 86 
слiд додавати в останню чергу.

Вмiст полiамiнiв (nmol/g сухої ваги)

Контроль (без обробки) 
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перед цвітінням цвітіння

КонтрольВМ 86

зав’язування плодів

ВМ 86  
Результат застосування ВМ 86 (2,5 л/га) у фазу бiлий бутон, 82 днi 
пiсля внесення, сорт Кордiя, норма витрати робочого розчину — 
1000 л/га (Херсонська обл., Бiлозерський р-н, 2021 р.)

ПЕРЕВАГИ
• дружнє i рiвномiрне цвiтiння 
• стимулює диференцiювання домiнуючих зав’язей
• оптимiзує зав’язування плодiв i їх кiлькiсть  

на рослину
• рiвномiрне дозрiвання врожаю
• вiдмiнна якiсть плодiв
• полiпшує зав’язування плодiв за несприятливих умов
• покращує ферментативну активнiсть
• стимулює диференцiювання домiнуючих зав’язей

Рекомендована норма витрати робочого розчину — 500-1000 л/га
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА хлорпрофам, 500 г/л

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат для 
утворення туману 
при нагрiваннi

ХIМIЧНА ГРУПА карбамати

УПАКОВКА канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• унiверсальнiсть застосування — як при використаннi  

звичайного, так i нового сучасного обладнання
• контроль росту пагонiв бульб пiд час зберiгання
• забезпечення товарного вигляду бульб  

на тривалий перiод

Культура Призначення Норма витрати,  
мл/т бульб

Спосiб, час обробок, обмеження

Картопля
Запобiгання 
проростанню  
бульб

16-24

Обробка бульб картоплi. Перша 
обробка через 3-4 тижнi пiсля 
закладання бульб, наступнi через 2-3 
мiсяцi. Максимально — 3 обробки

Регулятор росту рослин, контролює рiст па-
гонiв картоплi. Дiюча речовина препарату  
Нео-Стоп® Л 500 — хлорпрофам — iнгiбує про-
цес дiлення клiтин, i, як результат, пригнiчує рiст 
паросткiв, завдяки чому можна пiдтримувати 
високу якiсть картоплi протягом 1 року.

НЕО-СТОП 
ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Нео-Стоп® не можна розчиняти у водi, вiн повинен 
використовуватися у чистому виглядi!
Картопля для виробничої переробки (темпе-
ратура зберiгання 8°С ± 1°С): 24 мл/тонну карто-
плi через 4 тижнi пiсля збору врожаю, далi по 16 мл 
кожнi 2-3 мiсяцi, максимально — 72 мл за сезон. Такої 
обробки буде достатньо для контролю проростання 
картоплi термiном до 12 мiсяцiв.
Картопля для продажу (температура зберiгання 5-6°С): 16 мл/тонну обробити через 4–6 тижнiв 
пiсля збору врожаю i 14 мл/тонну через 2-3 мiсяцi пiсля цього. Ця обробка забезпечить запобiгання 
проростанню протягом 6-7 мiсяцiв. Першу обробку до зниження температури найефективнiше робити 
за допомогою аерозольних генераторiв гарячого туману, з їх допомогою досягається найменший роз-
мiр краплин, наступнi внесення в мiру необхiдностi за допомогою розпилення у виглядi спрею. 
1. Обробка в примiщеннях, що мають систему «форсованого розподiлу повiтря»:
Установити розпилювач у трубах для рециркуляцiї. Це забезпечить найкращий розподiл Нео-Стоп® 
та рiвномiрнiсть його нанесення. Швидкiсть вентиляторiв повинна бути мiнiмальною, внутрiшня ре-
циркуляцiя проводиться до повного розсiювання туману. Пiсля обробки система циркуляцiї повiтря 
вимикається мiнiмум на 12 годин.
2. Обробка на складах, що не мають системи рециркуляцiї повiтря:
Перед тим, як розмiстити картоплю у примiщеннi, що пiдлягає обробцi, необхiдно:
• на пiдлозi примiщення встановити вентиляцiйний канал шириною приблизно 30 см залежно вiд 
ширини або довжини кагату картоплi, залишаючи пустi мiсця з обох сторiн для циркуляцiї повiтря;
• вентиляцiйнi канали повиннi бути розташованi на вiдстанi вiд 3 дo 3,5 м та можуть мати вигляд пер-
форованих металевих труб, щiлинної дерев’яної конструкцiї або, якщо картопля у мiшках — за допо-
могою перемичок (30 см) мiж мiшками нижнього шару з мiшками, що розташованi хрест-навхрест;
• у кiнцi кожної труби у щiлину для розпилювання встановити заземлений вентилятор для форсуван-
ня повiтря через трубу;
• вихлопний кiнець має бути розташований так, щоб пропускати повiтря через картоплю.
Або встановити нескладну установку з трубами для нагнiтання повiтря та отвором для його забору, 
залежно вiд площ примiщення — це дасть змогу якiсно та вiдносно рiвномiрно нанести препарат 
на бульби картоплi.

Генератор туману

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Не рекомендується застосовувати Нео-Стоп® вiдразу пiсля збору врожаю, так як хлорпрофам зупи-
нить процес загоєння ран.
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ДIЮЧI РЕЧОВИНИ
фосфор — 13%, калiй 
— 5%, активний 
фiльтрат GA 142

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

розчинний 
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА

макроелементи 
живлення, фiльтрат 
з морських 
водоростей

УПАКОВКА канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

ПЕРЕВАГИ
• активiзує рiст та розвиток кореневої системи
• забезпечує успiшну перезимiвлю озимих культур
• полiпшує рiст бiчних корiнцiв у озимого рiпаку
• активiзує осiннє та весняне кущiння пшеницi 
• швидший стартовий рiст у початковi фази росту
• сприяє утриманню високопродуктивних рослин  

