ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ВІД ЖИВОЇ ЗЕМЛІ ДО
ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

Компетентна й працьовита
вас вітає ТерраВіта!
«ТерраВіта Україна» та «Агрофлекс» це команда, відданих справі фахівців, єдиних за духом однодумців, яка стабільно і неухильно
розвивається, приймаючи рішення, які сприяють успіху компаній. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб наші сільгоспвиробники користувалися високими технологіями і системами
захисту рослин. Наша мета – виправдати сподівання клієнтів, забезпечивши високопрофесійний консультаційний сервіс, щоб клієнт відчув поруч не просто продавця, а партнера. До того ж пропонуємо оптимальне співвідношення ціни та якості.
Компанії є постачальниками ЗЗР світових брендів, мають велике портфоліо насіння і мікродобрив. «ТерраВіта Україна» та
«Агрофлекс» приймають участь у «Днях поля», закладають демонстраційні ділянки, на яких можна побачити результати впровадження сучасних систем захисту рослин, ознайомитися з перевагами пропонованого високоякісного насіння відомої світової компанії «Райффайзен Варе Австрія АГ». Тому багато наших клієнтів
відвідавши наші навчальні семінари та демонстраційні ділянки,
стають постійними партнерами.
Вивчивши потреби клієнтів, ми пропонуємо комплексне забезпечення. Наш агро пакет – це насіння, ЗЗР, продукти для підживлення рослин. Компанії використовують базисну модель дистрибуції
в Україні – повний пакет з одних рук. Наші сільгоспвиробники від
цього тільки виграють-а це найприємніший результат нашої
роботи!
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Бурекс 430, к.с.
Високоефективний гербіцид для боротьби з однорічними дводольними бур’янами в посівах цукрових буряків.
Діюча речовина:
хлоридазон, 430 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Механізм дії:
діє на бур’яни безпосередньо через коріння і листя. Всмоктуючись коренями проростаючих бур’янів із ґрунту,
препарат знищує їх ще до появи сходів або зразу ж після проростання буряків. На сходи бур’янів Бурекс 430,
к.с. діє через корені та листя (з фази другого і до появи четвертого справжнього листка бур’яну).

Сфера використання:

Культура

Норма,
л/га

Шкідливий об’єкт

Строки застосування

Максимальна
кратність обробок

Буряки
цукрові

5,0 — 7,5

Однорічні дводольні
бур’яни

Обприскування ґрунту до сівби, до появи сходів або по
вегетуючій культурі з інтервалом між обробками 2
тижні (по вегетуючих бур’янах)

1—2

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Чистець болотяний, грицики звичайні, рутка лікарська, галінсога дрібноквіткова, жабрій, лобода біла, редька дика,
ромашка непахуча, гірчак березкоподібний, гірчак почечуйний, зірочник середній, переліска однорічна, кропива глуха,
щириця (види).
Сумісність:
Бурекс 430, к.с. сумісний з препаратами на основі десмедифаму та фенмедифаму.
Особливості застосування:
•досходове внесення рекомендується в зонах з регулярними посухами і при пізніх строках сівби;
•при коливаннях вологості і нерегулярних опадах рекомендується всю норму препарату вносити до посіву або до появи
сходів;
•при роздільних дозах перше внесення проводити посходово в період розвитку бур’янів; наступне внесення — через 714 днів в залежності від забур’яненості;
•загальна норма внесення Бурекс 430, к.с. за вегетаційний період: 7,5 л/га;
•при застосуванні в суміші з препаратами на основі десмидифаму і фенмедифаму необхідно враховувати фазу розвитку бур’янів (2-4 листки).
Переваги препарату:
•широкий діапазон для внесення: можливе застосування до посіву, до сходів або по вегетуючих рослинах;
•ефективний проти більшості однорічних дводольних бур’янів, активно контролює підмаренник чіпкий за умови
післясходового використання;
•період захисної дії становить 4-6 тижнів після внесення;
•має контактну, системну та ґрунтову дію;
•можна вносити протягом 24 годин після приготування робочого розчину;
•хороший партнер для бакових сумішей.
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Грантокс 500, в.р.
Гербіцид для зернових колосових, сорго, льону, картоплі, гороху та інших культур проти однорічних та багаторічних
дводольних бур’янів.
Діюча речовина:
МЦПА у формі солей диметиламіну натрію, калію, 500 г/л
Препаративна форма: водний розчин
Тарна одиниця:
10 л.
Механізм дії:
препарат поглинається листками більшості дводольних бур’янів, розноситься по всіх частинах рослини,
порушуючи їх розвиток, що призводить до загибелі

