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ЛАСКАВО ПРОСИМО У UPL

UPL на сьогоднi одна iз 5 найбiльших агрохiмiчних
компанiй у свiтi. Ми маємо iнтегроване портфолiо
патентних та постпатентних продуктiв для широкого
спектра польових та спецiальних культур: засоби захисту рослин, бiологiчнi продукти, добрива, рiшення для
контролю зберiгання врожаю, насiння, охоплюючи
весь цикл культури (вiд висiвання до зберiгання) — це
робить UPL унiверсальним постачальником рiшень
для вирощування продукцiї рослинництва.

OpenAg

TM

Наша цiль: вiдкрита сiльськогосподарська мережа (OpenAgTM), яка
орiєнтується на потреби кожного партнера та клiєнта i сприяє їх
стабiльному зростанню у партнерствi з нами.
Наш напрямок OpenAgTM забезпечує спрямування компанiї на
iнвестицiї у дослiдження, технологiю, продуктивнiсть та екологiчнiсть
виробництва. Нашi iнiцiативи слiдують шляхом вiдповiдального
передового досвiду, завдяки якому ми прагнемо до iнновацiйних
рiшень, що допомагає нам постiйно зростати.
Що дає можливiсть компанiї UPL це зробити?
• 48 виробничих потужностей у 14 країнах
• 130+ країн, де здiйснюються продажi
• 10 300 працiвникiв
• 1 500+ формуляцiй продуктiв
• 1 023 одержаних патентiв
• 12 400 зареєстрованих препаратiв у всьому свiтi
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ГЕРБIЦИДИ

АПСТЕЙДЖ — ґрунтовий селективний гербiцид системної дiї. Формуляцiя капсульна суспензiя запобiгає випаровуванню препарату,
що забезпечує ефективне використання дiючої речовини та гарантовану дiю за меншої
норми витрати дiючої речовини на 1 га (порiвняно з конкурентними препаратами з iншими
препаративними формами). Завдяки захисному екрану Апстейдж контролює наступнi хвилi
бур’янiв.

Культура

Бур’яни

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

кломазон, 360 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

капсульна суспензiя
(СК)

ХIМIЧНА ГРУПА

iзоксазолiдинони

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Норма
витрати,
л/га

Соя

Однорiчнi дводольнi
та злаковi

0,2

Буряки цукровi

Однорiчнi дводольнi
та злаковi

0,2

Рiпак ярий та озимий

Однорiчнi дводольнi
та злаковi

0,2

Картопля

Однорiчнi дводольнi
та злаковi

0,25

Спосiб, час обробок, обмеження

Обприскування ґрунту до появи
сходiв культури

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Дiюча речовина потрапляє до рослин бур`яну через коренi та проростаючi пагони, блокує процес утворення пiгментiв хлорофiлу та каротину та зупиняє таким чином процес фотосинтезу. Спостерiгається побiлiння бур’янiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Оскiльки препарат впливає на фотосинтез, ефект дiї на чутливi рослини стає помiтним лише з початком фотосинтезу. Препарат ефективно контролює бур’яни при застосуваннi до утворення 2-4 листкiв у
дводольних та 3-4 листкiв у злакових бур’янiв. Захисний екран на поверхнi ґрунту забезпечує контроль
наступних хвиль бур’янiв. Можливе побiлiння першої пари листкiв рослин рiпаку, 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 — дрiбногрудкуватим (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 використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
Препарат сумiсний з усiма ґрунтовими гербiцидами, що мають нейтральну кислотно-лужну реакцiю. Перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно провести тест на сумiснiсть.

СПЕКТР ДIЇ
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
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Однорiчнi злаковi бур’яни

Однорiчнi дводольнi бур’яни

Пальчатка криваво-червона

Ч

Амброзiя полинолиста

Ч

Осот городнiй

Ч

Просо пiвняче (плоскуха)

Ч

Жабрiй звичайний

Ч

Паслiн чорний

Ч

Тонконiг однорiчний

Ч

Канатник Теофраста

Ч

Пiдмаренник чiпкий

Ч

Бромус (види)

С

Кропива глуха пурпурова

Ч

Портулак городнiй

Ч

Вiвcюг звичайний

С

Грицики звичайнi

Ч

Роман польовий

Ч

Лисохвiст (види)

С

Дурман звичайний

Ч

Спориш звичайний

Ч

Метлюг звичайний

С

Зiрочник середнiй

Ч

Талабан польовий

Ч

Мишiй зелений

С

Лобода бiла

Ч

Череда (види)

Ч

Мишiй сизий

С

Пажитниця (види)

С

Просо звичайне

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.
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ГЕРБІЦИДИ

АПСТЕЙДЖ

Селективний системний пiслясходовий гербiцид. Бiтап Трiо поєднує високу ефективнiсть
дiючих речовин проти широкого спектру
бур’янiв iз вiдмiнною селективнiстю до рослин цукрових бурякiв. Контролює широкий
спектр бур’янiв, зокрема найпроблемнiшi на
цукрових буряках (лобода, щириця, хрестоцвiтi, гiрчаки). Наявнiсть олiї у препаративнiй формi забезпечує оптимальне покриття робочим розчином листкової поверхнi.
Застосування гербiциду Бiтап Трiо послiдовними двома обробками забезпечує тривалий
контроль бур’янiв.

Культура

Буряки цукровi
та кормовi

Бур’яни

Однорiчнi
дводольнi та деякi
злаковi

Норма
витрати, л/га

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

фенмедифам, 75 г/л +
десмедифам, 15 г/л +
етофумезат, 115 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

фенiлкарбамати,
похiднi бензофуранiв

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

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. Поєднання цих трьох дiючих речовин забезпечує значну синергiю.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Подвiйне проникнення (через надземну та пiдземну частину бур’янiв) гарантує надiйний контроль.
Погано абсорбується листками пiсля утворення кутикули.
За сильного забур’янення злаковими бур’янами рекомендується застосування грамiнiцидiв.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Спосiб, час обробок, обмеження

4,0

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

2,0 + 2,0

Перше обприскування у фазi сiм’ядолей
бур’янiв, наступне — з iнтервалом 10-12 днiв

Для досягнення найкращого результату потрiбно провести двократне застосування: перше у фазi
сiм’ядолей бур’янiв, друге — через 10-12 днiв. В окремих випадках, за сильного забур’янення та досягнення 4-х листкiв бур’янiв, дозволяється одноразове застосування з пiдвищеною нормою 4 л/га.
Бiтап Трiо застосовується до та пiсля сходiв культури.
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 iнших засобiв захисту рослин. Перед приготуванням
бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть.
Додавати прилипач не потрiбно, адже гербiцид Бiтап Трiо уже мiстить у своєму складi олiю, що
забезпечує оптимальне покриття листкової поверхнi робочим розчином.

ПЕРЕВАГИ

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI
Однорiчнi дводольнi бур’яни

• препарат виготовлений на олiйнiй основi,
що полiпшує покриття листкової поверхнi

Амброзiя полинолиста

Ч

Осот жовтий

Ч

Гiрчак березкоподiбний

Ч

Паслiн чорний

Ч

• два шляхи ураження бур’янiв: через коренi
та проростки

Гiрчак шорсткий

Ч

Пiдмаренник чiпкий

Ч

Гiрчиця польова

Ч

Портулак городнiй

Ч

• висока селективнiсть на будь-яких
фазах культури

Грицики звичайнi

Ч

Редька дика

Ч

• тривала ґрунтова дiя

Дурман звичайний

Ч

Ромашка лiкарська

Ч

Зiрочник середнiй

Ч

Талабан польовий

Ч

Кропива глуха

Ч

Фiалка польова

Ч

Курячi очка польовi

Ч

Щириця звичайна

Ч

Лобода бiла

Ч

Ч — чутливi
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ГЕРБІЦИДИ

БIТАП ТРIО

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 кiлькостi розчиннику, що покращує розподiл на
поверхнi бур’янiв, фiксацiю та ефективнiсть
дiючої речовини.

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Має контактно-систему дiю з проникненням у листя та стебла. Порушує процеси фотосинтезу в
фотосистемi II.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

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

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

Буряки цукровi
та кормовi

Бур’яни

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

4,0

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

2,5-3,5

Перше обприскування у фазi сiм’ядолей
бур’янiв, наступне — з iнтервалом 10-12 днiв

Однорiчнi дводольнi
та деякi злаковi

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
спектру дiї поширеними є поєднання з дiючими речовинами: метамiтрон (Метафол), етофумезат
(Етофол), кломазон (Апстейдж), трифлусульфурон-метил (Широ), s-метолахлор (Стрiм). Перед
приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть.

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
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ГЕРБІЦИДИ

БIТАП ФД-11

Унiкальне рiшення для пiслясходового захисту
кукурудзи вiд бур’янiв. Нова молекула амiкарбазон посилює ефективнiсть та забезпечує
контроль резистентностi бур’янiв.
Комбiнацiя гербiцидiв Вiжн Нео швидко проникає у рослину бур‘яну i викликає зупинку
росту чутливих видiв бур’янiв. Видимi симптоми ураження бур’янiв проявляються у виглядi
побiлiння листя та некрозiв. Повна загибель
бур’янiв настає протягом 7-25 днiв пiсля проведення обприскування.
Комплект Вiжн Нео розрахований для обробки
4 га посiвiв. Високоселективний до культури.
* — комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв Вiжн,
Суперсонiк та Амiго Стар

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 у твiн-пак упаковцi:
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)

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Завдяки наявностi у комплектi трьох дiючих речовин iз рiзними механiзмами дiї комбiнацiя
гербiцидiв Вiжн Нео забезпечує потрiйних 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
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 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. Нiкосульфурон блокує фермент
ацетолактатсинтазу (АЛС), який
вiдiграє важливу роль у синтезi
амiнокислот в рослинi. У результатi
уповiльнюється подiл клiтин i гальмується подальший рiст бур’янiв.

ГЕРБІЦИДИ

ВIЖН НЕО*

Контроль (без обробки)
Вiжн Нео
Результат застосування комплекту Вiжн Нео (1 комплект на 4 га),
35 днiв пiсля обробки. Фаза кукурудзи на момент внесення —
3-4 листки, фаза злакiв — 3 листки, дводольних — 2-4 листки,
Днiпропетровська обл., 2019 р.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендуємо застосовувати комплект Вiжн Нео 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 листкової поверхнi бур’янiв. Не рекомендується застосовувати комплект Вiжн
Нео, коли культура знаходиться в стресових умовах.
Гербiцид Вiжн має ґрунтову дiю, що забезпечує контроль наступних хвиль бур’янiв, однак для прояву ґрунтової активностi та формування захисного екрану необхiдна наявнiсть вологи в ґрунтi.
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI**
Дводольнi бур’яни
Амброзiя полинолиста

Злаковi бур’яни
Ч

Зiрочник середнiй

Ч

Осот жовтий
польовий
Падалиця
соняшнику

Ч

Ч

Метлюг звичайний

Ч

Мишiй (види)

Ч

Березка польова

С

Злинка канадська

Ч

Веронiка персидська

Ч

Канатник Теофраста

Ч

Портулак городнiй

Ч

Пажитниця (види)

Ч

Волошка синя

Ч

Курячi очка польовi

Ч

Редька дика

Ч

• унiкальна комбiнацiя дiючих речовин
iз рiзним механiзмом дiї

Галiнсога дрiбноквiткова

Ч

Кучерявець Софiї

Ч

Спориш

Ч

Плоскуха звичайна
(просо пiвняче)

Ч

Гiрчак повзучий

Ч

Лобода (види)

Ч

Сурiпиця звичайна

Ч

• висока селективнiсть до культури

Ч

Гiрчак шорсткий

Ч

Лутига розлога

Ч

Талабан польовий

Ч

Тонконiг
однорiчний

С

Ч

Мак дикий

Ч

Триреберник
непахучий

Пирiй повзучий

Гiрчиця польова

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

ПЕРЕВАГИ

• контроль широкого спектру бур’янiв
• запобiгає виникненню резистентностi
за рахунок нової молекули
• ґрунтова дiя
14

Ч

Вiвсюг звичайний

Ч — чутливi
С — середньочутливi

15

Унiкальне рiшення для досходового та ранньопiслясходового захисту кукурудзи вiд
бур’янiв. Нова молекула амiкарбазон посилює
ефективнiсть та забезпечує контроль резистентностi чутливих видiв бур’янiв.
Комбiнацiя гербiцидiв Вiжн Про формує захисний екран, який забезпечує контроль наступних хвиль бур’янiв. Комплект розрахований
для обробки 5-6 га посiвiв (залежно вiд вмiсту
гумусу в ґрунтi та органiчних решток).
Вiжн Про селективний до культури — його
можна застосовувати до 4 листка кукурудзи.
* — комерцiйна пропозицiя комплекту препаратiв Вiжн
та Пропонiт

ДIЮЧI
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 у твiн-пак упаковцi:
Вiжн (6 водорозчинних пакетiв
по 0,25 кг) + Пропонiт (3
канiстри по 5 л)

КЛАС
НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

МЕХАНIЗМ ДIЇ

За наявностi у комплектi трьох дiючих речовин iз рiзними механiзмами дiї комбiнацiя гербiцидiв
ВIЖН ПРО забезпечує потрiйних 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
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 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.
Зниження осмотичного потенцiалу рослини внаслiдок активностi дiючої речовини спричинює
загибель бур’янiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ
Культура

Кукурудза**

Бур’яни

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

Норма витрати

Спосiб, час обробок, обмеження

1 комплект на
5-6 га

Обприскування посiвiв у фазу
3-7 листкiв 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 дводольних
бур’янiв)

** — дозволяється лише 1 обробка за сезон

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 забезпечує 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 ранньопiслясходовий
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
переростання бур’янiв: фази 2 листкiв у злакових та дводольних бур’янiв.

ПЕРЕВАГИ
• унiкальна комбiнацiя дiючих речовин
iз рiзним механiзмом дiї
• висока селективнiсть до культури
• контроль широкого спектру бур’янiв
• гнучкiсть у застосуваннi
• запобiгає виникненню резистентностi
за рахунок нової молекули

Результат застосування комплекту
Вiжн Про до появи сходiв культури, норма витрати —
1 комплект на 6 га (53 днi пiсля
обробки, Київська обл.)

• контролює наступнi хвилi бур’янiв завдяки
захисному екрану
• мiнiмальне хiмiчне навантаження на культуру
Контроль (без обробки)
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Вiжн Про
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ГЕРБІЦИДИ

ВIЖН ПРО*

ГЕРБIЦИДИ

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.

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

С

Зiрочник середнiй

Ч

Падалиця соняшнику

Ч

Гiрчак повзучий

С

Злинка канадська

Ч

Пiдмаренник чiпкий

Ч

Нетреба звичайна

С

Канатник Теофраста

Ч

Портулак городнiй

Ч

Осот городнiй

С

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

Ч — чутливi
С — середньочутливi

Результат застосування комплекту
Вiжн Про у ранньопiслясходовий
перiод культури (фаза культури на
момент внесення — 1 листок, фаза
злакових бур’янiв — 1-2 листки,
фаза дводольних — 2 листки),
норма витрати — 1 комплект на
6 га (37 днiв пiсля обробки,
Черкаська обл., 2019 р.)
Контроль (без обробки)
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Вiжн Про

СТАРИЙ ГЕРБIЦИД
БIЛЬШЕ НЕ ПРАЦЮЄ?
19

Контактно-системний пiслясходовий гербiцид
для контролю найбiльш проблемних однорiчних 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).