у кiнцi вегетацiї

Культура Норма 
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Пшениця 1,0 
Восени — iз появою 1-2 листкiв до початку фази осiннього кущiння (BBCH 
11-20), навеснi — вiд початку вiдновлення вегетацiї до початку цвiтiння 
(ВВСН 21-61). Максимальна кратнiсть обробок — 3 

Рiпак 1,0
Восени — починаючи iз фази 3-х листкiв (BBCH 13), навеснi — вiд початку 
вiдновлення вегетацiї до початку бутонiзацiї (ВВСН 18-59). Максимальна 
кратнiсть обробок — 3

Кукурудза 1,0 Вiд фази 4-го до 8-го листка (ВВСН 14-18). Максимально 1 обробка

Соняшник 1,0 Вiд фази 4-го (2 пара справжнiх листкiв) до 8-го справжнього листка (ВВСН 
12-18). Максимальна кратнiсть обробок — однократно

Соя 1,0 Вiд фази 1-го до 3-го трiйчастого листка (ВВСН 13-17). Максимальна 
кратнiсть обробок — однократно

Картопля 1,0
У фазу 2-х листків картоплі, друге — через 15 днів після першого, або 
перше обприскування у фазу формування бульб картоплі, друге — 
через 15 днів після першого. Максимальна кратність обробок — 2 

Рутер активiзує рiст i розвиток кореневої систе-
ми, а також поглинання i засвоєння елементiв 
мiнерального живлення з ґрунту. Головним 
складником бiостимулянта є бiологiчно активний 
фiльтрат з водоростей Ascophyllum nodosum, ви-
готовлених на основi запатентованої технологiї 
Physio Activator® Technology (унiкальна техноло-
гiя, розроблена пiдроздiлом компанiї UPL у Фран-
цiї). Водоростi Ascophyllum nodosum — це над-
звичайно багате джерело активних бiологiчних 
речовин: олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, 
вiтамiнiв та фiтогормонiв. Продукт додатково 
збагачений легкозасвоюваним фосфором i калi-
єм, якi важливi не лише для росту i розвитку ко-
реневої системи, але й для успiшної перезимiвлi 
та закладання майбутньої продуктивностi. 

РУТЕР 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
• Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення: перевiрений вплив на активнiсть деяких ключо-

вих ферментiв.
• Полiпшує фосфорне живлення, засвоєння фосфору з ґрунтово-вбiрного комплексу i добрив. 
• Стимулює енергiю росту кореневої системи.
• Полiпшує водний баланс рослин.
• Забезпечує успiшну перезимiвлю завдяки накопиченню цукрiв.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується вико-
ристовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Рутер може застосовуватись у сумiшах з пестицидами та агрохiмiкатами. Максимальний синер-
гiчний ефект спостерiгається при поєднаннi препарату з фунгiцидами та iнсектицидами. Перед 
застосуванням слiд уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим 
застосуванням потрiбно обов’язково здiйснити тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на 
прояв фiтотоксичностi в с.-г. культур. Не застосовувати в бакових сумiшах з препаратами, до складу 
яких входять фiтогормони: ауксини, цитокiнiни, гiберелiни, етилен тощо.

Дiя традицiйної програми 
мiнерального живлення

Дiя технологiї PhysioActivator™ у програмi мiне-
рального живлення

Засвоєння 
добрив Засвоєння 

добрив
Ферменти 

розчинення
Ферменти 

розчинення

Добрива  
в ґрунтi

Добрива  
в ґрунтi

P
P

К К

Е

N

N

Ґрунтовий 
розчин

Ґрунтовий 
розчин

Ферменти 
поглинання

Ферменти 
поглинання

Активацiя ферментiв 
мiнерального 

живлення

Розчинення

Поглинання Пiдсилене 
 поглинання

розчинення

Результат через 28 днiв пiсля застосування  
бiостимулянта Рутер (гiбрид рiпаку Артога, 
Польща)

Результат застосування Рутер (1 л/га), у фазу  
2-3 листка пшеницi озимої, 16 день пiсля внесен-
ня (Полтавська обл., Котелевський р-н) Рекомендована норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га

Контроль (без обробки) Контроль (без обробки)Рутер, 1 л/га Рутер, 1 л/га
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СКЛАД крохмаль-г-полi, 88%

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА гранули 

УПАКОВКА пакет 5 кг, 20 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3

Унiкальний i запатентований суперабсорбент 
на основi натурального крохмалю. Бiорозклада-
ється, має стiйкi екологiчнi переваги i спецiаль-
но розроблений для застосування у сiльському 
господарствi. Покращує проростання, схожiсть 
i розвиток рослини та знижує вплив стресу на 
рослину. Може вноситись як у вiдкритий ґрунт, 
так i додаватись у компости, ґрунтовi субстрати, 
вноситись у сумiшi з добривами.

ЗЕБА 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Зеба® утримує вологу у виглядi гелеподiбної 
маси, має слабкий водневий зв’язок та «запа-
сає» вологу в ґрунтi як губка. За потреби препа-
рат Зеба® може вивiльняти 95% води.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Ґрунтовий кондицiонер Зеба® абсорбує воду 
i поживнi речовини, створюючи резервуар з 
вологою для її використання рослинами. Ба-
гаторазово поглинає i вивiльняє вологу для 
кореневої системи рослин упродовж всього 
вегетацiйного перiоду.
Покращує ефективнiсть використання води та 
добрив, пiдвищує продуктивнiсть рослин. 