Сфера використання:
Культура

Норма л/га

Спосіб, час обробок

Пшениця яра та озима,
ячмінь, овес, жито

1,0-1,5

Від фази кущіння до виходу в трубку культури

Просо

0,7-1,7

Від фази кущіння до виходу в трубку культури

Сорго

0,7-1,7

У фазі 3-6 листків культури

Горох

0,5

У фазі 3-5 листків культури

Льон-довгунець

0,7-1,2

У фазі «ялинки», за висоти культури 3-10 см

Картопля

0,9-1,7

Обприскування до появи сходів культури

Рис

1,5-2,0

У фазі повного кущіння

Конюшина повзуча та
польова

0,8-1,4

У рік висіву, після появи першого трійчастого листка (обробки необхідно
закінчити за місяць до кінця вегетації)

Конюшина
польова(насінники)

0,8-1,4

У рік збирання врожаю насіння, протягом 2-3 тижнів від початку відростання
до ембріонального закладення суцвіть конюшини (сіно на корм худобі
дозволяється використовувати не раніше, ніж через 45 днів після обробки)

Конюшина польова під
покривом ячменю

0,8-1,4

При появі 1-2 трійчастих листків конюшини (фаза кущіння ячменю)

Тимофіївка лучна

1,1-2,3

У фазі кущіння культури

Стоколос безостий, лисохвіст
лучний

1,1-2,3

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

Райграс високий, вівсяниця
лучна

2,3-2,8

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

Сінокісні угіддя та пасовища

1,4-4,0

Обприскування вегетуючих рослин, випасання худоби та скошування трав
дозволяється не раніше, ніж через 40 діб після обробки

Люцерна

0,5-0,75

У фазі 1-2 трійчастого листка культури

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Березка польова, будяк польовий, волошка синя, галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, горошок мишачий, дурман
звичайний, жовтець повзучий, лутига розлога, лобода біла, молочай городній, осот жовтий (польовий), паслін чорний,
грицики звичайні, жабрій звичайний, подорожник великий, редька дика, талабан польовий, чина бульбиста.
Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші та враховувати фази розвитку культурних рослин.
Особливості застосування:
•у разі підвищеної забур’яненості й активної вегетації бур’янів використовувати максимально рекомендовану норму;
•оптимально застосовувати препарат за середньодобової температури від +12°С до +22°С;
•не рекомендується використовувати препарат у посівах культурних рослин, що перебувають у стресовому стані (холод,
посуха та інші негативні фактори);
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•ефективний проти найбільш поширених однорічних дводольних та деяких багаторічних коренепаросткових бур’янів;
•дозволений для застосування на багатьох сільськогосподарських культурах;
•застосовується для знищення шкідливих бур’янів на сінокосах і пасовищах;
•має чудове співвідношення ціни та ефективності;
•не впливає на сівозміну.
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Еклат 750 ВГ+ ПАР Максиум
Високоефективний гербіцид для боротьби з бур’янами в посівах кукурудзи.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

тифенсульфурон–метил, 250 г/кг + римсульфурон, 500 г/кг
гранули, що дисперуються у воді
1 кг
молекули гербіциду поглинаються листям бур’янів, швидко проникають до кінчиків кореневої системи,
припиняючи поділ клітин шляхом впливу на ензимну систему рослини. Гербіцидна композиція може
недостатньо ефективно діяти на перерослі та стійкі до її впливу бур’яни. Для посилення ефективності препарат
вносити разом з ПАР Максиум!