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

Культура

Бур’яни

Норма
витрати, л/га

Соя

Однорiчнi дводольнi

1,5-2,0

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Спосiб, час обробок, обмеження

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

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 синтез АТФ, оскiльки iнгiбує транспорт електронiв та розладнює окислювальне фосфорилювання. Також ацифлуорфен iнгiбує синтез каротиноїдiв, хлорофiлу, бiлку та РНК.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Вiзуальнi ознаки дiї гербiциду на бур’яни спостерiгаються протягом 7 днiв, а повна загибель — протягом 14 днiв пiсля обробки. Гербiцид Галаксi Ультра може спричинювати пожовтiння чи побурiння листя культури, проте це не спричинює пригнiчення сили росту i протягом 10 днiв рослини повнiстю вiдновлюються. 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.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовувати препарат Галаксi Ультра слiд на початкових етапах росту бур’янiв: у фазу сiм’ядолей,
максимум — перша пара листкiв. Так як ефективнiсть препарату залежить вiд iнтенсивностi сонячного свiтла, його бажано вносити у ранковi години. Опади протягом 4-х годин пiсля застосування
можуть знизити ефективнiсть препарату. Слiд припинити внесення препарату за наявностi ризику
опадiв. Не вносити гербiцид пiсля тривалої засухи чи будь-якого iншого пошкодження рослин, дiя
препарату при цьому може знизитись. Не рекомендується проводити механiчний обробiток ґрунту за 5 днiв до та через 7 днiв пiсля внесення препарату.
Вiдсутня пiслядiя на наступнi культури (обмеження лише 40 днiв для дрiбнонасiнних, 100 днiв —
для iнших культур). Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га.
ОПТИМАЛЬНI КЛIМАТИЧНI ПОКАЗНИКИ
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

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ЯКОСТI ВОДИ
Жорсткiсть

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

pH

5,5–6,5

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
ПЕРЕВАГИ
• ефективний контроль усiх проблемних
дводольних бур’янiв
• вiдсутня пiслядiя на наступнi культури
• селективний щодо культури
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Якiсне рiвномiрне розпилювання робочого розчину на поверхнi листка бур’янiв забезпечує високу 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.
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ГЕРБІЦИДИ

ГАЛАКСI УЛЬТРА

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

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

мезотрiон, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

трикетони

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки м’якiй дiї гербiциду Десперадо® на рослину культури його можна застосовувати вiд висiвання
i до фази 8 листкiв кукурудзи включно. Максимальна ефективнiсть досягається при обприскуваннi
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
поверхнево-активних речовин значно покращує поглинання мезотрiону та пiдвищує ефективнiсть
дiї препарату. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

ОБМЕЖЕННЯ

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

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Дiюча речовина мезотрiон блокує формування каротиноїдiв у рослин бур’янiв. Без каротиноїдiв
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.
Поглинання гербiциду через листя вiдбувається дуже швидко: понад 88% робочого розчину
поглинається протягом 4-х годин пiсля обробки, тому висока ефективнiсть дiї гербiциду Десперадо
зберiгається 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.

ПЕРЕВАГИ
• висока селективнiсть
• контроль широкого спектру 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
22

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
фосфорорганiчними iнсектицидами.
Навеснi, пiсля проведення оранки, можна висiвати сою, соняшник, рiпак.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

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

СУМIСНIСТЬ

Десперадо можна застосовувати як самостiйно, так i в бакових сумiшах iз пiслясходовими
гербiцидами (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

Лобода багатонасiнна

Ч

Фiалка польова

Ч

Гiрчак березкоподiбний

Ч

Лобода бiла

Ч

Щавель (види)

Ч

Гiрчак почечуйний

Ч

Лобода гiбридна

Ч

Щириця (види)

Ч

Гiрчиця польова

Ч

Лутига розлога

Ч

Веронiка персидська

С

Грицики звичайнi

Ч

Нетреба звичайна

Ч

Герань (види)

С

Дурман звичайний

Ч

Падалиця соняшнику стiйкого до IМI
та похiдних сульфонiлсечовин

Ч

Льонок (види)

С

Жовтозiлля звичайне

Ч

Паслiн чорний

Ч

Осот рожевий

С

Зiрочник середнiй

Ч

Петрушка собача звичайна

Ч

Перелiска однорiчна

С

Канатник Теофраста

Ч

Рутка лiкарська

Ч

Пiдмаренник чiпкий

С

Курячi очка польовi

Ч

Спориш звичайний

Ч

Ромашка (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.
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ГЕРБІЦИДИ

ДЕСПЕРАДО

Селективний системний гербiцид для контролю 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 понижених температурах +5...+7°С.

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

флукарбазон натрiю,
700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

гранули, що
диспергуються у водi
(ВГ)

ХIМIЧНА ГРУПА

сульфонiламiнокарбонiлтриазолiнони

УПАКОВКА

бутель 0,5 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Культура

Бур’яни

Норма
витрати, г/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Пшениця
озима

Однорiчнi злаковi та
деякi дводольнi

35-100*

Обприскування посiвiв у фазу 1-6 листкiв
у пшеницi

Пшениця яра

Однорiчнi злаковi та
деякi дводольнi

70-100*

Обприскування посiвiв у фазу 1-6 листкiв
у пшеницi

* — 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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Еверест абсорбується листям та кореневою системою, i за рахунок акропетального та базипетального руху розподiляється по всiй рослинi. Механiзм дiї, пов’язаний з iнгiбуванням ацетолактатсинтази (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, вiдбувається швидке розкладання флукарбазону натрiю у тканинах рослини.
®

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
норми застосовуються для контролю злiсних злакових бур’янiв (плоскуха, мишiй сизий, однорiчнi
види бромусу), для забезпечення тривалої ґрунтової активностi, за умови переростання бур’янiв
та за несприятливих 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
середньому 30 дiб. Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

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

СУМIСНIСТЬ

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

СПЕКТР ДIЇ
Дводольнi бур’яни

Злаковi бур’яни

Гiрчиця польова

Ч

Бромус житнiй

Ч

Грицики звичайнi

Ч

Вiвсюг звичайний

Ч

Жабрiй звичайний

Ч

Лисохвiст польовий

Ч

Кучерявець Софiї

Ч

Метлюг звичайний

Ч

Паслiн чорний

Ч

Мишiй зелений

Ч

• довготривалий контроль однорiчних злакових
та деяких дводольних бур’янiв

Талабан польовий

Ч

Мишiй сизий

Ч

Щириця звичайна

Ч

Пенiсетум сизий

Ч

• висока ефективнiсть проти злакових бур’янiв,
стiйких до препаратiв групи сульфонiлсечовин

Гiрчак березкоподiбний

С

Плоскуха звичайна

Ч

Осот рожевий

С

ПЕРЕВАГИ

Бромус покривний

С

• поєднання активностi через листя та ґрунт

Просо волосовидне

С

• широке вiкно застосування

Пажитниця (види)

С

• хороший партнер для бакових сумiшей
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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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ЕВЕРЕСТ

Селективний системний гербiцид для контролю 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.

Культура

Соняшник,
рiпак, буряки
цукровi, соя

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

клетодим, 140 г/л +
хiзалофоп-П-етил,
70 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат, що
емульгується (КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА

циклогександiони,
арилоксифеноксипропiонати

УПАКОВКА

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

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Бур’яни

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

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)

* — 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)

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.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Еволюшн® проникає в рослини бур’янiв через
надземнi органи та перемiщується у кореневу
систему, знищуючи бур’яни. Висока системна активнiсть Еволюшн® виключає повторне
вiдростання бур’янiв. Завдяки високiй селективностi Еволюшн® не викликає фiтотоксичностi у дводольних культур, на яких рекомендований до застосування.
Дiючi речовини гербiциду Еволюшн® швидко
розкладаються в ґрунтi (перiод напiврозпаду
становить 3-7 днiв), тому Еволюшн® безпечний для наступних культур у сiвозмiнi.

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

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

ПЕРЕВАГИ
• синергiзм двох дiючих речовин
• контроль усiх видiв злакових бур’янiв
• висока ефективнiсть проти падалицi
зернових культур
• швидка дiя
• неперевершена системна активнiсть
• вiдсутнiсть повторного вiдростання бур’янiв
• селективний до культури
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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
сумiсний з пестицидами, що мають лужне
значення pH.
Перед приготуванням бакової сумiшi обов’язково слiд провести тест на сумiснiсть компонентiв.
Контроль (без обробки) Еволюшн + Амiго Стар
Результат застосування гербiциду Еволюшн,
0,5 л/га + Амiго Стар, 0,5% робочого розчину
(26 днiв пiсля обробки)
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ГЕРБІЦИДИ

ЕВОЛЮШН

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

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

етофумезат, 500 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

похiднi бензофуранiв

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

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
проростаючих пагонiв у злакових. Гербiцид погано проникає через сформовану кутикулу листкiв,
тому своєчасний обробiток значно покращує гербiцидний ефект.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

Бур’яни

Буряки цукровi

Однорiчнi дводольнi
та злаковi бур’яни

Норма
витрати, л/га

1,0-2,0*

Спосiб, час обробок, обмеження

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

* — допускається дробне застосування у баковiй сумiшi з iншими гербiцидами з максимальною рiчною нормою за
сезон вирощування — 2,0 л/га

Гербiцид Етофол чудово комбiнується з iншими гербiцидами в системi захисту бурякiв. Вiдсутнi обмеження у сiвозмiнi, починаючи з осiннього посiву. Потребує оптимальної вологостi ґрунту. Ґрунтова дiя знижується за посухи та у випадку високого вмiсту органiчних речовин у ґрунтi. Потрiбно
обмежити застосування препарату, якщо культура перебуває у стресовому станi. Не рекомендується проводити 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
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ

Препарат сумiсний з усiма пiслясходовими гербiцидами для бурякiв. Поширеними є поєднання з
дiючими речовинами: фенмедифам та десмедифам (Бiтап ФД-11), метамiтрон (МЕТАФОЛ).

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

ЕТОФОЛ

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

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

глюфосинат амонiю,
280 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

розчинний
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА

фосфiновi кислоти

УПАКОВКА

канiстра 10 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Глюфосинат амонiю блокує ферменти глютамiнсинтетази, що викликає накопичення вiльного
амiаку в тканинах рослини, порушення мембранних функцiй, швидке пригнiчення фотосинтезу 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
Культура

Бур’яни

Норма
витрати, л/га

Соя, соняшник

Усi види бур’янiв

1,5-2,0

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

Усi види бур’янiв

1,5-4,0

Сади та
виноградники

Спосiб, час обробок, обмеження

Направлене обприскування вегетуючих
бур’янiв

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 використати в день приготування. Обприскування бажано проводити при швидкостi вiтру — не вище 5 м/сек.
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 використовувати 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.

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
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ГЕРБІЦИДИ

ЛАЙФЛАЙН

Селективний ґрунтовий гербiцид системної дiї
для контролю однорiчних дводольних та деяких видiв злакових бур’янiв. Чудово комбiнується з iншими гербiцидами в системi захисту
бурякiв цукрових.

Культура

Буряки цукровi

Бур’яни

Однорiчнi дводольнi
та деякi злаковi

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

метамiтрон, 700 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

триазинони

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Норма
витрати, л/га

1,5-2,0

Спосiб, час обробок, обмеження

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

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 використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ

Препарат сумiсний з бiльшiстю ґрунтових гербiцидiв. Поширеними є поєднання з дiючими речовинами: фенмедифам, десмедифам, етофумезат (Бiтап Трiо); фенмедифам, десмедифам (Бiтап ФД-11);
а також S-метолахлор (Стрiм) або пропiзохлор (Пропонiт) для посилення ефективностi проти злакових бур’янiв.
Перед приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть.

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Дiюча речовина потрапляє до рослин бур’яну через коренi та частково через листя. Швидко поширюється рослиною у висхiдному напрямку. Пригнiчує процеси фотосинтезу.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

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

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
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ГЕРБІЦИДИ

МЕТАФОЛ/ЦЕЛМIТРОН

Селективний грамiнiцид для контролю широкого спектра однорiчних та багаторiчних злакових бур’янiв.
На противагу деяким iншим гербiцидам Пантера залишається активною всерединi рослини i за умови негоди, забезпечуючи загибель
злакових бур’янiв коли вони вийдуть зi стану
стресу.

Культура

Буряки цукровi, горох,
льон, картопля

Бур’яни

Норма
витрати, л/га

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

хiзалофоп-п-тефурил,
40 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат емульсiї
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА

арилоксифеноксипропiонати

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Спосiб, час обробок, обмеження

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 протягом 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.

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

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

Однорiчнi
злаковi

1,0

Обприскування у перiод вегетацiї культури, у фазi
3-5 листкiв у бур’янiв

У разi виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють застосування робочого розчину 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 посiвiв 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 внесення препарату вiдсутнi прояви фiтотоксичностi щодо культур. Механiчнi роботи на полi пiсля внесення дозволяються на 3-й день, ручнi — на 7-й день.

Багаторiчнi
злаковi

1,5-2,0

Обприскування у перiод вегетацiї культури, за
висоти бур’янiв 10-15 см

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Рiпак, соняшник

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

ПЕРЕВАГИ
• низьке хiмiчне навантаження на довкiлля
• швидкий напiврозпад у ґрунтi
• висока селективнiсть та безпечнiсть для рослин
культури навiть за випадкового передозування

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати 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®. За наявностi сумнiвiв щодо застосування препарату в баковiй сумiшi слiд провести тест на
сумiснiсть. Завдяки високiй селективностi застосування грамiнiциду Пантера у бакових сумiшах iз гербiцидами, що контролюють дводольнi бур’яни, не спричинює пригнiчення рослин цукрових бурякiв.

• 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 буряка
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ГЕРБІЦИДИ

ПАНТЕРА

Селективний системний гербiцид проти
однорiчних злакових та дводольних бур’янiв.
Пропонiт® має найбiльш вдале поєднання властивостей: найменше промивається,
нефiтотоксичний до культури та менше чутливий до якостi води. Завдяки пролонгованому
ґрунтовому ефекту захищає посiви вiд наступних хвиль бур’янiв.

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

пропiзохлор, 720 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат емульсiї
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА

хлорацетанiлiди

УПАКОВКА

канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Культура

Бур’яни

Норма
витрати*, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Горох**

Однорiчнi
злаковi та
дводольнi

2,0-3,0

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

Цукровi буряки

2,0-3,0

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

Соя

Однорiчнi
злаковi та
дводольнi

2,0-3,0

Обприскування ґрунту до появи сходiв культури.
Обприскування посiвiв у фазi до 2-4 листкiв у
культури**
Обприскування ґрунту до появи сходiв культури.
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.
** — реєстрацiя очiкується

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 забезпечує 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 (iмазамокс, iмазапiр) та похiдних сульфонiлсечовин. 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.

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.