ПЕРЕВАГИ
• найбiльш передова у свiтi технологiя суперабсорбцiї
• покращує ефективнiсть використання води та добрив 
• покращує проростання, схожiсть i розвиток рослини 
• знижує вплив стресу на рослину
• пiдвищує продуктивнiсть рослин
• бiорозкладається, екологiчно безпечний
• має широкий спектр застосування 

Культура/призначення Норма 
витрати, 
кг/га

Пшениця, ячмiнь, овес, 
тритiкале, рис 2-8

Соняшник, рiпак, гiрчиця 2-8

Соя, горох, боби, люпин, 
сочевиця, нут 4,5-8

Кукурудза 4,5-10

Картопля 6-12

Цукровi буряки, рiпа, пастернак 3,4-8,0

Види капусти, салати, латук 4,5-10

Томати, перець чилi/солодкий, 
диня, кавун 6-15

Культура/призначення Норма 
витрати,  
кг/га

Цибуля рiпчаста, цибуля 
порей 6-12

Трави та спецiї 4,5-10

Декоративнi рослини 4,5-10

Саджанцi дерев: фруктовi, 
цитрусовi, горiхи, лiсовi

0,5-14 г/рослину; 
7-15 кг/га

Саджанцi винограду: 
столовий, винний

1-2 г/рослину;
7-15 кг/га

Газони, трави (для 
покращення проростання) 5-10 кг/га

Традицiйний/ рулонний 
газон 0,5-1,5 кг/100 м2

Зменшення поверхневої 
корозiї ґрунту, запобiгання 
утворенню ґрунтової кiрки

2,25-5

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Препарат Зеба® призначений для внесення як у вiдкритий ґрунт, так i в ґрунтовi субстрати, компо-
сти, вноситись у сумiшi з добривами. Не рекомендується використання без заробки в ґрунт.
В основному Зеба® вноситься перед посiвом чи висадкою рослин, але за наявностi спецiального 
обладнання може вноситись i пiсля того, як з’являться сходи. Може застосовуватись на всiх типах 
ґрунтiв (на легких, пiщаних ґрунтах рекомендуємо застосовувати вищу норму витрати). Продукт 
Зеба® слiд застосовувати за допомогою спецiалiзованої технiки, здатної дозувати мiкрогранульо-
ванi продукти, з дотриманням рекомендацiй калiбрування вiд виробника технiки.
При наявностi вологи чи конденсату у дозаторах рекомендується попереднє використання графiту 
чи тальку для видалення надлишкiв вологи.
Рекомендуємо вносити абсорбент Зеба® у посiвнi рядки, якi загалом становлять близько 10 см 
завширшки. Гранули продукту Зеба® найкраще розмiщувати нижче рiвня посiву насiння на  
2-15 см. Якщо Зеба® вноситься навколо або вище рiвня посiву насiння важливо одразу провести 
зрошення для покращення проростання насiння.
Препарат Зеба® може вноситись рiвномiрно по всiй поверхнi ґрунту вiдповiдним дозуючим при-
ладом безпосередньо перед тим, як вiн буде зароблений в ґрунт. Такий пiдхiд можливо виконати 
при пiдготовцi посiвної площi. При цьому важливо забезпечити не занадто глибоку заробку, щоб 
гранули розмiщувались якомога ближче до зони коренiв рослини. 
Застереження: враховуючи, що абсорбент Зеба® дуже гiгроскопiчний, слiд уникати потрапляння во-
логи; зберiгати абсолютно iзольованим вiд навколишнього середовища до моменту застосування.

СУМIСНIСТЬ
Препарат Зеба® сумiсний з ґрунтовими добривами, кондицiонерами чи бiологiнчими продуктами. 
Не рекомендується застосовувати в прямих сумiшах з будь-якими пестицидами. 

Поглинання

Зона Зеба®

Вивiльнення
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ПЕРЕВАГИ
• полiпшує розтiкання крапель робочого розчину
• забезпечує швидке проникнення та пролонговану  

дiю добрив та бiостимулянтiв
• краще проникнення препаратiв
• спричиняє дiю на шкiдники фiзико-хiмiчним способом
• збiльшує стiйкiсть до змивання дощем контактних  

пестицидiв та бiопрепаратiв
• забезпечує максимальну дiю пестицидiв

ДIЮЧА РЕЧОВИНА
сумiш метилових 
ефiрiв жирних 
кислот, 94%

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

концентрат емульсiї 
(КЕ)

УПАКОВКА канiстра 3 л, 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 4

Неiонний ад’ювант (ПАР) на основi рослинної 
олiї. Полiпшує розтiкання та проникнення ро-
бочого розчину в рослину, а також сповiльнює 
його висихання на листковiй поверхнi. 

АМIГО СТАР 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Поверхнево-активна речовина Амiго® Стар покращує розтiкання й утримання гербiцидiв, iнсекти-
цидiв i фунгiцидiв, а також сповiльнює їх висихання на листковiй поверхнi; забезпечує швидке про-
никнення дiючих речовин пестицидiв через кутикулу листка.

ЗАСТОСУВАННЯ З ГЕРБIЦИДАМИ
Амiго® Стар може застосовуватись з широким спектром гербiцидiв для покриття робочим розчином 
бур’янiв, а також для збiльшення поглинання активних складових гербiциду. Амiго® Стар забезпе-
чує кращий результат порiвняно з препаратами на основi мiнеральних олив. За прохолодних умов 
(<10°С) слiд надавати перевагу саме Амiго® Стар з-помiж iнших ад’ювантiв, якi згiдно з етикеткою ре-
комендують застосовувати з ад’ювантом.

ЗАСТОСУВАННЯ З IНСЕКТИЦИДАМИ 
Амiго® Стар можна застосовувати з бiльшiстю iнсектицидiв. Ефiрна олiя, що входить до складу ад’ю-
ванту, має фiзико-хiмiчну дiю на шкiдники та пiдсилює роботу iнсектицидiв. Додатково забезпечує 
ретардантний вплив на кристалiзацiю iнсектицидiв, оскiльки зменшується випаровування iз кра-
пель робочого розчину. 
Крiм того, Амiго® Стар застосовується в якостi еко-iнсектицида: завдяки вiдмiннiй покривнiй здат-
ностi Амiго® Стар робить не можливим вiдродження яєць шкiдникiв, адже тонка плiвка при попа-
даннi в органи дихання блокує надходження повiтря та викликає їх загибель.