Сфера використання:
Культура

Норма, г/га

Шкідливий об’єкт

Строки застосування

Кукурудза

20 — 25** г/га + 200
мл/га ПАР Максиум

Однорічні та багаторічні
дводольні та злакові бур’яни

Обприскування посівів у фазі 3 — 5 листків культури

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Пирій повзучий, гумай, мишій (види), просо куряче, вівсюг звичайний, лисохвіст (види), грицики звичайні, щириця звичайна, рутка лікарська, **гірчак (види), **підмаренник чіпкий, **ромашка (види), **молочай (види), **гірчиця польова,
**щавель (види), **амброзія полинолиста, **будяк польовий, **галінсога дрібноквіткова.
Сумісність:
Еклат 750 ВГ можна змішувати з іншими загальновживаними гербіцидами на відповідних культурах. Проте в кожному
конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.
Особливості застосування:
•препарат застосовується у фазі від 3 до 5 листків культури, найкращий ефект досягається проти однорічних злакових
(від 2-3 листків до кущіння) та дводольних бур’янів (від 2-4 листків), які перебувають в стадії інтенсивного росту;
•проти проса волосоподібного використовувати максимальну норму препарату в фазі 2—3 листків бур’яну;
•багаторічні злакові бур’яни краще знищуються за висоти рослин 10—15 см в співвідношенні Еклат 750 ВГ 25 г/га + ПАР
Максиум 200 мл/га;
•температурний режим використання — в діапазоні не нижче 12°С та не вище 25°С;
•не застосовувати препарат на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними
інсектицидами;
•не проводити обробку, якщо культура дуже уражена хворобами, пошкоджена шкідниками, перебуває в стресовому
стані (холод, посуха).
Переваги препарату:
•незамінний препарат у сучасних технологіях вирощування кукурудзи;
•дуже широкий спектр контрольованих двосім’ядольних та злакових бур’янів;
•препарат застосовується з малими нормами витрати, що дає змогу суттєво знизити гербіцидне навантаження на культуру;
•не загрожує наступним культурам.

ПАР Максиум
Використовується разом з гербіцидом Еклат 750 в.г. ( д.р. тифенсульфурон — метил 250 г/кг + римсульфурон 500 г/кг).
Діюча речовина:
етоксилат ізодецилового спирту, 900 г/л
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
посилює та пришвидшує дію гербіциду на бур’яни внаслідок розчинення ліпідного шару на листках.
Норма використання: 200 мл/га
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Екстраклін 607, РК
Системний гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних злакових і дводольних
бур’янів.
Діюча речовина:
ізопропіламінна сіль гліфосату, 607,5 г/л, у кислотному еквіваленті, 450г/л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Тарна одиниця:
20 л
Механізм дії:
проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься по всіх органах, в тому числі і по кореневій
системі. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізм метаболізму, блокує дихання та фотосинтез,
внаслідок чого рослина гине.

Сфера використання:
Культура, об’єкт, що обробляється

Шкідливий об’єкт

Спосіб, час обробок, обмеження

2,4

Однорічні та багаторічні
бур’яни

Обприскування вегетуючих бур’янів
навесні за 2 тижні до висівання (до
обприскування виключити всі механічні
обробки ґрунту, крім ранньовесняного
закриття вологи)

1,6-3,2

Однорічні бур’яни

3,2-4,8

Багаторічні бур’яни

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

3,2-4,8

Однорічні та багаторічні
бур’яни

Обприскування вегетуючих бур’янів

Пари

1,6-3,2

Однорічні злакові та
дводольні бур’яни

Обприскування бур’янів у період їх
активного росту

Пари

3,2-4,8

Багаторічні злакові та
дводольні бур’яни

Обприскування бур’янів у період їх
активного росту

Зернові

2,4

Десикація для
застосування наземним
транспортом та
авіаційним методом

Обприскування посівів за два тижні до
збирання за вологості зерна не більш 30%

Соняшник

2,4

Десикація для
застосування наземним
транспортом та
авіаційним методом

Обприскування посівів у фазі початку
побуріння кошиків

Ярий та озимий ріпак

2,4

Десикація для
застосування наземним
транспортом та
авіаційним методом

Обприскування посівів при побурінні 70%
стручків у культури

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

30-40 мл. на
5,0 літрів
води на
100м

Однорічні та багаторічні
бур’яни

Обприскування вегетуючих бур’янів
восени після збирання попередника (за
висоти бур’янів 10-20 см. за три тижні до
оранки)