СПЕКТР СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI ***
Дводольнi бур’яни

Злаковi бур’яни

Волошка синя

Ч

Талабан польовий

Ч

Бромус житнiй

Ч

Галiнсога (види)

Ч

Щириця (види)

Ч

Бромус стерильний

Ч

Грицики звичайнi

Ч

Амброзiя (види)

С

Вiвcюг звичайний

Ч

Зiрочник середнiй

Ч

Гiрчак розлогий

С

Метлюг звичайний

Ч

Кривоцвiт польовий

Ч

Дурман звичайний

С

Мишiй (види)

Ч

• висока селективнiсть до культури

Кучерявець Софiї

Ч

Жовтозiлля звичайне

С

Пажитниця (види)

Ч

• тривала захисна дiя

Лутига (види)

Ч

Кропива глуха (види)

С

Пальчатка (види)

Ч

• гнучкiсть у застосуваннi

Мак (види)

Ч

Мати-й-мачуха звичайна

С

Просо пiвняче (плоскуха)

Ч

• хороший партнер для бакових сумiшей

Паслiн чорний

Ч

Молочай-сонцегляд

С

Тонконiг однорiчний

Ч

Пiдмаренник чiпкий

Ч

Рутка лiкарська

С

Ромашка (види)

Ч

Спориш звичайний

С

ПЕРЕВАГИ

• застосування на широкому спектрi культур
• вiдсутнiсть обмежень у сiвозмiнi
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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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ГЕРБІЦИДИ

ПРОПОНIТ

Ґрунтовий гербiцид системної дiї — подвiйна
сила проти бур’янiв у посiвах рiпаку та сої. Завдяки оптимальному синергiчному поєднанню
двох дiючих речовин Пропонiт® Дуо забезпечує контроль широкого спектру злакових та
дводольних бур’янiв i є високоселективним
до культури.

Культура

Бур’яни

Рiпак

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

Соя

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

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

Норма
витрати, л/га

2,0-3,0

2,0-3,0

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Спосiб, час обробок, обмеження

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

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 гербiцидiв у посiвах рiпаку.

ПЕРЕВАГИ

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Завдяки вдало пiдiбранiй концентрацiї кломазону у препаративнiй формi Пропонiт® Дуо не спричинює
характерного побiлiння країв першої пари листкiв у рiпаку та характеризується високою селективнiстю
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
механiчного 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
(великi 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
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI**
Однорiчнi дводольнi бур’яни

Однорiчнi злаковi бур’яни

Амброзiя (види)

Ч

Сухоребрик (види)

Ч

Бромус житнiй

Ч

Веронiка польова

Ч

Талабан польовий

Ч

Бромус стерильний

Ч

Герань розсiчена

Ч

Фiалка польова

Ч

Вiвcюг звичайний

Ч

Грабельки звичайнi

Ч

Череда волосиста

Ч

Метлюг звичайний

Ч

Грицики звичайнi

Ч

Щириця звичайна

Ч

Мишiй (види)

Ч

Жабрiй звичайний

Ч

Гiрчак березкоподiбний

С

Пажитниця (види)

Ч

Зiрочник середнiй

Ч

Гiрчак почечуйний

С

Пальчатка (види)

Ч

Кучерявець Софiї

Ч

Гiрчак шорсткий

С

Просо пiвняче (плоскуха)

Ч

Лобода бiла

Ч

Гiрчиця польова

С

Тонконiг однорiчний

Ч

Мак дикий

Ч

Канатник Теофраста

С

Нетреба колюча

Ч

Кропива жалка

С

Осот городнiй

Ч

Нетреба звичайна

С

• висока ефективнiсть дiї

Паслiн чорний

Ч

Редька дика

С

• широкий спектр контрольованих бур’янiв

Пiдмаренник чiпкий

Ч

Спориш звичайний

С

• оптимальне синергiчне поєднання
двох дiючих речовин

Портулак городнiй

Ч

Сурiпиця звичайна

С

Роман польовий

Ч

• довготривала захисна дiя (не менше 12 тижнiв)
• вiдсутнiсть обмежень у сiвозмiнi
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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.

39

ГЕРБІЦИДИ

ПРОПОНIТ ДУО

Селективний системний гербiцид для боротьби з однорiчними та багаторiчними злаковими бур’янами. Найкраще рiшення для контролю злакових бур’янiв у посiвах соняшнику.

Культура

Буряки (цукровi, столовi,
кормовi)

Бур’яни

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

клетодим, 120 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат емульсiї
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА

циклогександiони

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Системна активнiсть на багаторiчних бур’янах

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

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Однорiчнi
злаковi

0,4-0,8

Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв
3-5 см (незалежно вiд фази розвитку культури)

Селект/Шедов® 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.

Багаторiчнi
злаковi

1,4-1,8

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

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

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)

Однорiчнi
злаковi

0,4-0,8

Обприскування посiвiв за висоти бур’янiв
3-5 см (незалежно вiд фази розвитку культури)

Горох, цибуля

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

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

СУМIСНIСТЬ

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

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*
Однорiчнi бур’яни

Багаторiчнi
злаковi

1,4-1,8

ПЕРЕВАГИ
• висока селективнiсть до культури
• заощадливий контроль однорiчних
злакових бур’янiв

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

Багаторiчнi бур’яни

Бромус (види)

Ч

Падалиця зернових
колосових культур

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

Мишiй (види)

Ч

Тонконiг однорiчний

Ч — чутливi

Гумай

Ч

Елевсина

Ч

Пажитниця багаторiчна

Ч

Пирiй повзучий

Ч

Свинорiй пальчастий

Ч

Ч

Тонконiг звичайний

Ч

Ч

Райграс високий

С

Ч

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.

• ефективний контроль бур’янiв, проблемних
для грамiнiцидiв iнших хiмiчних груп
• хороший партнер для бакових сумiшей
• зручнiсть i простота у застосуваннi
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ГЕРБІЦИДИ

СЕЛЕКТ/ШЕДОВ

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

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

S-метолахлор, 960 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат емульсiї
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА

хлорацетанiлiди

УПАКОВКА

канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Норма
витрати, г/га

Спосiб, час обробок, обмеження

МЕХАНIЗМ ДIЇ

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

ЕФЕКТИВНIСТЬ

За рахунок ґрунтової дiї гербiцид Стрiм® забезпечує тривалий захисний перiод. Пiсля внесення гербiциду дiюча речовина одразу починає дiяти на бур’яни, якi проростають. Масове вiдмирання бур’янiв
спостерiгається на 25-30-й день пiсля обробки й утримується тривалий час.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Культура

Бур’яни

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

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

Сорго

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

1,75

Обприскування ґрунту до висiвання або до
появи сходiв культури

СУМIСНIСТЬ

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

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

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

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

42

43

ГЕРБІЦИДИ

СТРIМ

Контактно-системний пiслясходовий гербiцид
для контролю найбiльш проблемних однорiчних дводольних бур’янiв у посiвах сої та гороху.

Норма
витрати, л/га

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

бентазон, 480 г/л (у
формi натрiєвої солi)

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

розчинний
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА

бензотiадiазинон

УПАКОВКА

канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Культура

Бур’яни

Спосiб, час обробок, обмеження

Соя

Однорiчнi
дводольнi

1,5-3,0

Обприскування посiвiв у фазу 1-3 справжнiх листкiв
культури i в раннi фази росту бур’янiв

Горох

Однорiчнi
дводольнi

2,0-3,0

Обприскування посiвiв у фазу 5-6 справжнiх листкiв
культури i в раннi фази росту бур'янiв

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Бентазон володiє контактною дiєю, блокує транспорт електронiв пiд час фотосинтезу та перериває
асимiляцiю СО2, у результатi рослина зупиняється в ростi та гине. Асимiлюється виключно через
листкову пластинку бур’янiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Гербiцид Трой® слiд застосовувати пiсля сходiв бур’янiв у початковi фази їх розвитку (у цьому
випадку застосовується мiнiмальна норма витрати). У випадку переростання бур’янiв, але не
пiзнiше фази гiлкування, потрiбно застосовувати максимальну норму витрати гербiциду. Вiзуальнi
ознаки дiї гербiциду на бур’яни спостерiгаються протягом 3-5 днiв пiсля обробки. Сприятливi
погоднi умови для росту рослин покращують дiю препарату.

ПЕРЕВАГИ
• ефективний контроль усiх проблемних для сої
та гороху бур’янiв

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Так як Трой® є гербiцидом контактної дiї, якiсне рiвномiрне покриття та змочування листя бур’янiв
має важливе значення. Також важливо уникати опадiв пiсля застосування препарату (мiнiмум
протягом 6 годин), а перед застосуванням рослини не повиннi бути зволоженi.
Норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га, проте при сильному загущеннi бур’янiв чи
культури допускається 500 л/га.
Додавання до робочого розчину гербiциду Трой® ад’ювантiв на основi олiї (наприклад Амiго Стар)
покращує ефективнiсть проти багатьох видiв бур’янiв, особливо тих, якi мають восковий налiт.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для якiсного внесення препарату рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA,
IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ

Може застосовуватись у бакових сумiшах iз нейтральними пестицидами,
проте перед
застосуванням слiд провести тест на сумiснiсть. Не рекомендується використання у сумiшах iз
грамiнiцидами.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*
Амброзiя полинолиста

С

Злинка канадська

С

Падалиця соняшнику (у т.ч. стiйка)

Ч

Березка польова

С

Канатник Теофраста

Ч

Паслiн чорний

С

Веронiка (види)

С

Кропива жалка

Ч

Пiдмаренник чiпкий

Ч

Волошка синя

Ч

Кропива глуха пурпурова

С

Портулак городнiй

Ч

Галiнсога дрiбноквiткова

Ч

Курячi очка польовi

С

Редька дика

Ч

Гiрчак (види)

Ч

Кучерявець Софiї

Ч

Роман польовий

Ч

Гiрчиця польова

Ч

Лобода (види)

Ч

Ромашка (види)

Ч

Грабельки звичайнi

Ч

Лутига розлога

С

Сурiпиця звичайна

Ч

Грицики звичайнi

Ч

Нетреба звичайна

Ч

Сухоребрик льозелiїв

Ч

Дурман звичайний

Ч

Осот городнiй

Ч

Талабан польовий

Ч

Жовтозiлля звичайне

Ч

Осот жовтий

Ч

Триреберник непахучий

Ч

Зiрочник середнiй

Ч

Падалиця рiпаку (у т.ч. стiйка)

Ч

Щириця (види)

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.

• вiдсутнi обмеження у сiвозмiнi
• висока селективнiсть до культури
• ефективний проти падалицi рiпаку та соняшнику
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ГЕРБІЦИДИ

ТРОЙ

Найшвидший грамiнiцид, лiдер у боротьбi з багаторiчними злаковими бур’янами.
Завдяки швидкому проникненню зберiгає високу й стабiльну ефективнiсть за будь-яких погодних умов: має стiйкiсть до змиву сильними
опадами через годину пiсля застосування.

Культура

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

Бур’яни

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

3

Норма витрати, л/га

Спосiб, час обробок,
обмеження

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Центурiон® завдяки швидкому проникненню зберiгає високу й стабiльну ефективнiсть за будьяких 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 потрапляння у ґрунтовi води та будь-якi обмеження у сiвозмiнi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Приготування робочого розчину: заповнити бак наполовину водою i при постiйному перемiшуваннi додати спочатку Центурiон®, а потiм ПАР Амiго Стар® (застосування препарату + ПАР рекомендується 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 бажано застосовувати Центурiон® з ПАР Амiго Стар® вранцi по росi та 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.

Центурiон

ПАР Амiго Стар

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)

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

СУМIСНIСТЬ

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

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

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Центурiон® краще застосовувати окремо вiд iнших гербiцидiв, проте у випадку сильного забур’янення
дводольними бур’янами Центурiон® iз ПАР Амiго Стар® може ефективно комбiнуватися в бакових сумiшах iз гербiцидами проти дводольних бур’янiв: десмедифам + фенмедифам + етофумезат (Бiтап Трiо);
десмедифам + фенмедифам (Бiтап ФД-11); метамiтрон (Метафол); трифлусульфурон-метил (Широ).
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 бажано проводити тест на сумiснiсть у бакових сумiшах.

СПЕКТР ГЕРБIЦИДНОЇ АКТИВНОСТI*
Однорiчнi бур’яни

Багаторiчнi бур’яни

Бромус (види)

Ч

Падалиця зернових
колосових культур

Вiвсюг звичайний

Ч

Пажитниця багатоквiткова

Ч

Канарейочник малий

Ч

Пальчатка криваво-червона

Ч

• стабiльна ефективнiсть

Лисохвiст мишохвостиковий

Ч

Плоскуха звичайна
(куряче просо)

Ч

• ефективний контроль бур’янiв, проблемних
для грамiнiцидiв iнших хiмiчних груп

Метлюг звичайний

Ч

Просо посiвне

Мишiй (види)

Ч

Тонконiг однорiчний

ПЕРЕВАГИ
• неперевершена швидкiсть дiї
• висока селективнiсть до культури

• гнучкiсть у використаннi
• широкий спектр застосування
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Ч — чутливi

Гумай

Ч

Елевсина

Ч

Пажитниця багаторiчна

Ч

Пирiй повзучий

Ч

Свинорiй пальчастий

Ч

Ч

Тонконiг звичайний

Ч

Ч

Райграс високий

С

Ч

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.

47

ГЕРБІЦИДИ

ЦЕНТУРIОН

До та пiслясходовий системний гербiцид. Контролює однорiчнi дводольнi та злаковi бур’яни.

Культура

Картопля

Бур’яни

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

метрибузин, 700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

гранули, що
диспергуються у водi
(ВГ)

ХIМIЧНА ГРУПА

похiднi триазинiв

УПАКОВКА

5 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Норма
витрати, кг/га

Спосiб, час обробок, обмеження

0,7-1,5

Обприскування ґрунту до появи сходiв
культури

0,7-1,0

Обприскування посiву за висоти 10 см

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

Томати (розсаднi)

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

0,7-1,5

Обприскування ґрунту до висаджування
розсади

Томати
(безрозсаднi)

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

0,7

Обприскування посiвiв у фазi 2-4 листкiв
культури

Кукурудза

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

0,7-1,5

Обприскування ґрунту до появи сходiв
культури

Соя

Однорiчнi злаковi
та дводольнi

0,5-1,0

Обприскування ґрунту до появи сходiв
культури

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Метрибузин досягає хлоропластiв та пригнiчує фотосинтез, iнгiбуючи фотосинтетичний транспорт
електронiв. Проникає як через кореневу систему, так i через наземну частину, проте проникнiсть
через коренi краща. Рухається по рослинi у висхiдному напрямку.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Оскiльки продукт впливає на фотосинтез, ефект дiї на чутливi рослини стає помiтним лише з
початком фотосинтезу. У рекомендованих нормах витрати гербiцид Юнiмарк® ефективно дiє на
проростаючi та вегетуючi бур’яни, але до утворення справжнiх листкiв. Пiсля появи справжнiх
листкiв ефективнiсть рiзко знижується.
Юнiмарк® контролює широкий спектр дводольних бур’янiв: щирицю (на раннiх фазах розвитку),
лободу бiлу, волошку синю, рутку лiкарську, ромашку, жабрiй звичайний, види гiрчаку, портулак
городнiй, гiрчицю польову, осот городнiй, зiрочник середнiй та iн. Гербiцид також ефективний
проти однодольних бур’янiв: видiв мишiю, курячого проса, лисохвосту польового, вiвсюга,
пажитницi тощо.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Перед застосуванням гербiциду слiд порадитись з оригiнаторами сорту щодо чутливостi до
метрибузину. Не рекомендується застосовувати препарат за висоти рослин культури понад 15 см.
Обприскування слiд проводити при температурi повiтря +5…+25°С. Загортання не рекомендується.
Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га.
Норма внесення препарату залежить вiд типу ґрунту та наявностi зволоження: при бiльшому
вмiстi гумусу та меншiй вологостi застосовують максимальнi норми витрати, а при меншому вмiстi
гумусу i достатньому зволоженнi, навпаки, — мiнiмальнi.