ЗАСТОСУВАННЯ З ФУНГIЦИДАМИ 
Застосовуйте Амiго® Стар для полiпшення покриття захисних компонентiв i збiльшення поглинан-
ня системних дiючих речовин. Прилипач забезпечує збiльшення проникнення системних фунгi-
цидiв через епiкутикулярний шар листка, а отже полiпшує контроль хвороб. 

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Амiго® Стар застосовується в усiх випадках, коли згiдно з етикеткою хiмiчних препаратiв рекомен-
дуються ад’юванти на основi рослинних олiй, навiть якщо Амiго® Стар або ПАР на основi сумiшi 
метилових ефiрiв жирних кислот спецiально доданi до складу препарату.
Перед застосуванням слiд уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед пер-
шим застосуванням слiд обов’язково здiйснити тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на 
прояв фiтотоксичностi у с.-г. культур.
Приготування робочого розчину: заповнити бак водою на 1/3 об’єму i при постiйному перемiшу-
ваннi додати спочатку вiдповiдну кiлькiсть пестициду, а потiм Амiго® Стар та воду до повного об’єму.

Культура Коментар Норма витрати 
Амiго Стар, л/га

Регламенти застосування

Буряки, 
соняшник, соя, 
горох, рiпак, 
цибуля, льон-
довгунець

У баковiй сумiшi з 
грамiнiцидом Центурiон

0,4-0,8 Проти однорiчних злакових бур’янiв

0,8-1,6 Проти багаторiчних злакових 
бур’янiв

Соняшник, 
соя, рiпак

Фунгiциди, iнсектициди, 
добрива та бiостимулянти на 
основi сухих препаративних 
форм i на культурах з 
восковим нальотом (з преп. 
формами ВГ, ЗП, КС)

0,4-0,6

Рекомендована концентрацiя Амiго® 
Стар — 0,2% при нормi витрати 
робочого розчину 200-300 л/га. У разi 
збiльшення норми витрати робочого 
розчину, пропорцiйно збiльшується 
норма витрати препарату

Кукурудза
У баковiй сумiшi з 
гербiцидом Десперадо  
та iншими гербiцидами

1-1,5
Рекомендована концентрацiя Амiго® 
Стар — 0,5% за норми витрати 
робочого розчину 200-300 л/га

Виноград Фунгiциди та iнсектициди 0,6-0,8 У ВВСН 10-60, не застосовувати за 
середньодоб. темп. >+ 25°C

Овочi, ягiднi

Усi препарати на основi 
сухих препаративних форм 
i на культурах з восковим 
нальотом (з преп. формами 
ВГ, ЗП, КС)

0,4-0,6

Рекомендована концентрацiя 
Амiго® Стар — 0,2% при нормi 
витрати робочого розчину  
200-300 л/га
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paфiнoвaна 
парафiнова oлiя, 
732 г/л + iншi 
кoмпoнeнти

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА

рiдкий кoнцeнтpaт 
(РК)

УПАКОВКА канiстра 3, 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 4

Тип пестициду й агрохiмiкату Рекомендована норма 
витрати ад’юванту 
Ремiкс, л/га

Спосiб, час обробок, 
обмеження

Ґрунтовi гербiциди (Пропонiт, 
Пропоніт Т, Пропонiт Дуо, Стрiм, 
Апстейдж, iншi гербiциди)

0,2-0,4*

Згiдно з рекомендацiями 
щодо застосування ґрунтового 
гербiциду, з яким застосовується 
ад’ювант

Iнновацiйний aд’ювaнт для заcтocyвaння з 
гepбiцидaми ґpyнтoвoї дiї. Зaбeзпeчyє зменшен-
ня знесення робочого розчину та рiвномiрнiсть 
покриття оброблюваної поверхнi; збiльшує 
адсорбцiю i зaкpiплeння гербiцидiв у верхнiх 
шарах ґрунту, що пiдсилює i пoдoвжyє кoнтpoль 
бyp’янiв та знaчнo зменшує фiтотоксичнiсть на 
рослини культури. 

РЕМIКС 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Ремiкс® дiє трьома шляхами:
1. Зменшує кiлькiсть краплин, менших нiж 100 мiкрон i схильних до знесення, та забезпечує форму-
вання якiсного покриття ґрунтової поверхнi робочим розчином; 
2. Зменшує турбулентнiсть краплин та пiдтримує необхiдний кут факелу (наприклад 110°) в широко-
му дiапазонi робочого тиску, забезпечуючи рiвномiрне покриття поверхнi ґрунту гербiцидом;
3. Вкриває активнi iнгредiєнти гербiциду зв’язуючою плiвкою, що збiльшує адсорбцiю гербiциду 
часточками ґрунту (ґрунтовими колоїдами, органiкою). Ця пiдвищена здатнiсть до зв’язування за 
допомогою Ремiкс® забезпечує утримання гербiциду в верхньому шарi ґрунту (5 см), де проростає 
бiльшiсть бур’янiв, пролонгує дiю гербiциду та пiдвищує якiсть контролю бур’янiв. Крiм того, суттєво 
зменшується ризик промивання гербiциду у нижнi шари ґрунту (пiсля сильних опадiв) та подальшо-
го фiтотоксичного впливу на культуру.

ПЕРЕВАГИ
• забезпечує якiсне покриття та розподiлення  

робочого розчину гербiциду
• запобiгає знесенню робочого розчину 
• утримує гербiцид у верхнiх шарах ґрунту
• посилює контроль бур’янiв
• висока ефективнiсть за меншої норми  

витрати робочого розчину

* — препарат Ремiкс® можна застосовувати на всiх типах ґрунтiв, окрiм пiщаних (пiски та супiски)

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Ремiкс® знижує знесення робочого розчину, 
стабiлiзує кут факела, що в свою чергу забез-
печує рiвномiрне та точне обприскування. 
Ремiкс® пiдвищує ефективнiсть, забезпечуючи 
рiвномiрне розподiлення та утримання гербi-
циду в активнiй зонi у верхньому шарi ґрунту, 
де проростають бур’яни. Збiльшена адсорбцiя 
ґрунту знижує промивання гербiциду в насiн-
нєву зону, покращуючи захищенiсть та умови 
розвитку культури.
Ремiкс® забезпечує високу ефективнiсть ґрунто-
вих гербiцидiв навiть за зменшеної норми ви-
трати робочого розчину (до 150 л/га). Пiдтвер-
джено численними дослiдами у Європi, що при 
застосуваннi норми витрати робочого розчину 
(гербiцид + Ремiкс®) 150 л/га спостерiгається iде-
альне покриття гербiцидом поверхнi ґрунту та 
формування захисного екрану. 