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

Норма, л/га

2

Обприскування вегетуючих бур’янів
восени після збирання попередника

Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів для бакової суміші.
Особливості застосування:
•досвід показав високу ефективність бакової суміші:
Римакс Д 762, ВГ (150 г/га) + Екстраклін 607, РК (2,5 л/га) в боротьбі з проблемними бур’янами;
•всі бур’яни повинні знаходитися в періоді активного росту;
•не проводити обробку ґрунту перед внесенням та протягом 2-3 тижнів після внесення препарату. При змінах в
кліматичних умовах (зниження температури) можлива сповільнена поява симптомів дії;
•не обробляти в екстремальних погодних умовах (засуха, приморозки, дощ);
•норму витрати слід встановлювати, враховуючи численність та видовий склад бур’янів;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•володіє високою ефективністю в боротьбі з однорічними та багаторічними бур’янами, в тому числі такими злісними,
як березка польова, осоти, пирій повзучий та інші;
•надійно очищує поля від проблемних кореневищних і коренопаросткових бур’янів для наступних культур сівозміни;
•швидко розкладається в грунті, не створює жодних проблем при вирощуванні наступних культур.

7

Істилайк 334, РК
Гербіцид проти дводольних бур’янів в посівах озимого та ярого ріпаку.
Діюча речовина:
клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
проникає в листки чутливих бур’янів, швидко поширюється по рослині, спричиняє зупинення росту і
деформацію вегетативних органів, що призводить до повного їх знищення

Сфера використання:
Культура
Озимий і
ярий ріпак

Норма л/га

Спосіб, час обробок

0,35

Обприскування посівів озимого ріпаку від початку вегетації до фази бутонізації, ярого — від
фази 3-4 справжніх листків листків культури до початку бутонізації (діаметр бутонів до 1 см)

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Чутливі бур’яни

Фаза розвитку рослин бур’янів в момент обробки

Підмаренник чіпкий

Висота до 8 см

Осот городній

У фазу розетки

Осот жовтий

У фазу розетки

Осот рожевий

У фазу розетки до появи квіткових бутонів

Волошка синя

У фазу розетки до початку стеблування

Ромашка лікарська

До фази 8 листків

Ромашка непахуча

До фази 4 листків

Амброзія полинолиста

До фази 4 — 6 листків

Вика посівна

До фази 2 — 4 листків

Гірчак почечуйний

До фази 2 листків

Рутка лікарська

У фазу розетки

Жовтозілля звичайне

До фази 10 листків

Зірочник середній

У фазу розетки

Мати-й-мачуха

У фазу розетки

Молокан татарський

У фазу розетки

Нетреба звичайна

До фази 4 листків

Паслін чорний

До фази 6 листків

Петрушка собача звичайна

У фазу розетки

Роман польовий

До фази 4 листків

Соняшник, самосів

У фазу 3-4 листків

Мак польовий

До фази 2-4 листків

Фіалка польова

До фази 2-4 листків

Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші.
Особливості застосування:
•однократна обробка в період вегетації культури;
•перші видимі ознаки дії гербіциду на бур’яни спостерігаються на 4-15 день після внесення, повна загибель бур’янів
настає на 14-21 добу;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•застосовується навесні після оцінки стану перезимівлі озимого ріпаку;
•безпечність для культурних рослин;
•контроль найбільш шкодочинних бур’янів в посівах ріпаку — підмаренника, осоту (види), волошки, ромашки (види);
•низька норма витрати та відповідна економія коштів.
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Комманд 480, к.е.
Досходовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними та деякими злаковими бур’янами в посівах озимого,
ярого ріпаку та інших культур.
Діюча речовина:
кломазон, 480 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
кломазон потрапляє в рослину через сходи і коріння. Проникаючи в рослину, він припиняє процес утворення
хлорофілу і каротину, тим самим зупиняючи процес фотосинтезу

Сфера використання:
Зареєстрований і широко використовується більше, ніж в 100 країнах світу на посівах ріпаку, сої, тютюну, перцю, моркви, картоплі, баштанних, бавовни та інших культур. В країнах Східної Європи (Чехія, Словаччина, Польща) використання Комманду на посівах ріпаку є обов’язковим елементом в технології його вирощування.
Культура