ОБМЕЖЕННЯ У СIВОЗМIНI

Пiсля використання гербiциду Юнiмарк® у разi пересiвання не рекомендується висiвати капусту,
рiпак, цибулю, шпинат, цукровi й столовi буряки, гарбуз, селеру, перець, салат, огiрки, динi, тютюн.
Наступного року не слiд висiвати цибулю, столовi та цукровi буряки, а також за низького вмiсту
гумусу i лужної реакцiї рН ґрунту — хрестоцвiтi.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для якiсного внесення препарату рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA,
IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

ПЕРЕВАГИ
• тривалий захисний перiод впродовж 30-60 днiв
• широкий спектр дiї

СУМIСНIСТЬ

Препарат сумiсний з усiма ґрунтовими препаратами. Добре змiшується з дiючою речовиною
римсульфурон. Перед приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть.

• контроль як проростаючих, так
i вегетуючих бур’янiв
• чудово поєднується з iншими
ґрунтовими гербiцидами
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ГЕРБІЦИДИ

ЮНIМАРК
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ФУНГIЦИДИ

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

Культура

Хвороба

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

сульфат мiдi, 770 г/кг

МЕХАНIЗМ ДIЇ

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

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

ЕФЕКТИВНIСТЬ

ХIМIЧНА ГРУПА

неорганiчнi речовини

УПАКОВКА

мішок 20 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Норма
витрати, кг/га

Спосiб, час обробок, обмеження

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

Яблуня

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

ФУНГІЦИДИ

БЛУ БОРДО

Сульфат мiдi протягом десятилiть успiшно
використовується в усьому свiтi на багатьох
овочевих та плодових культурах. Завдяки
фiзико-хiмiчним особливостям формуляцiї
препарат Блу Бордо вiдмiнно розподiляється
i фiксується 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 половиннiй нормi води, потiм долити решту
води. Препарат наноситься шляхом механiчної або пневматичної пульверизацiї. Рекомендований об’єм робочого розчину: на садових
культурах до цвiтiння — 600 л/га, пiсля цвiтiння
— 1000 л/га; на овочевих — 300-400 л/га. Приблизний iнтервал мiж обробками — 10-14 днiв.

Парша яблунi (Venturia inaequalis)

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується
використовувати 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

ПЕРЕВАГИ
• особлива технологiя гранулювання покращує
розчинення, зменшує пiноутворення
• вiдмiнна адгезiя з поверхнею рослини

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

• широкий спектр контролю збудникiв хвороб
• довготривалий захист
• ефективний навiть за нестабiльних погодних умов
• вiдсутнiсть ризику виникнення резистентностi
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Системний двокомпонентний фунгiцид нового
поколiння з функцiєю пiдсилення фiзiологiчних
процесiв. Сукупнiсть властивостей було зареєстровано у якостi торгової марки Технологiя
Ксилем-ПроТМ.

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

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 хвороб, а також запобiгає передчасному затуханню фiзiологiчних процесiв рослини за рахунок iнгiбування процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Культура

Хвороба

Пшениця
озима,
ячмiнь ярий
Рiпак озимий i
ярий

Соняшник*

Соя*

Норма витрати,
л/га

Спосiб, час обробок,
обмеження

Борошниста роса, септорiоз,
пiренофороз, фузарiоз, види iржi

0,5-1,0

Обприскування посiвiв вiд
фази кущення до початку
цвiтiння культури

Альтернарiоз, фомоз, склеротинiоз,
пероноспороз, цилiндроспорiоз

0,5-1,0

Обприскування посiвiв у
перiод вегетацiї культури

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

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

* — реєстрацiя очiкується

Фунгiцид Евiто® Т швидко проникає у покривнi тканини листка та розподiляється по їх поверхнi,
таким чином забезпечуючи стiйкiсть до опадiв та швидку дiю (бiологiчна ефективнiсть проявляється
через 15 хв пiсля обробки). Препарат 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
ефективну дiю за будь-яких умов. Евiто® Т покращує фотоасимiлюючу функцiю рослини та оптимiзує
азотний баланс, у результатi чого покращуються якiснi та кiлькiснi показники врожаю.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

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

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з розмiром крапель
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.

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 спектру хвороб
• пiдвищення якiсних показникiв урожаю
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Борошниста роса (Erysiphe graminis)

Cепторiоз листя (Septoria tritici)
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ФУНГІЦИДИ

ЕВIТО Т

ПАРША ЯБЛУНI ТА ГРУШI
СИМПТОМИ

При ураженнi пагонiв на їх корi з‘являються невеликi здуття, якi розриваються, i кора вкривається дрiбними трiщинами, що лущаться. Внаслiдок цього рiст пагонiв сповiльнюється, i вони часто вiдмирають.

ЦИКЛ РОЗВИТКУ

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

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 вузькоспецiалiзованими — пристосованi до рослини-живителя. Тому збудник паршi яблунi не уражує
грушу, а збудник паршi грушi не уражує яблуню. Сумчаста стадiя збудникiв паршi утворюється навеснi 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 початку 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 сумкоспори 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 зараження рослин й до прояву захворювання триває 8-21 добу. При температурi +17-21°С вiн становить 10 дiб. Першi ознаки спостерiгають пiд час масового опадання пелюсток. Парша проявляється
на вегетуючих органах рослин у конiдiальнiй стадiї. На грибницi пiд епiдермiсом листка суцiльними 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 рослин. 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, утворюючи 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).

УМОВИ РОЗВИТКУ

Парша яблунi i грушi дуже поширена в районах 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.

Весна
Сумкоспори
Сумки

Конiдiї

Лiто

Псевдотецiї

Зима
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Осiнь

ШКОДОЧИННIСТЬ

Хвороба часто викликає опадання зав‘язi, зменшення облиственостi дерев, у зв’язку з чим рiзко
зменшується продуктивнiсть рослин, i слабкий
прирiст однорiчних пагонiв, погiршує зимостiйкiсть. Парша рiзко знижує якiсть плодiв. Допустима межа розвитку хвороби на плодах — 5%.

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ХВОРОБИ

Застосування
Блу Бордо.

фунгiцидiв

Малвiн®,

Сiллiт®,

Cимптоми паршi
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ФУНГІЦИДИ

Хвороба поширена скрiзь, але найбiльшої шкоди завдає в районах з достатньою вологiстю.
Уражуються листки, плоди, пагони. На листках
з‘являються буруватi плями, якi вкриваються зеленувато-оливковим нальотом. Дiаметр
плям рiзний — вiд 2 до 13 мм i бiльше, що залежить вiд вiку листкiв, сприйнятливостi сорту
та погодних умов. Бiльшi плями зазвичай спостерiгаються на молодих листках сприйнятливих сортiв i при частих опадах. У яблунi налiт, як
правило, утворюється на верхньому боцi листкiв, а у грушi — на нижньому.
Ураженi листки передчасно засихають й опадають. На плодах парша проявляється у виглядi плям iз вузькою облямiвкою, вкритих
темно-оливковим нальотом. Ураженi тканини
стають твердими, iнколи дерев‘янiють. Це призводить до однобiчного розвитку плодiв. Часто
у мiсцях уражень з‘являються трiщини, плоди
стають виродливими. При зборi врожаю у вологу з туманами погоду, на плодах виявляють
пiзню паршу у виглядi дуже маленьких, коричнево-чорних плям. Повний прояв захворювання спостерiгають пiд час зберiгання плодiв, тодi
хвороба має назву «складська парша» i не поширюється.

Контактний фунгiцид iз багатовекторним механiзмом дiї. Найкраще рiшення для захисту садових культур вiд найшкодочиннiших хвороб.

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

каптан, 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

гранули, що
диспергуються у водi
(ВГ)

ХIМIЧНА ГРУПА

фталiмiди

УПАКОВКА

мiшок 10 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Культура

Хвороба

Норма
витрати, кг/га

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 патогенiв досi не пiдтверджено жодних проявiв виникнення резистентностi до каптану.

ФУНГІЦИДИ

МАЛВIН

Спосiб, час обробок, обмеження

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 рекомендований до застосування.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

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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Ефективнiсть дiї МалвiнуТМ не залежить вiд температурних умов у будь-який перiод вегетацiї культур. 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 рекомендується використовувати форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель
125-350 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ

Малвiн ТМ добре комбiнується з основними широковживаними пестицидами, проте в кожному конкретному випадку слiд перевiряти компоненти бакової сумiшi на сумiснiсть. Для розширення спектру захисної дiї фунгiцид МалвiнТМ можна застосовувати в сумiшах iз триазолами, стробiлуринами
та iншими групами фунгiцидiв проти борошнистої роси, для запобiгання виникненню резистентностi до останнiх.
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Контактно-системний фунгiцид захисної та
лiкувальної дiї з додатковою акарицидною
дiєю. За рахунок унiкальної технологiї «Дисперс» препарат iдеально розчиняється, утворює мiнiмум пiни та надiйно покриває оброблювану поверхню.

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

Культура

Хвороба

Норма
витрати, кг/га

Пшениця озима
та яра

Септорiоз, фузарiоз, борошниста
роса, iржа (види)

2,8

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

Спосiб, час обробок,
обмеження

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Тебуконазол швидко адсорбується вегетативними частинами рослин, рухається акропетально та
iнгiбує бiосинтез ергостеролу, що забезпечує системну лiкувальну та захисну дiю. Проникаючи в тканини 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.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

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

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

У наполовину заповнений водою бак додати необхiдну кiлькiсть препарату. Через 15 хвилин
перемiшування 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
використовувати 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.

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.

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
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ФУНГІЦИДИ

МIКРОПЛЮС ДИСПЕРС

Контактний фунгiцид iз захисною дiєю, має додаткову акарицидну дiю. Завдяки унiкальнiй
технологiї «Дисперс» Мiкротiол Спецiаль бездоганно розчиняється, формує мiнiмум пiни та
надiйно покриває оброблювану поверхню.

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Проникаючи в тканини патогену, елементи сiрки iнгiбують ряд життєво важливих ферментiв; мають
захисну дiю проти патогенiв, запобiгаючи проростанню спор, i володiють додатковими акарицидними 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
виробляється до неї стiйкостi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

Хвороба

Норма
витрати, кг/га

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

Борошниста
роса

2-4

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

3-4

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

Виноградники

Зерновi колосовi

Соя

Спосiб, час обробок, обмеження

Клiщi

Сiрка також має важливе значення як мiкроелемент живлення.

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
фiтосанiтарного стану посiвiв. Для контролю клiщiв першу обробку проводять при появi шкiдникiв,
другу — через 14 днiв, коли з’являється наступна генерацiя. Рекомендований об’єм робочого
розчину: 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
мiнеральними олiями.

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
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МIКРОТIОЛ СПЕЦIАЛЬ

Контактний фунгiцид iз довготривалим профiлактичним i вираженим лiкувальним ефектом проти паршi на яблунi.

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

додин, 400 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

гуанiдини

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Сiллiт® швидко перерозподiляється по поверхнi рослини; має лiкувальну, антиспорулянтну та
профiлактичну дiю. Низькi температури пiд час обприскування фунгiцидом або у наступнi днi не
зменшують 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

Культура

Хвороба

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Яблуня

Парша

1,7-2,0

Обприскування у перiод вегетацiї

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 профiлактичною 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.
Профiлактична дiя Сiллiт®

Лiкувальна дiя Сiллiт®

Краплi води

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Спори

Додин

Дiюча речовина Сiллiт® — додин — має
унiкальний механiзм дiї, який дозволяє зупинити iнфекцiйний процес на самому початку,
але не пiзнiше, нiж через 3-4 доби пiсля появи
ознак хвороби, коли традицiйнi засоби малоефективнi. Має трансламiнарну активнiсть
(при потрапляннi на верхнiй бiк листка проникає i на нижню його сторону).
Хiмiчна структура додина подiбна до структури фосфолiпiдiв, якi формують цитоплазматичну мембрану гриба. Додин легко iнтегрується
в мембрану гриба, яка втрачає цiлiснiсть та
швидко руйнується, що призводить до загибелi гриба.

Глiкопротеїн

Сiллiт®

Епiдермiс

Спора

Росткова
трубка Сiллiт®

Епiдермiс

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Фосфолiпiди

Протеїн

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

СУМIСНIСТЬ
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
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Сумiсний у бакових сумiшах з бiльшiстю
фунгiцидiв,
котрi
застосовуються
для
контролю захворювань яблунi (триазоли,
стробiлурини та iншi групи). Не сумiсний
з такими речовинами, як сiрка, бордоська
сумiш, каптан (Малвiн®), динокап, феноксiкарб,
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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СIЛЛIТ

СКАЛЬПЕЛЬ

Культура

Хвороба

Пшениця

Буряки цукровi

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

флутрiафол, 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

триазоли

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок,
обмеження

Борошниста роса, септорiоз,
фузарiоз, стеблова бура iржа,
кореневi гнилi

0,5

Обприскування у перiод
вегетацiї

Борошниста роса, церкоспороз,
альтернарiоз

0,25

Обприскування у перiод
вегетацiї

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Завдяки високiй мобiльностi дiючої речовини у тканинах рослин Скальпель® забезпечує захист вiд
патогенiв уже через 6-7 годин пiсля застосування.
Фунгiцид надiйно та тривалий час (3-4 тижнi) захищає рослини вiд патогенiв, у тому числi
новоутворенi в процесi росту та розвитку частини рослин.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Скальпель® дiє при понижених температурах повiтря (+5…+10°С) i не змивається опадами через 1
годину пiсля проведення обприскування.
Максимальна кратнiсть обробок фунгiцидом Скальпель® — 2 обробки.
Норма витрати робочого розчину — 100-300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

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

СУМIСНIСТЬ

Фунгiцид Скальпель® може комбiнуватися в бакових сумiшах iз гербiцидами, iнсектицидами та
фунгiцидами. Перед використанням рекомендується провести тест на сумiснiсть.

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Дiюча речовина фунгiциду Скальпель® iнгiбує процес деметилювання бiосинтезу стиролiв i порушує вибiрковiсть проникностi клiтинних мембран патогенiв. Характерною особливiстю Скальпелю® є його властивiсть швидко проникати в рослину, рухатись по тканинах до мiсця локалiзацiї
iнфекцiї та знищувати хворобу. Скальпель® поєднує лiкувальнi та профiлактичнi властивостi.

ПЕРЕВАГИ
• висока ефективнiсть
• найвища системнiсть серед триазолiв
• поєднання лiкувальної та профiлактичної дiї
• дiє за понижених температур повiтря
• не змивається дощем через годину
пiсля застосування
• тривалий захист новоутворених частин рослин
вiд патогенiв
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Системний фунгiцид широкого спектру дiї з
лiкувальними та захисними властивостями.

Системний двокомпонентний фунгiцид широкого спектру дiї. Має лiкувальну та тривалу
профiлактичну дiю, покращує фiзiологiчний
стан рослини за рахунок ефекту озеленення. Подовжує перiод вегетацiї рослини та дає
можливiсть реалiзувати генетичний потенцiал
урожайностi.

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

Культура

Хвороба

Норма
витрати, л/га

Пшениця озима
та яра

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

0,5-0,75

Буряки цукровi

Церкоспороз, борошниста роса,
пероноспороз

0,5-0,75

Соя

Антракноз, борошниста роса, iржа

0,5-0,75

Рiпак

Фомоз, альтернарiоз, бiла гниль,
сiра гниль, пероноспороз

0,5-0,75

Спосiб, час обробок,
обмеження

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

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Тебуконазол пригнiчує бiосинтез ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв, блокує розвиток проросткових 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, регулюючи процес закриття продихiв i посилюючи асимiляцiю вуглекислого газу, що особливо важливо в
перiод посухи. 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 фунгiцид Тебаз Про забезпечує лiкування, викорiнення та профiлактику поширення збудникiв
хвороб. Має тривалу захисну дiю протягом кiлькох тижнiв.
Тебаз Про подовжує бiологiчний розвиток рослини, прискорює процеси фотосинтезу, покращує
азотний обмiн, ефективнiсть використання вологи i дає можливiсть реалiзувати генетичний
потенцiал урожайностi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Однiєю з переваг препарату є гнучкiсть у застосуваннi: препарат дiє на всiх стадiях розвитку
патогена та може застосовуватись у будь-яку фазу розвитку культури. 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
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з розмiром крапель
350-550 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
ПЕРЕВАГИ
• висока системна активнiсть

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.