ОСОБЛИВОСТI  
ЗАСТОСУВАННЯ
Робочий розчин з додаванням препарату 
Ремiкс® готують безпосередньо перед засто-
суванням. Для цього необхiдно заповнити бак 
наполовину чистою водою, додати рекомен-
довану кiлькiсть гербiциду, добре помiшати та 
пiсля повного розчинення додати необхiдну 
кiлькiсть препарату Ремiкс®. 

Культура Застосування Фаза розвитку 
(BBCH)

Зерновi 
колосовi

З гербiцидами 
ґрунтової дiї 00-23

Озимий 
рiпак

З гербiцидами 
ґрунтової дiї 00-15

Соняшник З гербiцидами 
ґрунтової дiї 00

Кукурудза З гербiцидами 
ґрунтової дiї 00

Соя З гербiцидами 
ґрунтової дiї 00

Овочi З гербiцидами 
ґрунтової дiї 00

Цукровi 
буряки

З гербiцидами 
ґрунтової дiї 00-19

БЕЗ Ремiкс +Ремiкс

Ферменти 
розчинення

Гербiцид 
вимивається з 
активної зони

Пiдвищена ад-
сорбцiя ґрунтуГербiцид

Насiння бур’янiв

Насiння культури

нерiвномiрне роз-
повсюдження роб. 

розчину
рiвномiрне роз-

повсюдження роб. 
розчину

Гербiцид 
залишається у 
активнiй зонi

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ЧАСУ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРЕПАРАТУ РЕМIКС® НА С.- Г. КУЛЬТУРУ
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ДIЮЧА РЕЧОВИНА
органо-силiкон 
(100% трисилоксан 
алкоксилат)

ПРЕПАРАТИВНА 
ФОРМА рiдина (Р)

УПАКОВКА бутель 1 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 4

Тип пестициду й агрохiмiкату Рекомендована концентрацiя Сiльвет® Голд,%*

Регулятори росту рослин 0,025-0,05

Гербiциди 0,025-0,15

Iнсектициди 0,025-0,1

Фунгiциди 0,015-0,05

Добрива та мiкродобрива 0,015-0,1

«Суперприлипач» органо-силiконової групи. По-
лiпшує покриття, змочування поверхнi рослини 
та проникнення пестицидiв та агрохiмiкатiв. 

СIЛЬВЕТ ГОЛД 
МЕХАНIЗМ ДIЇ 
Сiльвет® Голд значно зменшує поверхневий натяг водних розчинiв, завдяки чому забезпечується 
максимальне змочування як верхньої, так i нижньої поверхонь листка робочим розчином, а також 
важкодоступних мiсць, незалежно вiд товщини воскового шару i ворсистостi рослини.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
• Додавання Сiльвет® Голд у робочий розчин значно зменшує поверхневий натяг робочої рiдини 

та формує однорiдну плiвку на поверхнi листка й у важкодоступних частинах рослини.
• Забезпечує бiльшу i сталу ефективнiсть засобiв захисту рослин i добрив завдяки значному збiль-

шенню площi покриття i проникненню в важкодоступнi частини рослин.
• Сприяє швидкому проникненню системних препаратiв у рослину через кутикулу i продихи.
• Забезпечує ефективнiсть пестицидiв при обприскуваннi рослин, покритих пилом, восковим на-

льотом i сильно опушених (полин, гiрчак повзучий, березка польова, види осоту, капуста, цибуля 
та iн.).

• Дозволяє зменшити об’єм робочого розчину на 20-50%.
• Зменшує собiвартiсть хiмiчного захисту за рахунок зменшення норм витрати пестицидiв i води 

для приготування робочого розчину.
• Дозволяє здiйснювати обприскування при бiльш високiй швидкостi.
• Забезпечує вищу бiологiчну i господарську ефективнiсть за обприскування авiацiйним методом.
• Збiльшує стiйкiсть до змивання препаратiв опадами.
• Не фiтотоксичний, може застосовуватись за будь-яких норм витрати.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
У польових умовах норма витрати Сiльвет® Голд становить вiд 0,01 до 0,1 л на 100 л води. Термiн 
застосування та строк останньої обробки до збирання врожаю визначенi офiцiйною реєстрацiєю 
препарату, з яким застосовується Сiльвет® Голд у баковiй сумiшi.
Усi наведенi норми Сiльвет® Голд та рекомендацiї щодо застосування об’ємiв води є загальни-
ми i можуть коригуватися залежно вiд специфiки конкретних умов (типу форсунок, висоти рослин 
тощо). Головна мета — досягнення максимального покриття площi оброблюваної поверхнi рос-
лин, проте слiд уникати надмiрного стiкання робочого розчину.
Додавання Сiльвет® Голд у баковi сумiшi є безпечним для оброблюваних рослин, проте для за-
побiгання будь-якого можливого прояву фiтотоксичностi, що може виникнути у кожної бакової 
комбiнацiї, перед першою обробкою площ завжди рекомендується проводити попереднiй тест на 
сумiснiсть та тестування на невеликiй дiлянцi. ПЕРЕВАГИ

• полiпшує покриття та проникнення всередину  
листкової поверхнi

• пiдвищує ефективнiсть пестицидної обробки
• знижує собiвартiсть продукцiї за рахунок зниження  

об’ємiв робочого розчину
• стiйкiсть до змивання дощем

* — рекомендована концентрацiя в% (для прикладу 0,025% = 25 мл на 100 л води, що застосовується для приготування 
робочого розчину).
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДIВ
ВПЛИВ ЯКIСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДИ НА ПЕСТИЦИДИ  
I ЕФЕКТИВНIСТЬ ХIМIЧНИХ ОБРОБОК 
Вода хорошої якостi є важливим аспектом при змiшуваннi i приготуваннi робочих розчинiв пести-
цидiв. Вода повинна бути чистою i мати оптимальнi для обробки фiзико-хiмiчнi характеристики. Не 
якiсна вода може знизити ефективнiсть обробок пестицидами та пошкодити рослини й обладнання
для внесення.