Норма, л/га

Шкідливий об’єкт

Спосіб, час обробок

Озимий і ярий ріпак

0,2

Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни

Обприскування до появи сходів культури

Баштанні

0,2

Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни

Обприскування до появи сходів культури

Капуста

0,2

Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни

Обприскування до появи сходів культури

Картопля

0,2-0,35

Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни

Обприскування до появи сходів культури

Баклажани

0,2-0,35

Однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни

Обприскування до появи сходів культури

Сумісність:
Підмаренник чіпкий, грицики звичайні, паслін чорний, дурман звичайний, амброзія полинолиста, роман польовий,
лобода біла, тонконіг звичайний, куряче просо, кропива глуха, талабан польовий, канатник Теофраста, пальчатка, портулак городній, череда волосиста, жабрій звичайний, осот городній, спориш звичайний, зірочник середній, мишій.
Сумісність:
Можливе застосування в баковій суміші з Дуал Голд (1,0-1,2 л/га), Бутізаном (1,2-1,5 л/га), Трефланом (1,5 л/га).
Особливості застосування:
•для досягнення максимального ефекту потрібні якісний передпосівний обробіток грунту, відсутність груд, вирівняна
поверхня поля;
•обприскування грунту проводиться протягом перших трьох днів після посіву, а найкраще — відразу після посіву;
•при недостачі грунтової вологи після обприскування рекомендується провести коткування грунту кільчастошпоровими котками;
•норма витрати залежить від вмісту гумусу в грунті, на малогумусних її можна дещо знизити;
•гербіцид вибіркової дії; використання Комманду в рекомендованих нормах не впливає на розвиток культури ріпаку;
•при використанні Комманду 480, к.е. інколи, за надмірної вологості та понижених температур, може виникати
побіління першої пари листочків ріпаку, проте в подальшому воно зникає і не має жодного впливу на величину та
якість врожаю;
•при потребі пересівання через 30—60 днів після обробки ріпак та сою можна сіяти після поверхневого
обробітку грунту на глибину 8—10 см, для всіх інших культур рекомендується провести глибоку оранку;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га.
Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•знищує бур’яни, гарантуючи культурним рослинам добрий ріст і розвиток в осінній період, усуваючи конкурентів на
світло, вологу та поживні речовини;
•забезпечення конкурентоздатності культури не призводить до надмірного виносу точки росту, формує розетку 610 листків та добре розвинену кореневу систему і, як результат, знижує ризик вимерзання та збільшує продуктивність
культури.
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Лідер Р 48 РК
Селективний післясходовий гербіцид контактної дії для захисту посівів сільськогосподарських культур від однорічних
дводольних бур’янів.
Діюча речовина:
бентазон, 480 г/л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Тарна одиниця:
20 л
Механізм дії:
діюча речовина має виражену контактну дію. Потрапляючи в рослину, руйнує пігменти в хлоропластах,
блокуючи процес фотосинтезу. Перші ознаки дії гербіциду на бур’яни спостерігаються на 3—5 день, повна їх
загибель настає протягом двох тижнів.