• 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
Склеротинiоз рiпаку, або
бiла гниль (Sclerotinia
sclerotiorum)
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ТЕБАЗ ПРО

Системний фунгiцид широкого спектру дiї. Має
лiкувальну та тривалу профiлактичну дiю. Формуляцiя емульсiя (олiя у водi) забезпечує швидке проникнення препарату в рослину, що гарантує ефективнiсть навiть у разi опадiв пiсля
обприскування.

Культура

Пшениця озима
та яра

Ячмiнь озимий та
ярий

Хвороба

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

тебуконазол, 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

емульсiя, олiя у водi
(ЕВ)

ХIМIЧНА ГРУПА

триазоли

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок,
обмеження

0,75

Перше обприскування
протягом вегетацiї при перших
ознаках захворювання. У разi
необхiдностi провести повторне
обприскування через 3-4 тижнi

Септорiоз, борошниста
роса, пероноспороз,
фузарiоз колосу, iржа
0,75

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Тебуконазол пригнiчує бiосинтез ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв, блокує розвиток проросткових трубочок, формування апресорiїв та росту мiцелiю.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Контролює широкий спектр хвороб зернових культур. Завдяки формуляцiї Тебузол швидко
(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,
забезпечуючи 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
перемiшування 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
використовувати 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.
Перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно провести тест на сумiснiсть.

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
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ФУНГІЦИДИ

ТЕБУЗОЛ
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IНСЕКТИЦИДИ

Найновiтнiша розробка для ефективного
контролю клiща на всiх стадiях розвитку. Контролює найбiльш шкодочиннi види рослиноїдних клiщiв, безпечний для корисної ентомофауни.

Культура

Шкiдники

Огiрки

Соя

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

бiфеназат, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

гiдразинкарбоксилати

УПАКОВКА

бутель 1 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок,
обмеження

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

0,2-0,3

Павутинний клiщ (Tetranychus
urticae)

0,2-0,3

Обприскування у перiод
масової появи клiщiв.
Максимальна кратнiсть
обробок — 1 раз

МЕХАНIЗМ ДIЇ

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

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Акрамайт® дiє надзвичайно швидко. Оптимальний 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).

Пошкодження листя огiрка павутинним
клiщем (Tetranychus urticae)

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Акрамайт® — акарицид контактної дiї, тому потрiбно забезпечити якiсне покриття культури робочим
розчином пiд час обробки. Препарат добре розчиняється у восковому нальотi та не змивається
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
оброблюваної 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 рекомендується
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 125450 МОД μm для садiв.

ПЕРЕВАГИ

СУМIСНIСТЬ

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

• ефективний проти всiх стадiй розвитку клiща
• миттєва зупинка живлення
• загибель клiщiв протягом 3-4 дiб
пiсля застосування
• довготривалий контроль
• селективний до корисної ентомофауни
• короткий термiн очiкування до збору врожаю
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ІНСЕКТИЦИДИ

АКРАМАЙТ

ВЕПО

Швидкодiючий iнсектицид контактно-кишкової дiї проти комплексу шкiдникiв

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

бета-циперметрин,
100 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат емульсiї
(КЕ)

ХIМIЧНА ГРУПА

синтетичнi пiретроїди

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

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 синаптичний ланцюг. У результатi в органiзмi шкiдника порушується передача нервових iмпульсiв, що призводить до паралiчу та загибелi.

Культура

Шкiдники

Норма
витрати, л/га

Картопля

Колорадський жук

0,075-0,1

Зерновi колосовi

Блiшки, попелицi, цикадки,
п’явицi

0,1-0,15

Спосiб, час обробок,
обмеження

Обприскування у перiод вегетацiї.
Максимальна кратнiсть обробок
— 2 рази

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

Велика злакова попелиця (Sitobion avenae)

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Необхiдну кiлькiсть препарату при ввiмкненому режимi розмiшування залити в заповнений на
1/10-1/4 бак обприскувача. Через 15 хвилин долити водою до повного об’єму бака. Обприскування
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
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ
ПЕРЕВАГИ

Препарат сумiсний з бiльшiстю iнсектицидiв та фунгiцидiв, проте перед приготуванням бакової
сумiшi з iншими пестицидами слiд провести тест на сумiснiсть.

• 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
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ІНСЕКТИЦИДИ

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Високоефективний двокомпонентний iнсектицид контактно-кишкової дiї проти комплексу
шкiдникiв для широкого спектру культур.

Культура

Шкiдники

Озима пшениця,
ярий ячмiнь

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

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок,
обмеження

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

0,75

Обприскування рослин
у перiод вегетацiї

Виноградники

Гронова листовiйка

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
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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. Поєднання хлорпiрифосу та циперметрину є синергiчним 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 шкiдникiв наступає протягом 48 годин пiсля обробки. Версар® не фiтотоксичний до культур, на
яких рекомендований до застосування.

ІНСЕКТИЦИДИ

ВЕРСАР

Клоп шкiдлива черепашка
(Eurygaster integriceps Puton)

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.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО
РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД
μm для польових культур та форсунки для садових 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
випадку необхiдно попередньо оцiнити
сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi.
П’явиця червоногруда (Oulema melanopus)
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Системний iнсектицид останнього поколiння
неонiкотиноїдiв iз «миттєвою» дiєю на шкiдники.

Культура

Шкiдники

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

клотiанiдин, 500 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

гранули, що
диспергуються у водi
(ВГ)

ХIМIЧНА ГРУПА

неонiкотиноїди

УПАКОВКА

250-грамовий бутель

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

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

Калiфорнiйська щитiвка, яблунева
плодожерка

0,06-0,07

Яблунева попелиця

0,04-0,05

Яблуня

Обприскування в перiод
вегетацiї культури

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Дантоп® потрапляє до органiзму шкiдника контактно-кишковим шляхом i блокує ацетилхолiновi рецептори та передачу нервових сигналiв через пост-синаптичнi мембрани, що призводить до швидкої загибелi шкiдникiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Дантоп® дiє надзвичайно швидко. Дорослi комахи та їх личинки починають гинути через 5-10 хвилин внаслiдок безпосереднього контакту з робочим розчином препарату чи поїдання оброблених
рослин. Повна загибель шкiдникiв настає протягом 1,5-2 годин. Окрiм цього, Дантоп® зменшує кiлькiсть 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
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm для
польових культур та форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель 125350 МОД μm для садiв.

СУМIСНIСТЬ

Дантоп® можна використовувати в сумiшах з бiльшiстю iнших засобiв захисту рослин. Перед
застосуванням слiд провести тест на сумiснiсть.

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

ДАНТОП

Малотоксичний iнсектицид для боротьби iз
широким спектром шкiдникiв на багатьох
культурах.
Дiмiлiн® — iнсектицид нового механiзму дiї,
що належить до групи регуляторiв росту комах. Безпечний для хижих клiщiв-ентомофагiв,
корисних комах та iдеально пiдходить для систем iнтегрованого захисту.

Культура

Шкiдники

Яблуня

Плодожерки, мiнуючi
молi

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

дифлубензурон, 250 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

змочуваний порошок
(ЗП)

ХIМIЧНА ГРУПА

iнгiбiтори синтезу
хiтину

УПАКОВКА

пакет 1 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Норма
витрати,
кг/га

Спосiб, час обробок, обмеження

0,6

Обприскування у перiод вегетацiї,
максимальна кратнiсть обробок — 2 рази

Капуста

Совки, бiлянки, мiль

0,08-0,12

Обприскування в перiод вегетацiї,
максимальна кратнiсть обробок — 1 раз

Печерицi

Грибна муха, грибний
комарик

3-4 г/м2

Обробка покрiвельної сумiшi, максимальна
кратнiсть — 1 раз

Лiсовi хвойнi та
листовi насадження

Листогризучi та
хвоєгризучi шкiдники

0,1-0,2

Обприскування в перiод вегетацiї,
максимальна кратнiсть — 1 раз. Протягом
7 днiв пiсля обробки забороняється
збирання ягiд i грибiв, проведення
рекреацiйних заходiв

Кукурудза, соняшник

Комплекс саранових

0,09

Обприскування в перiод вегетацiї,
максимальна кратнiсть — 1 раз

Люцерна

Комплекс саранових

0,09-0,12

Обприскування в перiод вегетацiї пiсля
укосу, максимальна кратнiсть — 1 раз

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Дiмiлiн® порушує утворення хiтину в кутикулi (зовнiшньому скелетi) комахи, що перешкоджає процесу нормальної линьки молодої личинки при її переходi в наступну вiкову стадiю i призводить
до її загибелi.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Дiмiлiн® попереджує розмноження клiщiв-фiтофагiв i внаслiдок
цього знижується потреба у використаннi акарицидiв. Дiмiлiн® є
стiйким до змивання дощем, тривалий час зберiгається на поверхнi рослин, але швидко розкладається у водi та ґрунтi. Належить до
малотоксичних iнсектицидiв: має низьку токсичнiсть для ссавцiв,
птахiв та риби i не має негативного впливу на довкiлля. Дiмiлiн®
не токсичний для бджiл i може застосовуватися у перiод цвiтiння.

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

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Пiд час боротьби iз яблуневою плодожеркою та листковими мiнерами 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 феромонних пасток. Застосування Дiмiлiну® слiд починати за досягнення шкiдниками
економiчного порогу шкодочинностi. Сума ефективних температур повинна дорiвнювати 145°С, а
температура у вечiрнiй перiод повинна бути не нижчою 15°С. Активна пiслядiя Дiмiлiну® 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.
У випадках, коли поява листкових мiнерiв збiгається у часi iз застосуванням препарату проти яблуневої плодожерки, одна обробка дозволяє контролювати чисельнiсть обох шкiдникiв. Для боротьби iз
лускокрилими шкiдниками препарат має застосовуватися по гусеницях молодших вiкiв. Перiод очiкування — 30 днiв до збирання врожаю яблук; 25 днiв до збирання кукурудзи, соняшнику, капусти; 20
днiв до збирання печериць. Норма витрати робочого розчину: для кукурудзи, соняшнику, люцерни
— 200-400 л/га; для капусти, печериць — 400-600 л/га; для лiсових хвойних та листових насаджень
— 150-200 л/га; садових культур — 800-1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
ПЕРЕВАГИ
• 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
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Для забезпечення якiсного внесення препарату та його
високої ефективностi рекомендується використовувати
двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350480 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

У випадку розтягнутого у часi льоту поколiння перiод льоту
iмаго та вiдкладання яєць спiвпадає з вiдродженням личинок.
При цьому рекомендується застосувати бакову сумiш iз Версаром для знищення iмаго та личинок дорослих вiкiв.

Не оброблено:
нормальна
ендокутикула
блакитного
забарвлення

Оброблено
Дiмiлiн®:
ендокутикула зi
зруйнованою
структурою
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ІНСЕКТИЦИДИ

ДIМIЛIН

IМIДАГОЛД

Системний iнсектицид контактно-кишкової дiї.
Має високу ефективнiсть проти сисних та листогризучих шкiдникiв. Першi ознаки впливу
на комах спостерiгаються через годину пiсля
застосування, повна загибель спостерiгається
через добу. Iмiдаголд мало залежить вiд перепадiв температури i вологостi.

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

iмiдаклоприд, 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

розчинний
концентрат (РК)

ХIМIЧНА ГРУПА

неонiкотиноїди

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

МЕХАНIЗМ ДIЇ

В органiзмi комах iмiдаклоприд блокує передачу нервових iмпульсiв, пригнiчує нiкотиновi
рецептори ацетилхолiну в постсинаптичнiй
мембранi, що призводить до загибелi шкiдникiв.
Iнсектицид Iмiдаголд має системну i трансламiнарну активнiсть, проникає в рослини
через листки, стебла i корiння, розподiляється
паренхiмою та пересувається ксилемою.

Шкiдники

Норма
витрати, л/га

Спосiб, час обробок, обмеження

Картопля

Колорадський жук

0,2

При появi та масовому розмноженнi
шкiдника шляхом обприскування.
Максимальна кратнiсть обробок — 1

Томати

Колорадський жук

0,2

При появi та масовому розмноженнi
шкiдника шляхом обприскування.
Максимальна кратнiсть обробок — 1

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

ІНСЕКТИЦИДИ

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

Жук колорадський
Leptinotarsa decemlineata

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ

Iмiдаголд можна застосовувати в сумiшах з бiльшiстю iнших засобiв захисту рослин. Перед
застосуванням слiд провести тест на сумiснiсть.

ПЕРЕВАГИ
• висока системна активнiсть
• тривалий перiод захисту незалежно
вiд погодних умов
• вiдносно висока стабiльнiсть
при високих температурах
• контролює широкий спектр сисних
та листогризучих комах
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Надiйний акарицид для ефективного захисту
клiщiв. Знищує рослиноїднi клiщi на усiх рухомих
стадiях розвитку. Омайт® — iдеальний препарат
для систем iнтегрованого захисту рослин, адже
є безпечним для корисних комах, хижих клiщiвентомофагiв та бджiл.

Культура

Шкiдники

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

пропаргiт, 570 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

емульсiя, олiя у водi
(ЕВ)

ХIМIЧНА ГРУПА

сульфiтний естер

УПАКОВКА

бутель 1 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

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

1,2-1,4
Соя

Клiщi павутиннi (Tetranychidae)

1,0-1,2 + Сiльвет
Голд, 50-100 мл/га

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
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Обприскування у перiод
вегетацiї. Максимальна
кратнiсть обробок — 1 раз

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’явилися, 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),
червоного 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 забезпечити
добре покриття обприскуваних рослин робочим розчином. Для досягнення необхiдного покриття
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’єднуватися 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
використовувати 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

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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ІНСЕКТИЦИДИ

ОМАЙТ

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.

Рослиноїднi клiщi — однi з найнебезпечнiших
шкiдникiв плодових, овочевих та окремих польових культур. Численний видовий склад,
сприятливi погодно-клiматичнi умови, здатнiсть
дуже швидко розмножуватись протягом сезону
i набувати резистентностi до традицiйних препаратiв вимагають стратегiчного пiдходу для
контролю цих шкiдникiв.

Ознаки пошкодження
Звичайний павутинний клiщ шкодить на всiх стадiях розвитку, крiм зимуючих самиць. Клiщi проколюють 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.
ІНСЕКТИЦИДИ

Клiщi-шкiдники подiляються на двi морфологiчнi групи:
1) павутиннi i бурi клiщi — живуть i харчуються 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 рiзноманiтнi 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, черешню, 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.

Бiологiчнi особливостi

Iмаго

Яйце
Дейтонiмфа
Перiод розвитку
(яйце
iмаго)
триває 10-25
днiв,
за температури
+29-31°С —
7,5-9 днiв

Протонiмфа

Личинка

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 1520 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
розвиваються особини обох статей. При пiдготовцi до зими самицi змiнюють забарвлення з
сiрувато-зеленого 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 розмноження 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.