Параметри якостi води, якi впливають на якiсть робочого розчину:
1) Жорсткiсть води 
Жорстка або м’яка (залежно вiд вмiсту кальцiю та магнiю, карбонат-iонiв). Вода вважається жорсткою 
при високому процентному вмiстi солей кальцiю i магнiю. Жорстка вода може спричинити випадан-
ня в осад деяких хiмiчних речовин. Жорстка вода також може вплинути на баланс системи поверх-
нево-активних речовин i, вiдповiдно, на зволоження, емульгування та дисперсiю. Дуже жорстка вода 
може знизити ефективнiсть речовин, якi використовуються для очищення брудної води.
При жорсткостi:
• до 4 мг-екв./л вода вважається м’якою;
• вiд 4 до 8 мг-екв./л — середньої жорсткостi,
• вiд 8 до 12 мг-екв./л — жорсткою;
• вище 12 мг-екв./л — дуже жорсткою.

2) pH рiвень води
• Кисла вода (рН < 7)
• Нейтральна вода (рН=7)
• Лужна вода (рН > 7)
У високолужних водах (pH> 8 ) пестициди можуть проходити процес лужного гiдролiзу. Цей процес 
викликає розпад активних iнгредiєнтiв, який може знизити їх ефективнiсть. Висококислотна вода 
також може вплинути на стабiльнiсть i фiзичнi властивостi деяких хiмiчних формуляцiй.

3) Органiчна речовина
Вода може мiстити багато органiчних речовин, таких як рослиннi залишки, водоростi i найпростiшi 
органiзми, якi блокують форсунки, лiнiї й фiльтри. Водоростi також можуть вступати в реакцiю з 
деякими хiмiчними речовинами, знижуючи їх ефективнiсть.

4) Температура
Дуже гаряча або холодна вода може негативно вплинути на розчиннiсть i дiю деяких хiмiчних 
елементiв. При використаннi дуже холодної води (нижче +12–15 °C) можуть виникнути проблеми зi 
швидким розчиненням препаратiв iз препаративною формою водорозчинних порошкiв i гранул. 
Для їх повноцiнного розчинення у робочому розчинi може знадобитися бiльше часу, нiж зазвичай. 
В iншому разi виникне ситуацiя iз забиванням форсунок i фiльтрiв або осiданням частини препара-
ту на днi бака обприскувача, що у подальшому може викликати недостатню ефективнiсть обробки.

5) Електропровiднiсть
За допомогою електропровiдностi зазвичай вимiрюється кiлькiсть мiнеральних солей, розчине-
них у водi. Пiд час посухи рiвень солей у водi пiдвищується. Дуже солона вода може викликати 
труднощi при розчиненнi кристалiчних агрохiмiкатiв i засмiчення обладнання, та є бiльш стiйкою 
до змiн рН. Для вимiрювання загальної кiлькостi розчинених у водi солей застосовують портатив-
ний прилад — кондуктометр. Чим вища електропровiднiсть, тим вища концентрацiя солей, тим 
важче рослинам вбирати розчин. Оптимальний рiвень електропровiдностi 0,3–0,7 mS/cm.

ПРИГОТУВАННЯ БАКОВИХ СУМIШЕЙ ПЕСТИЦИДIВ

Черговiсть завантаження препаратiв Основнi типи препаративних  
форм пестицидiв

1. Кондицiонери води, добрива, мiкродобрива  
(Iкс-Чейндж®; сульфат амонiю, «Контроль ДМП» та iн.;  

мiкродобрива. Мiкродобрива iнколи можуть бути антагонiста-
ми пестицидiв навiть при фiзичнiй сумiсностi)

2. Сухi препаративнi форми у ВРП  
(водорозчинних пакетах)

3. Сухi препаративнi форми без ВРП  
(спочатку ЗП, потiм — ВГ, суха текуча суспензiя)

7. Сухi водорозчиннi препарати (РГ)

5. Суспо-емульсiї (СЕ)

9. Ад’юванти (ПАР) (додаються в останню чергу, їх пода-
ють прямо у бак, не через сумiшевий бак (змiшувач), для 

запобiгання пiдвищеному пiноутворенню)

4. Рiдкi препаративнi форми у виглядi суспензiй (КС)

8. Рiдкi водорозчиннi препарати (РК)

6. Емульгуючi препарати (КЕ, МЕ, ЕВ, ЕМ)

Код Назва

Укр. Англ.

ЗП WP Змочуваний 
порошок

КЕ EC Концентрат, що 
емульгується

ВГ WG
Гранули, що 
диспергуються у 
водi

ЕВ EW Емульсiя, масло 
(олiя) у водi

КС SC Концентрат 
суспензiї, який тече

ТН FS
Концентрат для 
обробки насiння, 
який тече

РК SL Розчинний 
концентрат

МД OD Масляна дисперсiя

СК CS Капсульна 
суспензiя

СЕ SE Суспо-емульсiя
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Перед приготуванням робочого розчину рекомендується провести тест на змiшуванiсть
препаратiв:
• приготувати робочi розчини кожного з необхiдних препаратiв з урахуванням рекомендованих 

норм;
• поєднати розчини в прозорiй ємностi, потiм закрити її i ретельно перемiшати рiдину;
• вiдстоювати розчин протягом 30 хвилин.
При несумiсностi можна побачити пошаровий розподiл робочої рiдини, утворення пiни, осад.