Сфера використання:
Культура

Шкідливий об’єкт

Строки застосування

Норма витрати, л/га

Соя

Однорічні двододольні бур’яни

Обприскування посівів у фазі 1–3 справжніх
листків культури

1,5 — 3,0

Горох*

Однорічні двододольні бур’яни

Обприскування посівів у фазі 5–6 справжніх
листків культури

3,0

Кукурудза*

Однорічні двододольні бур’яни

Обприскування посівів у фазі 3–5 справжніх
листків культури

2,0 — 4,0

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Амброзія полинолиста, гірчак (види), галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, грицики звичайні, дурман звичайний,
зірочник середній, жовтозілля звичайне, кропива жалка, королиця посівна, паслін чорний, підмаренник чіпкий, полин
звичайний, редька дика, ріпак (самосів), ромашка (види), редька дика, роман собачий, талабан польовий, шпергель звичайний.
Сумісність:
Сумісний з більшістю пестицидів та агрохімікатів. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Не використовуйте препарат у баковій суміші з гербіцидами, які містять діючу речовину клетодим.
Особливості застосування:
•умови використання: за температури від +15°С до + 25°С. Низькі та високі показники температури повітря уповільнюють
дію гербіциду;
•бур’яни повинні знаходитися в періоді активного росту (фаза 2—4 листків);
•дощ, що випав через 6—8 годин після обробки, не знижує ефективності препарату.
Пам’ятайте: ефективність обробки залежить від якісного внесення!
Переваги препарату:
•зручний у використанні;
•немає обмежень у сівозміні;
•має широкий діапазон використання на багатьох важливих сільськогосподарських культурах, особливо бобових, в
післясходовий період;
•володіє високою селективністю до культурних рослин.
Світовий досвід використання:
Пшениця озима та яра; ячмінь; жито; овес; ярі зернові з підсівом конюшини та люцерни; просо; горох; кукурудза; льондовгунець; рис; хміль (віком понад 3 роки); люцерна 1-го року вегетації (насінники); конюшина польова 1-га і 2-го років
вегетації та насінницькі посіви конюшини польової, повзучої, гібридної; м’ята перцева; райграс однорічний.
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Нептун Р 15 КЕ
Ефективний післясходовий гербіцид для захисту посівів сільськогосподарських культур проти однорічних та
багаторічних злакових бур’янів.
Діюча речовина:
флуазифоп-п-бутил, 150 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Тарна одиниця:
20 л
Механізм дії:
швидко проникає в судинну систему бур’янів через стебла та листки рослини, переміщується в точки росту, де
блокує синтез ліпідів. Повна загибель бур’янів відбувається на 7—10 день

Сфера використання:
Культура

Шкідливий об’єкт

Строки застосування

Норма витрати, л/га

Однорічні злакові бур’яни

Обприскування посівів у фазі 2–4 листків бур’янів
(незалежно від фази розвитку культури)

0,5* — 1,0

За висоти бур’янів 10–15 см
(незалежно від фази розвитку культури)

1,0 — 2,0

Ріпак
Багаторічні злакові бур’яни

Цукровий
буряк

Однорічні злакові бур’яни

Обприскування посівів у фазі 2–4 листків бур’янів
(незалежно від фази розвитку культури)
0,5* — 2,0

Багаторічні злакові бур’яни

Однорічні злакові бур’яни

За висоти бур’янів 10–15 см (незалежно від фази розвитку
культури)
Обприскування посівів у фазі 2–4 листків бур’янів
(незалежно від фази розвитку культури)

Соняшник

0,5* — 2,0
Багаторічні злакові бур’яни

За висоти бур’янів 10–15 см
(незалежно від фази розвитку культури)

* - фаза сім’ядольного листка

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Вівсюг звичайний, гумай, мишій, метлюг звичайний, пажитниця, пальчатка, пирій повзучий, куряче просо, свинорий
пальчатий та інші.
Сумісність:
Може змішуватися з гербіцидами післясходової дії для додаткового контролю широколистих бур’янів, а також із
піретроїдними та карбаматними інсектицидами. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Не змішувати з МЦПА та бентазоном на відповідних культурах.
Особливості застосування:
•умови використання препарату: від +15°С до + 25°С;
•бур’яни повинні знаходитися в періоді активного росту: однорічні — у фазі 2–4 листків і багаторічні — висотою не
менше 10–15 см;
•норма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 250 л/га.
Переваги препарату:
•швидке проникнення в бур’яни;
•відзначається надзвичайно м’якою дією на культурну рослину, що дозволяє застосовувати його незалежно від фази її
розвитку;
•безпечний у сівозміні, не має жодних обмежень щодо висівання наступних культур.
Світовий досвід використання:
Препарат з діючою речовиною флуазифоп-П-бутил, 150 г/л успішно використовується в світі на таких культурах: горох,
соя, льон, картопля, капуста, гречка та інші для контролю над 30 видами злакових бур’янів.
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Піонер 900, к.е.
Селективний досходовий гербіцид для застосування на посівах кукурудзи, соняшнику та сої проти однорічних злакових
та дводольних бур’янів.
Діюча речовина:
ацетохлор, 900 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Тарна одиниця:
20 л
Механізм дії:
поглинається паростками бур’янів, гальмує ріст і поділ клітин, порушуючи в них білково-ліпідний обмін, що
призводить до незворотних процесів, в результаті чого вони гинуть.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Спосіб, час обробок