Цикл розвитку звичайного павутинного клiща
Tetranychus urticae
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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 вегетацiйного
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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фенпiроксимат

пiридабен

ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК

Iнгiбiтори транспорту
електронiв у мiтохондрiях,
комплекс III енергетичного
метаболiзму

бiфеназат

Акрамайт®

ТАК Нi

Iнгiбiтори мiтохондрiальної
АТФ синтази

пропаргiт

Омайт®

ТАК ТАК Нi

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

Ортус®

Продукт 7

тебуфенпiрад

спiротетрамат

Нi

Iнгiбiтори транспорту
електронiв у мiтохондрiях,
комплекс I енергетичного
метаболiзму

Продукт 6

Продукт 1

Iнгiбiтори синтезу лiпiдiв

Продукт 5

спiродиклофен

Аллостеричнi модулятори,
що мiстять глутамат-кальцiю абамектин
(GluCl)

Iнгiбiтори процесу
метаморфози клiщiв

Продукт 4

Препарат

Акрамайт

Шкодять як дорослi клiщi, так i личинки. Шкiдник висмоктує сiк з листя i бруньок. Пошкоджене листя набуває брудно-бiлого кольору, його
рiст i розвиток припиняється. Одночасно припиняється i рiст гiлок, знижується врожайнiсть.

Дiюча
речовина

Продукт 1

Ознаки пошкодження

Попереднiй обробiток (обробiток в попереднiй рiк)

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

клофентезин

Група за механiзмом дiї

Продукт 3

Дiюча
речовина

гекситiазокс

Наступний обробiток
(або обробiток в наступний рiк)

Продукт 2

БУРИЙ ПЛОДОВИЙ КЛIЩ BRYOBIA REDIKORZEVI RECK

СУМIСНIСТЬ АКАРИЦИДIВ В АНТИРЕЗИСТЕНТНИХ ПРОГРАМАХ

пропаргiт

ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК
ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК

спiродиклофен Продукт 4

ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi

Нi

ТАК ТАК ТАК

спiротетрамат

ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi

Нi

ТАК ТАК ТАК

Продукт 5

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

ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК Нi

Нi

Нi

фенпiроксимат Ортус®
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ІНСЕКТИЦИДИ

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‘являються 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. Протягом року розвивається 6-9 поколiнь. Оптимальними умовами для розвитку клiща є температура
повiтря +22-25°С при вологостi не нижче 40%.

Омайт

Бiологiчнi особливостi

бiфеназат

У мiсцях ушкоджень вiдбувається аномальне
розростання тканин i утворюються гали у виглядi червонуватого або зеленуватого здуття на
верхньому боцi листка i густого iржаво-коричневого войлока на нижньому боцi. Пiсля пiдсихання галiв клiщi переходять на молоде листя, а
iнодi також на суцвiття i вусики. Сильно пошкоджене листя i суцвiття вiдмирають, рiст пагонiв
пригнiчується, врожайнiсть знижується.

Для ефективного контролю клiщiв необхiдно дiяти комплексно, враховуючи наступнi фактори:
Температурний режим, який впливає на швидкiсть розвитку поколiнь клiща та ефективнiсть дiї iнсектицидiв та акарицидiв. Оптимальна температура для розвитку павутинного клiща +29-31°С , а максимальна 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, знищуємо 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 характеризуються 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.

®

Ознаки пошкодження

ФАКТОРИ ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI КОНТРОЛЮ КЛIЩIВ

абамектин

Фаза зимiвлi
Зимують самицi пiд лусочками плодових бруньок.

®

ВИНОГРАДНИЙ ЗУДЕНЬ ERIOPHYES VITIS PGST

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

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

фенпiроксимат, 50 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

фенiксипiразоли

УПАКОВКА

бутель 0,5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

2

Культура

Шкiдники

Виноградники

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

0,6-1,15*

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

* — реєстрацiя очiкується

Норма
витрати,
л/га

Спосiб, час обробок,
обмеження

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
культури вiн припиняє вiдразу пiсля контакту з препаратом.
Тривалiсть захисної дiї Ортусу — до 28 днiв

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Ортус® стабiльно високоефективний за несприятливих факторiв навколишнього середовища (висока температура, сильна сонячна iнсоляцiя, ряснi опади). Найшвидша дiя препарату досягається
за пiдвищених температур — +25-30°С. Ортус® не викликає ознак фiтотоксичностi у рослин культури, 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 — 5002000 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
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm для
польових культур та ID, IDK, ITR з розмiром крапель 125-350 МОД μm для садiв.

ПЕРЕВАГИ
• висока ефективнiсть

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).

• швидка дiя
• тривалий захист
• вiдсутнiсть негативного впливу на ентомофагiв
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ОРТУС
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ПРОТРУЙНИКИ

Культура

Хвороба

Пшениця озима
та яра, ячмiнь
озимий та ярий

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

Норма витрати,
л/т насiння

Спосiб, час обробок,
обмеження

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

2,5

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

Горох

Кореневi гнилi

ПЕРЕВАГИ
• потужна синергiчна дiя системної та контактної
дiючих речовин
• контроль широкого спектру хвороб
• сприяє отриманню дружнiх сходiв культури
• контроль стiйких штамiв фузарiозу
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МЕХАНIЗМ ДIЇ

Карбоксин — системна дiюча речовина з групи 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 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. Крiм
того, карбоксин має унiкальнi рiстрегулюючi
властивостi (запатентований у США як регулятор росту рослин). Його дiя проявляється у
чотирьох напрямках: стимулює процес проростання, сприяє подовженню колеоптиле, забезпечує покращене формування стеблестою
та здоровий розвиток кореневої системи.
Тирам — контактна дiюча речовина широкого спектру дiї, що контролює патогени, котрi знаходяться 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 спектру дiї та високiй ефективностi тирам є однiєю iз найбiльш
уживаних в усьому свiтi контактних фунгiцидних дiючих речовин для протруювання насiння.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Завдяки рiстрегулюючим властивостям Вiтавакс допомагає нiвелювати негативнi умови,
пов‘язанi з сiвбою, а саме: пiзнiми термiнами,
висiванням у холодний, сухий, вологий, неродючий або виснажений ґрунт, бiльшою глибиною 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 непротруєним насiнням (контролем).

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Вiтавакс простий у застосуваннi та безпечний
для насiння. Пiд час пiдготовки посiвного матерiалу рекомендується використовувати якiсне, вiдкалiброване та очищене насiння, що не
має механiчних ушкоджень.

100

63 мм

71 мм
59 мм
45 мм

0
Не оброблено
Вiтавакс

Тебуконазол
Прохлораз +
тритiконазол

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

Комбiнований протруйник насiння контактної
та системної дiї проти широкого спектру хвороб. Сприяє успiшному подоланню несприятливих умов пiд час проростання i забезпечує
таким чином здоровий стан та однорiднiсть
сходiв.

Довжина колеоптиле

ВIТАВАКС

РАНКОНА I-МIКС

Культура

Хвороба

Пшениця
озима

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

Ячмiнь ярий

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

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

Норма витрати,
л/т насiння

Спосiб, час обробок,
обмеження

1

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

1

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

ЕФЕКТИВНIСТЬ

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

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Протруйник Ранкона® I-Мiкс має дуже низький
рiвень запаху, зручний у застосуваннi та забезпечує рiвномiрне нанесення на насiння. Дозволяє легко очищувати обладнання. Новiтня
препаративна форма Ранкона® I-Мiкс мiкроемульсiя забезпечує бездоганне покриття насiння, 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-

ПРОТРУЙНИКИ

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

ваннi не потребує перемiшування.
ОСОБЛИВОСТI ПРЕПАРАТИВНОЇ ФОРМИ

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.

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

ПЕРЕВАГИ
• сучасна препаративна форма
• iнновацiйна дiюча речовина — iпконазол
• високоефективний контроль широкого
спектру хвороб
• синергiчна дiя двох дiючих речовин

Результат застосування Ранкона
I-МIКС: вiдсутнiсть ретардантного
ефекту

• зручнiсть у застосуваннi
• висока безпека для насiння
98

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

Ранкона I-МIКС, 1 л/га
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РОЯЛФЛО

Культура

Хвороба

Кукурудза

Соняшник

Буряки цукровi

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

тирам, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

водно-суспензiйний
концентрат

ХIМIЧНА ГРУПА

дитiокарбамати

УПАКОВКА

канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Норма витрати,
л/т насiння

Спосiб, час обробок,
обмеження

Кореневi та стебловi
гнилi, плiснявiння
насiння

2,5-3,0

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

Сiра та бiла гниль,
несправжня борошниста
роса

2,5-3,0

Коренеїд

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

Передпосiвна обробка насiння
суспензiєю препарату. Норма
витрати робочого розчину —
10-15 л/т
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 генеративних органiв грибiв (збудникiв хвороб). Має репелентнi й антифiдинговi властивостi. Вiдлякує
гризунiв, птахiв.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Протруйник Роялфло® пригнiчує зовнiшню насiннєву i ґрунтову iнфекцiю (тверда сажка, плiснявiння 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 протруювання 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 суспензiй 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.

ПЕРЕВАГИ
• контроль широкого спектру збудникiв хвороб
на насiннi технiчних культур
• висока безпечнiсть для насiння
• конкурентна вартiсть обробки
• якiсне прилипання до поверхнi насiнини
• можливiсть вибору кольорiв
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ПРОТРУЙНИКИ

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

ФУНГАЗIЛ

Культура

Бульби картоплi

Хвороба

Парша срiбляста, парша
звичайна, ризоктонiоз

iмазалiлу сульфат,
133,5 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат суспензiї
(КС)

ХIМIЧНА ГРУПА

iмiдазоли

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

4

Норма витрати,
л/т насiння

Спосiб, час обробок,
обмеження

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

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

МЕХАНIЗМ ДIЇ

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

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Фунгазiл® є високоефективним препаратом
проти ряду збудникiв захворювань картоплi 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 побiчну дiю проти таких збудникiв захворювань:
Clavibacter michiganensis (кiльцева гниль),
Colletotrichum coccodes (антракноз), Rhizoctonia
solani (чорна парша).

Срiбляста парша

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

У процесi збору врожаю та при транспортуваннi бульби картоплi можуть механiчно пошкоджуватись, 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 встановлений 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. Бiльшi обсяги робочого розчину в межах можливостей обприскувального обладнання забезпечують
краще покриття бульб та проникнення в мiсця їх ушкоджень i, вiдповiдно, кращий контроль захворювань.
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.
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ПРОТРУЙНИКИ

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 насiннєвого матерiалу картоплi.
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РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

АППЕТАЙЗЕР

Культура

Пшениця

Кукурудза

Норма
витрати, л/га

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

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

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

розчинний
концентрат (ВР)

ХIМIЧНА ГРУПА

мiкроелементи
живлення, фiльтрат з
морських водоростей

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Спосiб, час обробок, обмеження

0,5

Восени — iз появою 12 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).
Максимальна кратнiсть обробок — 3 рази

0,5

Вiд фази 4-го до 8-го листка (ВВСН 14-18). Максимальна кратнiсть
обробок — 2 рази

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

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm
10

ЕФЕКТИВНIСТЬ

7

5,7

6
4

3,8 4,5

• ексклюзивний високоефективний препарат
для активiзацiї мiнерального живлення
• унiкальна запатентована технологiя виробництва,
завдяки якiй у готовому продуктi збережено усi
активнi компоненти
• стимулює рiст та розвиток рослин
• посилює фотосинтетичну активнiсть рослин
• збiльшує врожайнiсть та якiсть продукцiї
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6,6

6,8

6,4

6,2
4,7

5,4

3
2
1
0

Ілліас
Мулан
Мулан
Актер
Роланд
Патрас
Бордотка
Білоцерківський Уманський р-н, Бориспільський Козятинський р-н, Уманський р-н, Теплицький р-н, Жашківський р-н,
р-н, Київська обл. Черкаська обл. р-н, Київська обл. Вінницька обл. Черкаська обл. Вінницька обл.
Черкаська обл.

Контроль

ПЕРЕВАГИ

8,4

7,6

8

5

9,3

8,4 9,3

9

Урожайність, т/га

• Полiпшення мiнерального живлення за рахунок збiльшення поглинання, засвоєння та виносу головних 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, як результат оптимiзацiї мiнерального живлення рослин i полiпшення процесу фотосинтезу.
• Стимуляцiя усiх процесiв, що пов’язанi з потенцiалом продуктивностi: закладання колоса, кущiння,
цвiтiння та виповнення зерен.

Вплив бiостимулянта Аппетайзер, 0,5 л/га
(на фото праворуч) на озерненiсть початка
кукурудзи гiбриду СИ Телiас
(Дослiдне поле ТОВ «Сєдна Агро», 2017 р.)

РЕГУЛЯТОРИ
РОСТУ

Бiостимулянт, який полiпшує засвоєння рослинами 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 полiпшує якiснi параметри врожаю.

Аппетайзер - 0,5 л/га

Вплив препарату Аппетайзер (0,5 л/га) на урожайнiсть озимої пшеницi

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
основi сульфонiлсечовин, бромоксинiлу та дикамби до 3-го листка в кукурудзи. Не застосовувати
в бакових сумiшах з препаратами, що мiстять цитокiнiни, оскiльки вони можуть вплинути на
фiтогормональний баланс рослини. Не застосовувати з препаратами до складу яких входять
оливи, мiдь (Cu) та сiрка (S) та з тими, що мають сильнолужну реакцiю (pH > 8).
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Регулятор росту i плодоношення, бiостимулянт
iз яскраво вираженою регенеративною та
антистресовою дiєю. Атонiк® Плюс — поєднання 3-х синтетичних нiтрофенолiв (натуральнi
сполуки, якi мiстяться в живих клiтинах). Пiсля
застосування препарату його компоненти
швидко i легко проникають у клiтини рослин
i негайно метаболiзуються в сполуки, якi
природньо мiстяться в рослинах i виконують
подiбнi функцiї.

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

натрiю 5-нiтрогаiколат, 3 г/л + натрiю
ортонiтрофенолят,
6 г/л + натрiю паранiтрофенолят, 9 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

водний розчин (ВР)

ХIМIЧНА ГРУПА

синтетичнi
нiтрофеноли

УПАКОВКА

бутель 1 л, канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

4

Культура

Норма
витрати,
л/га

Призначення

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

ПЕРЕВАГИ
• всесвiтньо вiдомий бiостимулянт
• iстотне збiльшення урожайностi
• полiпшує стiйкiсть до несприятливих умов
вирощування i пiдтримує рiст с.-г. культур
• 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
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Спосiб, час
обробок,
обмеження

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Рослини, для пiдживлення яких застосовували Атонiк® Плюс, демонструють кращий рiст i
генеративний 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.