ПОГОДНI ФАКТОРИ
1) Температура повiтря — вiд +6°С до +25°С (оптимально — +15…+18°С). Виняток становлять ака-
рициди Омайт® (оптимально дiє за бiльш високих температур — понад +25°С) та Ортус® (найшвид-
ша дiя досягається за пiдвищених температур — +25…+30°С).
2) Швидкiсть вiтру — не бiльше 5 м/с (оптимальна < 2 м/с). 
3) Вiдносна вологiсть повiтря — не менше 60%.

РЕКОМЕНДОВАНI ОБ’ЄМИ ВОДИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Об’єм води, л/га 150 л 200 л 250 л 300 л

Пiслясходовi гербiциди

Ґрунтовi гербiциди

Фунгiциди

Фунгiциди на рiпаку, картоплi

Iнсектициди (контактнi + системнi) 

Регулятори росту

Добра проникнiсть i великий 
цiльовий об’єкт

Мала або легко доступна цiль 

Висока температура, низька 
вологiсть

Низька температура, висока 
вологiсть

РОЗПИЛЮВАЧI 
Розпилювачi — ключовий момент в ланцюгу 
факторiв, якi впливають на отримання високої 
ефективностi засобiв захисту рослин. Краплi 
робочого розчину повиннi потрапляти макси-
мально точно в цiль, забезпечуючи рiвномiрне 
покриття оброблюваної поверхнi. Тiльки таким 
чином можна досягнути потрiбних результатiв 
у боротьбi з бур’янами, шкiдниками i хвороба-
ми культурних рослин. Тому вимоги як до роз-
пилювачiв, так i до грамотного їх використан-
ня, — дуже високi. Допущену помилку у виборi 
розпилювача неможливо виправити вибором 
режимiв роботи, незалежно вiд вартостi обпри-
скувача.
Нижче — рекомендацiї як правильно пiдiбрати 
розпилювач, щоб у комбiнацiї з якiсним препа-
ратом досягти вiдповiдної густоти покриття об-
роблюваної поверхнi i забезпечити оптималь-
ний ефект дiї препарату.

АЛГОРИТМ ПIДБОРУ РОЗПИЛЮВАЧIВ
Пiдбiр розпилювача (тип i калiбр) можна робити за допомогою його характеристик з урахуванням 
необхiдної швидкостi руху обприскувача вiдповiдно до наведених нижче критерiїв вибору:
1. Оптимальнi параметри розпилювання, якi враховують:
• властивостi препарату
• бiологiчнi особливостi культури
• погодно-клiматичнi умови
2. Норма витрати робочого розчину (л/га)
При пiдборi розпилювача пам’ятаємо, що кон-
тактними препаратами необхiдно рiвномiрно 
покривати оброблювану поверхню, а систем-
нi краще наносити на нижню частину куль-
тури, звiдки вони, проникнувши всередину, 
поширюються по всiй рослинi. Оптимальний 
вибiр розпилювача залежить вiд поєднання 
двох чинникiв: стадiя росту культури i характе-
ристики препарату.
3. Погодно-клiматичнi умови 
Оптимальнi погоднi умови для якiсного об-
прискування:
• Температура не бiльше 25°С
• Вологiсть — не менше 60%
• Швидкiсть вiтру — менше 5 м/c
Реально на територiї України ЗЗР не вносять в 
межах оптимальних умов, тому рекомендуємо 
застосовувати виключно розпилювачi iнжек-
торного типу, щоб постiйно не контролювати 
тип розпилювача, який Ви використовуєте, i не 
мiняти його зi змiною погодних умов.

Анемометр Pocketwind IV — найкращий помiч-
ник для агронома. Вимiрює Дельта Т  
i швидкiсть вiтру на конкретному полi
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«Скорочена рекомендацiя» — це мати комплект з 2 типiв iнжекторних розпилювачiв — однофакель-
ний i двофакельний (наприклад, ID+IDTA або IDK+IDKT).

ДIАГНОСТИКА ЗНЕСЕННЯ I ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦIЇ 
РОЗПИЛЮВАЧIВ
Основна проблема використання зношених розпилювачiв — це нерiвномiрнiсть розподiлу робочого 
розчину. Визначити це вiзуально, тiльки по факелу розпилювання, — неможливо. Потрiбно замiнюва-
ти весь комплект розпилювачiв. Найточнiший метод визначення ступеню зношення розпилювачiв — 
це спецiальний стенд для визначення профiлю розподiлу розчину. Коєфiцiєнт варiацiї (рiвномiрностi 
розподiлу) нової форсунки — 3-5%. У зношених розпилювачiв вiн може досягати 30-60%! При таких ко-
ливаннях ефективнiсть внесення засобiв захисту рослин рiзко знижується, оскiльки вносять на 30-60% 
менше або бiльше. Тому надзвичайно важливо вчасно змiнювати розпилювачi: коли реальна норма 
витрати (л/хв) вiдрiзняється вiд даних, наведених у таблицi нижче, бiльше нiж на 10%.

Простi правила догляду за розпилювачами:
1. Промивати розпилювачi лужним розчином щодня пiсля обприскування.
2. Використовуйте спецiальнi (або зубнi) щiтки для очистки розпилювачiв. Заборонено використо-
вувати будь-якi металiчнi предмети для чищення.
3. Пiсля сезону обприскування розпилювачi потрiбно демонтувати, прочистити i за результатами 
перевiрки покласти на зберiгання до наступного року.