Кукурудза

1,5-3,0

Обприскування грунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до сходів
культури

Соняшник

1,5-2,5

Обприскування грунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до сходів
культури

Соя

1,5-2,5

Обприскування грунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до сходів
культури

Залізничне
полотно

2,0-3,0

Обприскування залізничного полотна до появи сходів бур’янів

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Високочутливі
• Щириця, види
• Пальчатка, види
• Грицики звичайні
• Ромашка непахуча
• Шпергель польовий
• Празелень звичайна
• Зірочник середній
• Мишій, види
• Пласкуха звичайна
• Паслін чорний
• Куряче просо
• Портулак городній

Середньо чутливі

• Просо посівне
• Лобода біла
• Вероніка, види
• Рутка лікарська
• Талабан польовий

Відносно чутливі

• Амброзія полинолиста
• Гірчак березкоподібний
• Гречка витка березкоподібна
• Гірчиця польова

Сумісність:
В залежності від засміченості полів та видового складу бур’янів Піонер 900, к.е. може бути використаний в баковій суміші
з Старгезаном 500 КС (1,5-2,0 л/га) на соняшнику.
Особливості застосування:
•основною вимогою для прояву високого гербіцидного ефекту є якісно проведений передпосівний обробіток грунту
(великі груди збільшують площу поглинання, знижуючи ефективність препарату) ;
•після внесення гербіциду необхідно провести його заробку в грунт легкими або середніми боронами, а в умовах посухи
провести ще й коткування для ущільнення грунту;
•на малогумусних, легких за механічним складом грунтах, використовувати мінімальну, а на суглинистих, важких, з
високим вмістом гумусу грунтах — максимально рекомендовану норму;
•найкращі результати досягаються при внесенні препарату в добре зволожений грунт та при випаданні опадів після
обприскування;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•забезпечує культурним рослинам хороший старт і наступний розвиток внаслідок загибелі конкурентів-бур’янів ще до
появи на поверхні;
•зменшує кількість механічних обробок грунту, що зберігає продуктивну вологу і родючий шар грунту;
•не нагромаджується у навколишньому середовищі, швидко розкладається в грунті.
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Радікс 700 КС*
Післясходовий системний гербіцид для боротьби з дводольними і деякими злаковими бур’янами в посівах буряків.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

метамітрон, 700 г/л
концентрат суспензії
5л
препарат абсорбується через кореневу систему та листя бур’янів і пригнічує процеси фотосинтезу, що
призводить до їх загибелі.

Сфера використання:

Культура

Норма
витрати,
л/га

Шкідливий об’єкт

Обприскування грунту до сівби, до сходів
або у фазі 1–2 справжніх листків культури

5-6
Цукрові буряки

Строки застосування

Однорічні злакові та дводольні бур’яни
Обприскування у фазі сім’ядолі бур’янів з
інтервалом 8-10 діб

2+2+2

Перелік основних видів чутливих бур’янів: вероніка плющолиста, підмаренник чіпкий, щириця звичайна, грицики
звичайні, кропива глуха, зірочник середній, фіалка польова, спориш звичайний, тонконіг однорічний, жабрій звичайний, талабан польовий, редька дика, лутига розлога, рутка лікарська, гірчиця польова, лобода біла, гірчак почечуйний,
вероніка персидська, мак дикий, ромашка непахуча, паслін чорний.
Сумісність:
Сумісний з препаратами бетанальної групи та грамініцидами, що суттєво підвищує рівень ефективності і розширює
спектр дії, проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти на сумісність.
Особливості застосування:
• найсприятливіші умови для застосування - від +15 до +25°С;
• можна вносити до посіву, до появи сходів і після сходів культури;
• застосовувати після проростання бур’янів у фазі сім’ядолі, але не чекаючи масової появи бур’янів;
• найкращого ефекту можна досягти при триразовому внесенні Радікса 700 КС в нормі 2 л/га;
• не проводити обприскування посівів буряків, що знаходяться у стресовому стані;
• не обробляти посіви менш ніж за 6 годин до випадання дощу чи за сильної роси;
Переваги препарату:.
• високоефективний проти широкого спектру бур’янів;
• період захисної дії 5-8 тижнів в залежності від погодних умов, видового складу та фази розвитку бур’янів;
• можна застосовувати в період частих дощів; змитий розчин продовжує діяти через грунт;
• має низьку фітотоксичність та м’яку дію на культурну рослину;
• можливість застосування практично на будь-якій стадії вегетації.
*Реєстрація очікується в 2013 році
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Римакс 750, в.г.
Системний післясходовий гербіцид для боротьби з широким спектром однорічних і багаторічних бур’янів у посівах
зернових колосових.
Діюча речовина:
трибенурон-метил, 750 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Тарна одиниця:
100 г
Механізм дії:
діюча речовина блокує поділ клітин чутливих бур’янів, їх ріст припиняється через кілька годин.