ОСОБЛИВОСТI
ЗАСТОСУВАННЯ

На озимому рiпаку:
• у фазу 3-4 пар справжнiх листкiв (вiдновлення вегетацiї i регенерацiя);
• на початку фази бутонiзацiї (полiпшення
цвiтiння i насiннєвої продуктивностi);
• у фазу цвiтiння (для збiльшення маси 1000 насiнин та зменшення розтрiскування стручкiв).
На сої:
• у фазу 2-3-х трiйчастих листкiв;
Контроль (без обробки)
Атонiк® Плюс (0,2 л/га)
• у фазу бутонiзацiї.
Атонiк® Плюс полiпшує життєздатнiсть пилку,
На соняшнику:
а отже збiльшує урожайнiсть соняшника
• 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 фунгiцидами проти церкоспорозу.
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
використовувати 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
застосовувати Атонiк® Плюс на 3-4-й день пiсля застосування гербiцидiв. Атонiк® Плюс добре
комбiнується в бакових сумiшах iз фунгiцидами, iнсектицидами, добривами для позакореневого
пiдживлення, залишаючись при цьому хiмiчно нейтральним.
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РЕГУЛЯТОРИ
РОСТУ

АТОНIК ПЛЮС

БМ 86*

* — очiкується реєстрацiя

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

Рекомендована норма витрати робочого розчину — 500-1000 л/га

ПЕРЕВАГИ
• направлено впливає на ферментативну активнiсть,
що забезпечує бiльш ефективне поглинання
елементiв живлення iз ґрунту
• дружнє i рiвномiрне цвiтiння
• стимулює диференцiювання домiнуючих зав’язей
• оптимiзує зав’язування плодiв i їх кiлькiсть на рослину
• полiпшує зав’язування плодiв навiть
за несприятливих умов
• швидший i рiвномiрний розвиток плодiв (iз меншою
кiлькiстю недорозвинутих, вiдстаючих в ростi)

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО
РОЗПИЛЮВАЧIВ

Для
забезпечення
якiсного
внесення препарату та його
високої ефективностi рекомендується використовувати форсунки ID, IDK, ITR з розмiром крапель
250-450 МОД μm для садiв.

800
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СУМIСНIСТЬ

БM 86 сумiсний у бакових сумiшах
з бiльшiстю iнсектицидiв та
фунгiцидiв, проте не рекомендується його застосування iз
гербiцидами. Не рекомендується
застосування iз препаратами, до
складу яких входять фiтогормони:
ауксини, цитокiнiни, гiберелiни,
етилен тощо.
У випадку змiшування в робочому
розчинi з добривами або засобами
захисту рослин препарат БМ 86
слiд додавати в останню чергу.

перед цвітінням

БМ 86*

цвітіння

зав’язування плодів

Контроль

Вмiст полiамiнiв (nmol/g сухої ваги)

66,4

70

20
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46,2
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РЕГУЛЯТОРИ
РОСТУ

3

46,3

Чемпіон 2004

Чемпіон 2005

Гала 2005

46,3

Контроль

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

Бiостимулянт БМ 86 забезпечує:
• покращення поглинання елементiв мiнерального живлення рослинами, адже фiзiологiчнi
активатори 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
розвиток плодiв, i полiпшують їх диференцiацiю.

47,6

БМ 86*, 3 л/га

бутель 1 л, канiстра 5 л

БМ 86*, 3 л/га

УПАКОВКА

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Контроль

елементи живлення,
фiльтрат з морських
водоростей

Контроль

ХIМIЧНА ГРУПА

БМ 86*, 3 л/га

розчинний
концентрат (ВР)

• Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення внаслiдок збiльшення активностi деяких ключових 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.

БМ 86*, 3 л/га

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Контроль

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

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

Урожайність, т/га

БM 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. Водоростi 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, розроблена пiдроздiлом компанiї «UPL» — Ґоемар
у Францiї.

Голден 2005

Результати застосування:
Товарна урожайнiсть яблунi (3 дослiди на 3-х сортах в Польщi)

• полiпшує кiлькiснi та якiснi параметри плодiв завдяки оптимiзацiї фiзiологiчних процесiв
• бiльш рiвномiрне дозрiвання врожаю, вiдмiнна якiсть плодiв
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Регулятор росту рослин, контролює рiст пагонiв картоплi. Дiюча речовина препарату
Нео-Стоп® Л 500 — хлорпрофам — iнгiбує процес дiлення клiтин, i, як результат, пригнiчує рiст
паросткiв, завдяки чому можна пiдтримувати
високу якiсть картоплi протягом 1 року.

Культура

Призначення

Картопля

Запобiгання
проростанню
бульб

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

хлорпрофам, 500 г/л

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат для
утворення туману при
нагрiваннi

ХIМIЧНА ГРУПА

карбамати

УПАКОВКА

канiстра 20 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Норма витрати,
мл/т бульб

16-24

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не рекомендується застосовувати Нео-Стоп® вiдразу пiсля збору врожаю, так як хлорпрофам зупинить процес загоєння ран.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Нео-Стоп® не можна розчиняти у водi, вiн повинен
використовуватися у чистому виглядi!
Картопля для виробничої переробки (температура зберiгання 8°С ± 1°С): 24 мл/тонну картоплi через 4 тижнi пiсля збору врожаю, далi по 16 мл
кожнi 2-3 мiсяцi, максимально — 72 мл за сезон. Такої Генератор туману
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 розмiр 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 рециркуляцiя 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 перфорованих металевих труб, щiлинної дерев’яної конструкцiї або, якщо картопля у мiшках — за допомогою 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 форсування 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.

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
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РЕГУЛЯТОРИ
РОСТУ

НЕО-СТОП

РУТЕР*

Рутер* активiзує рiст i розвиток кореневої
системи, а також поглинання i засвоєння елементiв мiнерального живлення з ґрунту. Головним складником бiостимулянта є бiологiчно
активний фiльтрат з водоростей Ascophyllum
nodosum, виготовлених на основi технологiї
Physio Activator® Technology.
Продукт додатково збагачений легкозасвоюваним фосфором i калiєм, важливих не лише для
росту i розвитку кореневої системи, але й для
успiшної перезимiвлi та закладання майбутньої
продуктивностi. Physio Activator® Technology —
технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв;
це унiкальна i запатентована технологiя, розроблена пiдроздiлом компанiї «UPL» — Ґоемар у
Францiї. Водоростi Ascophyllum nodosum — це
надзвичайно багате джерело активних бiологiчних речовин: олiгосахаридiв, амiнокислот,
бетаїнiв, вiтамiнiв та фiтогормонiв.

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

фосфор — 13%,
калiй — 5%, активний
фiльтрат GA 142

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

розчинний
концентрат (ВР)

ХIМIЧНА ГРУПА

макроелементи
живлення, фiльтрат з
морських водоростей

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

* — очiкується реєстрацiя

Норма витрати,
л/га

Пшениця

1,0

Восени — iз появою 12 листкiв до початку фази осiннього кущiння
(BBCH 11-20), навеснi — вiд початку вiдновлення вегетацiї до початку
цвiтiння (ВВСН 21-61). Максимальна кратнiсть обробок — 3 рази

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 рази

Засвоєння
добрив
Ферменти
розчинення

Ферменти
поглинання

Засвоєння
добрив
Ферменти
розчинення

Активацiя ферментiв
мiнерального
живлення

N
P

Добрива
в ґрунтi

Ферменти
поглинання

P
К

Розчинення

Поглинання

Добрива
в ґрунтi

Ґрунтовий
розчин

К

Пiдсилене
поглинання

Е
розчинення

N

Ґрунтовий
розчин

Дiя традицiйної програми
мiнерального живлення

Дiя технологiї PhysioActivator™ у програмi мiнерального живлення

Контроль (без обробки)
Рутер — 1 л/га
Результат через 28 днiв пiсля застосування
бiостимулянта Рутер (гiбрид рiпаку Артога,
Польща)

Контроль (без обробки)
Рутер — 1 л/га
Результат через 28 днiв пiсля застосування
бiостимулянта Рутер у фазу 2-3 листкiв пшеницi
озимої (сорт Бамберка, Польща)

Спосiб, час обробок, обмеження

Рекомендована норма витрати робочого розчину — 200-300 л/га

ПЕРЕВАГИ
• стимулює рiст кореневої системи та її регенерацiю
завдяки природнiй стимуляцiї рослини
• полiпшує рiст бiчних корiнцiв у озимого рiпаку
• активiзує осiннє та весняне кущiння пшеницi
• забезпечує швидший стартовий рiст у початковi
фази росту сiльськогосподарських культур
• сприяє утриманню високопродуктивних рослин
у кiнцi вегетацiї
114

• Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення: перевiрений вплив на активнiсть деяких ключових 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
використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.

СУМIСНIСТЬ

Рутер* може застосовуватись у сумiшах з пестицидами та агрохiмiкатами. Максимальний синергiчний 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, що
мiстять оливи, мiдь (Cu) i сiрку (S) та їх похiднi, а також iз препаратами, до складу яких входять фiтогормони: ауксини, цитокiнiни, гiберелiни, етилен тощо.
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РЕГУЛЯТОРИ
РОСТУ

Культура

МЕХАНIЗМ ДIЇ
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ҐРУНТОВИЙ
КОНДИЦIОНЕР

ЗЕБА

Культура/призначення

Норма
витрати,
кг/га

СКЛАД

крохмаль-г-полi, 88%

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

гранули

УПАКОВКА

пакет 5 кг, 20 кг

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

3

Культура/призначення

Норма
витрати,
кг/га

2-8

Цибуля рiпчаста, цибуля
порей

6-12

Соняшник, рiпак, гiрчиця

2-8

Трави та спецiї

4,5-10

Соя, горох, боби, люпин,
сочевиця, нут

4,5-8

Декоративнi рослини

4,5-10

Кукурудза

4,5-10

Саджанцi дерев: фруктовi,
цитрусовi, горiхи, лiсовi

0,5-14 г/рослину;
7-15 кг/га

Картопля

6-12

Саджанцi винограду:
столовий, винний

1-2 г/рослину;
7-15 кг/га

Цукровi буряки, рiпа,
пастернак

3,4-8,0

Газони, трави (для
покращення проростання)

5-10 кг/га

Види капусти, салати, латук

4,5-10

Традицiйний/ рулонний
газон

0,5-1,5 кг/100 м2

Томати, перець чилi/солодкий,
диня, кавун

6-15

Зменшення поверхневої
корозiї ґрунту, запобiгання
утворенню ґрунтової кiрки

2,25-5

• найбiльш передова у свiтi технологiя суперабсорбцiї
• покращує ефективнiсть використання води та добрив
• покращує проростання, схожiсть i розвиток рослини

Зеба® утримує вологу у виглядi гелеподiбної
маси, має слабкий водневий зв’язок та
«запасає» вологу в ґрунтi як губка. За потреби
препарат Зеба® може вивiльняти 95% води.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Пшениця, ячмiнь, овес,
тритiкале, рис

ПЕРЕВАГИ

МЕХАНIЗМ ДIЇ

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

Поглинання
Вивiльнення

Зона Зеба®

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат Зеба® призначений для внесення як у вiдкритий ґрунт, так i в ґрунтовi субстрати, компости, 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 мiкрогранульованi 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 приладом 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
вологи; 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.

• знижує вплив стресу на рослину
• пiдвищує продуктивнiсть рослин
• бiорозкладається, екологiчно безпечний
• має широкий спектр застосування
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ҐРУНТОВИЙ
КОНДИЦІОНЕР

Унiкальний i запатентований суперабсорбент
на основi натурального крохмалю. Бiорозкладається, має стiйкi екологiчнi переваги i спецiально 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.
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ПОВЕРХНЕВОАКТИВНI РЕЧОВИНИ

АМIГО СТАР

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

Культура

Коментар

Буряки,
соняшник, соя,
горох, рiпак,
цибуля, льондовгунець

У баковiй сумiшi з
грамiнiцидом Центурiон

ДIЮЧА РЕЧОВИНА

сумiш метилових
ефiрiв жирних кислот,
94%

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

концентрат емульсiї
(КЕ)

УПАКОВКА

канiстра 3 л, 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

4

Норма витрати
Амiго Стар, л/га

Регламенти застосування

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

ПЕРЕВАГИ

МЕХАНIЗМ ДIЇ

Поверхнево-активна речовина Амiго® Стар покращує розтiкання й утримання гербiцидiв,
iнсектицидiв i фунгiцидiв, а також сповiльнює їх висихання на листковiй поверхнi; забезпечує швидке
проникнення 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 забезпечує 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 рекомендують застосовувати з ад’ювантом.

ЗАСТОСУВАННЯ З IНСЕКТИЦИДАМИ

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

ЗАСТОСУВАННЯ З ФУНГIЦИДАМИ

Застосовуйте Амiго® Стар для полiпшення покриття захисних компонентiв i збiльшення поглинання системних дiючих речовин. Прилипач забезпечує збiльшення проникнення системних фунгiцидiв через епiкутикулярний шар листка, а отже полiпшує контроль хвороб.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ

Амiго® Стар застосовується в усiх випадках, коли згiдно з етикеткою хiмiчних препаратiв
рекомендуються 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
першим 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
перемiшуваннi додати спочатку вiдповiдну кiлькiсть пестициду, а потiм Амiго® Стар та воду до
повного об’єму.

• 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

122

ПАР

• забезпечує максимальну дiю пестицидiв
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IКС-ЧЕЙНДЖ

Кондицiонер води, антиспiнювач, стабiлiзатор.
Запобiгає «зв’язуванню» молекул пестицидiв
жорсткою водою.

ПРИЗНАЧЕННЯ

кондицiонер води,
пiдкислювач, рНбуферизатор та
антиспiнювач

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

розчинний
концентрат (РК)

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

4

МЕХАНIЗМ ДIЇ

• Завдяки активнiй композицiї зв’язує наявнi катiони Ca2, Mg2 i Fe2, якi спричинюють жорсткiсть води,
що використовується для приготування робочих розчинiв пестицидiв.
• Проявляє буфернi властивостi та забезпечує пiдкислення води, що використовується для приготування робочих розчинiв пестицидiв.
• Запобiгає занадто швидкому висиханню компонентiв робочого розчину та прояву кристалiзацiї
на поверхнi обробленої рослини.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Iкс-Чейндж® призначений для пом’якшення жорсткої води та її пiдкислення, що використовується
для приготування робочого розчину пестицидiв i агрохiмiкатiв для обприскування сiльськогосподарських культур.
1. Iкс-Чейндж® збiльшує ефективнiсть компонентiв бакової сумiшi завдяки полiпшенню якостi води.
Розчиненi мiнерали (катiони), що знаходяться у будь-якiй водi в рiзних кiлькостях, можуть негативно
впливати на ефективнiсть деяких груп пестицидiв. Так, пiд час приготування робочого розчину частина молекул дiючої речовини глiфосат зв’язується катiонами у водi, результатом чого є формування
стiйкої комплексної сполуки. Чим жорсткiшою буде вода, тим бiльше в нiй розчинено мiнералiв, тим
бiльшу частку глiфосату буде зв’язано катiонами мiнералiв, внаслiдок чого гербiцидна дiя робочого
розчину знижується.
Групи гербiцидiв, на ефективнiсть яких впливає жорсткiсть води: глiфосати, сульфонiлсечовини, клетодим, тетралоксидим, дiючi речовини фенокси-гербiцидiв (2,4 Д, МЦПА тощо).