На сайтi Lechler Додаток для iPhone Додаток для Android

ID
IDTA
IDK/IDKT
IDK/
IDKT:

LU:
AD:
ST:

01-10: 3.5 - 8.0 bar
02-08: 3.5-8.0 bar

1.5 - 3.0 bar
01-03: 1.5 - 3.0 bar
04-06: 1.5 - 3.0 bar

1.5 - 2.5 bar
1.5 - 3.0 bar
2.0 - 3.0 bar

л/хв

Калькулятор пiдбору розпилювачiв для польових обприскувачiв:

Тип 
розпилювача

Переваги Тиск у 
розпилю-
вачах, 
бар*

Робоча 
швидкiсть 
обприскувача, 
км/год

Швидкiсть 
вiтру, м/c

Дельта T** Препарат

Двофакельний 
щiльовий 
iнжекторний 
(компактний)
IDKT

Оптимальна 
густота 
покриття, 
навiть у 
тiньових 
зонах

1-3,5 до 12 до 5 1-5 Контактний

Асиметричний 
iнжекторний 
двофакельний 
IDTA

Оптимальна 
густота 
покриття, 
навiть у 
тiньових 
зонах

3,5-8,0 12-24 5-7 5-10 Контактний

Щiльовий 
iнжекторний 
(компактний) 
IDK

Гарне 
проникнення 
у стеблестiй

1-3,5 до 12 до 5 1-5 Системний

Щiльовий 
iнжекторний 
ID3

Гарне 
проникнення 
у стеблестiй

3,5-8,0 12-24 5-7 5-10 Системний

* — Важливо вимiряти i брати до уваги тиск, який доходить до розпилювачiв. Його можна вимiряти звичайним 
манометром, з’єднаним Y-фiтингом з розпилювачем.
** — Дельта Т — вiдношення вологостi до температури (оптимальнi значення знаходяться в дiапазонi вiд 2 до 8). 
Чим вище значення Дельта Т, тим крупнiшою має бути крапля.
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ТЕХНIЧНИЙ СТАН ОБПРИСКУВАЧIВ
Розпилювачi. Коєфiцiєнт варiацiї всiєї штанги повинен бути не бiльше 10%. Перевiрка норми вили-
ву кожної окремої форсунки (за допомогою пiдвiшених пляшечок, наприклад) — малоiнформативна, 
вона не дозволяє зрозумiти, яка рiвномiрнiсть внесення по всiй ширинi штанги. Розпилювачi потрiб-
но перевiрити на спецiальному стендi, який замiряє коєфiцiєнт варiацiї. Якщо у Вас немає можливостi 
перевiрити свої розпилювачi за допомогою стенду, то ми рекомендуємо купувати розпилювачi га-
рантовано високої якостi, наприклад, нiмецької компанiї Lechler, де коєфiцiєнт варiацiї строго витри-
мується. Не iснує єдиних рекомендацiй щодо строкiв замiни розпилювачiв, адже стан розпилювачiв 
залежить вiд багатьох факторiв: хiмiчний склад робочого розчину, ступiнь фiльтрацiї води, робочий 
тиск, перiодичнiсть i ступiнь очистки розпилювачiв, перiодичнiсть i ступiнь очистки обприскувача. 
Рекомендується змiнювати розпилювачi перед початком кожного сезону обприскування. 
Не забудьте перевiрити також стан ущiльнень (корпуси не повиннi пiдтiкати пiд час обприскування) i 
мембрани вiдсiкачiв (рiдина з розпилювача повинна скапувати не довше 2 секунд пiсля вiдключення). 

Електросистема. Звернути увагу на штекери i роз’єми: вони не повиннi мiстити слiди корозiї i бути 
«розхитаними». Усi кабелi мають бути в захиснiй обмотцi i акуратно закрiпленими.

Карданний вал. Захисний кожух має бути цiлим, карданний вал — змащеним.

Насос. Перевiрити рiвень масла — за необхiдностi долити. Вчасно робити замiну масла згiдно з рег-
ламентами техобслуговування. Зазвичай це робиться раз в рiк, перед початком весняно-польових 
робiт. Якщо масло має мутний колiр, це може вказувати на пошкодження мембран. Дуже важливо 
перевiрити чи тримає обприскувач тиск!

Шланги i фiльтри. Перевiрити всi шланги на прориви, трiщини, потертостi. За потреби — замiнити 
(Звичайнi садовi шланги не пiдiйдуть. Потрiбнi спецiальнi шланги високого тиску, призначенi для 
роботи з засобами захисту рослин, стiйкi до перепаду температур i дiї ультрафiолету). Перевiрити 
мiсця крiплення хомутiв. 
Фiльтри обприскувача повиннi послiдовно вiдповiдати один одному: вiд меншої кiлькостi меш — до 
бiльшої. Сiтки фiльтрiв мають бути чистими i непошкодженими. 

Освiтлення (лампи, фари) мають бути справними, в тому числi, i для безпеки пересування по дорогах. 
Знаки, якi є iндикатором великогабаритного транспортного засобу, повиннi бути добре помiтними.

ДОРОГІ ПАРТНЕРИ, КОЛЕГИ!
У зв’язку з ситуацiєю у нашiй країнi та постiйною змiною локацiї наших спiвробiтникiв просимо вас 
користуватися нашим мобiльним додатком для монiторингу свiжої iнформацiї щодо контактiв наших 
регiональних менеджерiв, менеджерiв по роботi з ключовими клiєнтами та продукт менеджерiв.
Бережiть себе та ваших рiдних!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
 
Команда ТОВ «ЮПЛ Україна»



Вiдомостi, що мiстяться у виданнi, мають загальний характер. Перед використанням препаратiв потрiбно уважно прочитати iнструкцiю 
з їх застосування на тарнiй етикетцi. Для одержання детальнiшої iнформацiї, будь ласка, звернiться до представникiв нашої компанiї або 
до наших офiцiйних дистриб’юторiв.

www.upl-ltd.com/ua  
www.facebook.com/upl.ukr/

ТОВ “ЮПЛ Україна”
03066, м. Київ,
пров. Охтирський, буд. 7, корп. 4А
тел.: + 38 044 490 95 95

Комерцiйнi питання
тел.: +38 050 353 54 85

Завантажуйте мобiльний додаток 
UPL Ukraine