Пiд час приготування бакового розчину Iкс-Чейндж® додається у воду першим та зв’язує (деактивує)
катiони, пiсля чого додаються iншi компоненти бакової сумiшi: пестициди, добрива для позакореневого пiдживлення, прилипачi тощо.
2. Iкс-Чейндж® запобiгає лужному гiдролiзу пестицидiв. Лужний гiдролiз пестицидiв майже завжди
асоцiюється iз жорсткою водою. Найбiльш яскравим прикладом нестабiльностi в лужному розчинi є
диметоат, який за 1 годину в робочому розчинi з рН 9 втрачає свою активнiсть на 50%.
Групи гербiцидiв, на ефективнiсть яких впливає лужний показник рН води: диметоат, пiретроїди,
хлорпiрифос, фенмедифам.
Додавання Iкс-Чейндж® у нормi 0,1% (100 мл на 100 л води) знизить реакцiю робочого розчину до
близько рН 5, що запобiгатиме зниженню ефективностi пестицидiв.
3. Iкс-Чейндж® забезпечує ефект «зволоження» обробленої поверхнi рослини. Зволоження запобiгає
занадто швидкому висиханню пестицидiв та їх кристалiзацiї на поверхнi рослини, що призводить
до погiршення адсорбцiї. Плiвка, що утворюється на оброблюванiй поверхнi завдяки Iкс-Чейндж®,
вирiшує цю проблему, а також запобiгає змиванню пестицидiв.
4. Iкс-Чейндж® полiпшує розчиннiсть добрив для позакореневого пiдживлення та збiльшує коефiцiєнт їх засвоєння. Приготування робочого розчину при застосуваннi водорозчинних добрив для позакореневих пiдживлень полiпшується за рахунок зв’язування небажаних iонiв (Ca2, Mg2 i Fe2) завдяки
Iкс-Чейндж®. Зменшення рН води для приготування бакового розчину збiльшує доступнiсть i полiпшує засвоєння елементiв мiнерального живлення за позакореневих пiдживлень.
5. Iкс-Чейндж® допомагає контролювати спiнювання робочого розчину. Контроль спiнювання спрощує технологiчний процес приготування робочого розчину та мiнiмiзує час, втрачений на очiкування осiдання пiни.

ОСОБЛИВОСТI
ЗАСТОСУВАННЯ

Визначення норми витрати Iкс-Чейндж®
проводиться залежно вiд жорсткостi
води, що визначається за допомогою
тестових смужок. За вiдсутностi тесту
води рекомендована норма витрати
препарату Iкс-Чейндж® становить 0,25%
загального об’єму розчину, тобто 250 мл
на кожнi 100 л робочого розчину.

Кiлькiсть подiлок на
смужцi, що змiнили
забарвлення на червоне/
пурпурове

Норма Iкс-Чейндж®
на 100 л води

0

0

1

0,10%=100 мл

2

0,15%=150 мл

3

0,20%=200 мл

4

0,25%=250 мл

ПЕРЕВАГИ
• запобiгає зниженню ефективностi пестицидiв
та агрохiмiкатiв у зв’язку з поганою якiстю води
• зволожує та контролює спiнювання

ПАР

• запобiгає лужному гiдролiзу пестицидiв
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Iнновацiйний aд’ювaнт для заcтocyвaння з
гepбiцидaми ґpyнтoвoї дiї. Зaбeзпeчyє зменшення 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.

Тип пестициду й агрохiмiкату

Ґрунтовi гербiциди (Пропонiт,
Пропонiт Дуо, Стрiм, Апстейдж, Юнiмарк
та iншi гербiциди)

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ

paфiнoвaна парафiнова
oлiя, 732 г/л + iншi
кoмпoнeнти

ПРЕПАРАТИВНА
ФОРМА

рiдкий кoнцeнтpaт (РК)

УПАКОВКА

канiстра 5 л

КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI

4

Рекомендована норма
витрати ад’юванту
Ремiкс, л/га

0,2-0,4*

Спосiб, час обробок,
обмеження
Згiдно з рекомендацiями щодо
застосування ґрунтового
гербiциду, з яким застосовується
ад’ювант

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

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
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МЕХАНIЗМ ДIЇ

Ремiкс® дiє трьома шляхами:
1. Зменшує кiлькiсть краплин, менших нiж 100 мiкрон i схильних до знесення, та забезпечує
формування якiсного покриття ґрунтової поверхнi робочим розчином;
2. Зменшує турбулентнiсть краплин та пiдтримує необхiдний кут факелу (наприклад 110°) в широкому
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 подальшого
фiтотоксичного впливу на культуру.

ЕФЕКТИВНIСТЬ

Ремiкс® знижує знесення робочого розчину,
стабiлiзує кут факела, що в свою чергу забезпечує рiвномiрне та точне обприскування.
Ремiкс® пiдвищує ефективнiсть, забезпечуючи
рiвномiрне розподiлення та утримання гербiциду в активнiй зонi у верхньому шарi ґрунту,
де проростають бур’яни. Збiльшена адсорбцiя
ґрунту знижує промивання гербiциду в насiннєву зону, покращуючи захищенiсть та умови
формування культури.
Ремiкс® забезпечує високу ефективнiсть ґрунтових гербiцидiв навiть за зменшеної норми витрати робочого розчину (до 150 л/га). Пiдтверджено численними дослiдами у Європi, що при
застосуваннi норми витрати робочого розчину
(гербiцид + Ремiкс®) 150 л/га спостерiгається iдеальне покриття гербiцидом поверхнi ґрунту та
формування захисного екрану.

ОСОБЛИВОСТI
ЗАСТОСУВАННЯ

Робочий розчин з додаванням препарату
Ремiкс® готують безпосередньо перед застосуванням. Для цього необхiдно заповнити бак
наполовину чистою водою, додати рекомендовану кiлькiсть гербiциду, добре помiшати та
пiсля повного розчинення додати необхiдну
кiлькiсть препарату Ремiкс®.

БЕЗ Ремiкс

+Ремiкс
Ферменти
розчинення

нерiвномiрне
розповсюдження роб.
розчину

рiвномiрне
розповсюдження роб.
розчину

Гербiцид
вимивається з
активної зони
Пiдвищена
адсорбцiя ґрунту

Гербiцид

Гербiцид
залишається у
активнiй зонi

Насiння бур’янiв
Насiння культури

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ЧАСУ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРЕПАРАТУ РЕМIКС® НА С.- Г. КУЛЬТУРУ
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
ПАР

РЕМIКС
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СIЛЬВЕТ ГОЛД
«Суперприлипач» органо-силiконової групи.
Полiпшує покриття, змочування поверхнi рослини та проникнення пестицидiв та агрохiмiкатiв.

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

* — рекомендована концентрацiя в% (для прикладу 0,025% = 25 мл на 100 л води, що застосовується для приготування
робочого розчину).

ПЕРЕВАГИ

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 збiльшенню 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 нальотом 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 загальними i можуть коригуватися залежно вiд специфiки конкретних умов (типу форсунок, висоти рослин
тощо). Головна мета — досягнення максимального покриття площi оброблюваної поверхнi рослин, проте слiд уникати надмiрного стiкання робочого розчину.
Додавання Сiльвет® Голд у баковi сумiшi є безпечним для оброблюваних рослин, проте для запобiгання 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.

• полiпшує покриття та проникнення всередину
листкової поверхнi
• пiдвищує ефективнiсть пестицидної обробки
• знижує собiвартiсть продукцiї за рахунок зниження
об’ємiв робочого розчину

ПАР

• стiйкiсть до змивання дощем
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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 пестицидiв. 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 випадання в осад деяких хiмiчних речовин. Жорстка вода також може вплинути на баланс системи поверхнево-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 препарату на днi бака обприскувача, що у подальшому може викликати недостатню ефективнiсть обробки.
5) Електропровiднiсть
За допомогою електропровiдностi зазвичай вимiрюється кiлькiсть мiнеральних солей, розчинених 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 портативний прилад — кондуктометр.Чим вища електропровiднiсть, тим вища концентрацiя солей, тим
важче рослинам вбирати розчин. Оптимальний рiвень електропровiдностi 0,3–0,7 mS/cm.
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ПРИГОТУВАННЯ БАКОВИХ СУМIШЕЙ ПЕСТИЦИДIВ
Черговiсть завантаження препаратiв
1. Кондицiонери води, добрива, мiкродобрива
(Iкс-Чейндж®; сульфат амонiю, «Контроль ДМП» та iн.;
мiкродобрива. Мiкродобрива iнколи можуть бути
антагонiстами пестицидiв навiть при фiзичнiй сумiсностi)
2. Сухi препаративнi форми у ВРП

Основнi типи препаративних
форм пестицидiв
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

(водорозчинних пакетах)

3. Сухi препаративнi форми без ВРП

(спочатку ЗП, потiм — ВГ, суха текуча суспензiя)
4. Рiдкi препаративнi форми у виглядi суспензiй (КС)

5. Суспо-емульсiї (СЕ)

6. Емульгуючi препарати (КЕ, МЕ, ЕВ, ЕМ)

7. Сухi водорозчиннi препарати (РГ)

8. Рiдкi водорозчиннi препарати (РК)
9. Ад’юванти (ПАР) (додаються в останню чергу, їх
подають прямо у бак, не через сумiшевий бак (змiшувач),
для запобiгання пiдвищеному пiноутворенню)
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РОЗПИЛЮВАЧI
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 акарициди Омайт® (оптимально дiє за бiльш високих температур — понад +25°С) та Ортус® (найшвидша 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
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
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150 л

200 л

250 л

300 л

Розпилювачi — ключовий момент в ланцюгу
факторiв, якi впливають на отримання високої
ефективностi засобiв захисту рослин. Краплi
робочого розчину повиннi потрапляти максимально точно в цiль, забезпечуючи рiвномiрне
покриття оброблюваної поверхнi. Тiльки таким
чином можна досягнути потрiбних результатiв
у боротьбi з бур’янами, шкiдниками i хворобами культурних рослин. Тому вимоги як до розпилювачiв, так i до грамотного їх використання, — дуже високi. Допущену помилку у виборi
розпилювача неможливо виправити вибором
режимiв роботи, незалежно вiд вартостi обприскувача.
Нижче — рекомендацiї як правильно пiдiбрати
розпилювач, щоб у комбiнацiї з якiсним препаратом досягти вiдповiдної густоти покриття оброблюваної поверхнi i забезпечити оптимальний 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 контактними препаратами необхiдно рiвномiрно
покривати оброблювану поверхню, а системнi краще наносити на нижню частину культури, звiдки вони, проникнувши всередину,
поширюються по всiй рослинi. Оптимальний
вибiр розпилювача залежить вiд поєднання
двох чинникiв: стадiя росту культури i характеристики препарату.
3. Погодно-клiматичнi умови
Оптимальнi погоднi умови для якiсного обприскування:
• 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 iнжекАнемометр Pocketwind IV — найкращий
торного типу, щоб постiйно не контролювати
помiчник для агронома. Вимiрює Дельта Т i
тип розпилювача, який Ви використовуєте, i не
швидкiсть вiтру на конкретному полi
мiняти його зi змiною погодних умов.
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«Скорочена рекомендацiя» — це мати комплект з 2 типiв iнжекторних розпилювачiв — однофакельний i двофакельний (наприклад, ID+IDTA або IDK+IDKT).

Тип
розпилювача

Переваги

Тиск у
розпилювачах,
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

Щiльовий
iнжекторний
ID3

Гарне
проникнення
у стеблестiй

хв

ID

01-10: 3.5 - 8.0 bar

IDTA

02-08: 3.5-8.0 bar

IDK/
IDKT:
до 12

до 5

1-5

Системний

LU:
AD:
ST:

3,5-8,0

12-24

5-7

5-10

Калькулятор пiдбору розпилювачiв для польових обприскувачiв:
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Основна проблема використання зношених розпилювачiв — це нерiвномiрнiсть розподiлу робочого
розчину. Визначити це вiзуально, тiльки по факелу розпилювання, — неможливо. Потрiбно замiнювати 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 коливаннях 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%.

IDK/IDKT

Додаток для iPhone

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

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.

На сайтi Lechler

ДIАГНОСТИКА ЗНЕСЕННЯ I ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦIЇ
РОЗПИЛЮВАЧIВ

Простi правила догляду за розпилювачами:
1. Промивати розпилювачi лужним розчином щодня пiсля обприскування.
2. Використовуйте спецiальнi (або зубнi) щiтки для очистки розпилювачiв. Заборонено використовувати будь-якi металiчнi предмети для чищення.
3. Пiсля сезону обприскування розпилювачi потрiбно демонтувати, прочистити i за результатами
перевiрки покласти на зберiгання до наступного року.

Додаток для Android
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ДОПОМIЖНЕ ОБЛАДНАННЯ: БАГАТОЦIЛЬОВИЙ АПЛIКАТОР
DROPLEG
Ефективнiсть багатьох засобiв захисту рослин залежить вiд якiсного їх розподiлу i потрапляння в дiлянки розмiщення цiльових
об’єктiв. Звичайними обприскувачами досягти такого результату неможливо через архiтектурнi особливостi рослин, якi перешкоджають прямолiнiйному польоту крапель з розпилювачiв.
Листки формують мертвi зони для проникнення робочого розчину всередину рослин i в стеблестiй. Нижню частину листкiв
неможливо обробити у зв’язку з особливостями польоту крапель
вертикально. Для багатьох засобiв захисту рослин це надзвичайно критично, так як основна маса шкiдникiв вiдкладає яйця в
нижнiй частинi рослини i там починається вiдродження личинок,
а iнсектициди пересуваються, в основному, всерединi рослини
акропетально.
Для вирiшення таких проблем компанiя Lechler пропонує
унiкальний аплiкатор Dropleg — багатоцiльовий аплiкатор для
використання на просапних i культурах суцiльного висiву.

ТЕХНIЧНИЙ СТАН ОБПРИСКУВАЧIВ

Розпилювачi. Коєфiцiєнт варiацiї всiєї штанги повинен бути не бiльше 10%. Перевiрка норми виливу кожної окремої форсунки (за допомогою пiдвiшених пляшечок, наприклад) — малоiнформативна,
вона не дозволяє зрозумiти, яка рiвномiрнiсть внесення по всiй ширинi штанги. Розпилювачi потрiбно перевiрити на спецiальному стендi, який замiряє коєфiцiєнт варiацiї. Якщо у Вас немає можливостi
перевiрити свої розпилювачi за допомогою стенду, то ми рекомендуємо купувати розпилювачi гарантовано високої якостi, наприклад, нiмецької компанiї Lechler, де коєфiцiєнт варiацiї строго витримується. 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 регламентами 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.

Dropleg у комбiнацiї з трьома розпилювачами
використовується для внесення фунгiцидiв,
iнсектицидiв, акарицидiв, бiостимуляторiв i позакореневого пiдживлення мiкродобривами.
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Dropleg в комбiнацiї iз спецiальним розпилювачем FT використовується для внесення гербiцидiв на просапних культурах (нижче точки
росту культури).

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.
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НАША КОМАНДА
Київська, Чернiгiвська обл.
Клокун Михайло Васильович
тел.: +38 050 351 39 80

Харкiвська, Луганська обл.
Рой Володимир Васильович
тел.: +38 050 355 27 33

Вiнницька,
Житомирська обл.
Герасимчук Сергiй Борисович
тел.: +38 050 329 35 35

Волинська, Рiвненська,
Хмельницька обл.
Тимошенко Володимир Володимирович
тел.: +38 050 448 22 55

Полтавська, Черкаська, Сумська обл.
Верхола Олексiй Миколайович
тел.: +38 050 403 71 37

Чернiвецька, Тернопiльська,
Львiвська, Закарпатська,
Iвано-Франкiвська обл.
Цицiв Богдан Дмитрович
тел.: +38 050 339 64 58

Днiпропетровська,
Кiровоградська обл.
Лисенко Вiталiй Сергiйович
тел.: +38 050 357 60 84
Запорiзька,
Донецька обл.
Копиця Павло Володимирович
тел.: +38 050 442 34 29
Продукт менеджер iз розвитку гербiцидiв
Малиш Iрина Юрiївна
тел.: +38 050 332 87 34

Менеджер по роботi
з ключовими клiєнтами
Ковалишин Андрiй Богданович
тел.: +38 050 447 51 51

Комерцiйнi питання
тел.: +38 050 353 54 85

Нашi контакти:
Україна, 03022, м. Київ,
пров. Охтирський, буд. 7, корп. 4А
тел.: + 38 044 490 95 90, + 38 044 490 95 95

www.upl-ltd.com/ua
www.facebook.com/upl.ukr/

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.