Сфера використання:

Культура

Норма, г/га

Шкідливий об’єкт

Спосіб, час обробок

Пшениця озима,
ячмінь озимий

20-25

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Обприскування посiвiв починаючи з фази
2-3 листків до появи прапорцевого листка
у культури включно

Пшениця яра,
ячмінь ярий

15

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Обприскування посiвiв починаючи з фази
2-3 листків до виходу в трубку культури.

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Чутливі дводольні бур’яни при нормі внесення 20 г/га: кучерявець Софії, дворядник тонколистий, мак дикий, редька дика, ромашка непахуча, гірчиця польова, шпергель польовий, талабан польовий, будяк польовий, зірочник середній,
кропива глуха, щириця загнута, роман польовий, грицики звичайні, жабрій, соняшник звичайний, смілка, салат дикий,
гірчак почечуйний, сухоребрик лікарський, герань, жовтушник прямий.
Чутливі дводольні бур’яни при нормі внесення 25 г/га: лобода біла до 3-х листків, кульбаба звичайна, підмаренник
чіпкий (3-4 міжвузля), калачики, спориш звичайний, осот жовтий, хризантема посівна.
Стійкі бур’яни: березка польова, вероніка плющолиста, фіалка триколірна.
Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку
сумісності компонентів.
Не використовуйте препарат у баковій суміші з фосфорорганічними інсектицидами, гербіцидами МЦПА, добривами
для позакореневого підживлення.
Особливості застосування:
•препарат більш ефективний, якщо його використовують на ранніх стадіях розвитку активно вегетуючих бур’янів:
однорічні двосім’ядольні — 2-4 листки, підмаренник (3-4 міжвузля), осот (розетка) ;
•перші видимі ознаки дії гербіциду на бур’яни спостерігаються на 7-10 день після внесення, повна загибель бур’янів
настає на 14-21 день. Тепла та волога погода пришвидшує дію Римаксу 750, в.г., прохолодна та суха сповільнює його
дію;
•препарат починає діяти на бур’яни при середньодобовій температурі повітря +5°С. Найбільш оптимальні температури застосування +15…+20°С;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•висока селективність до культурних рослин;
•тривалий проміжок внесення — від появи двох листків до прапорцевого листка культури;
•контроль широкого спектру проблемних бур’янів, таких як осот, підмаренник чіпкий та інші;
•діє на бур’яни при середньодобовій температурі повітря +5°С;
•особливо вдале поєднання ціни, якості та ефективності;
•препарат випускається в дуже зручній для споживача фасовці: 100-грамова пластикова пляшка з мірним ковпачком,
що в поєднанні з доступною ціною на одиницю площі робить його надзвичайно привабливим для споживача.
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Римакс Д 762, ВГ
Селективний післясходовий гербіцид для захисту посівів зернових колосових проти однорічних та багаторічних
дводольних бур’янів, в т.ч. стійких до 2,4 Д.
Діюча речовина:
трибенурон-метилу, 102,5 г/кг + Дикамба, 659 г/кг
Препаративна форма: гранули, що диспергуються у воді
Тарна одиниця:
1 кг
Механізм дії:
швидко проникає в судинну систему бур’янів і рухається по ксилемі і флоемі, знищуючи наземні органи та
кореневу систему.

Сфера використання:

Культура

Шкідливий об’єкт

Спосіб, час застосування

Норма, г/га

Зернові колосові

Однорічні та багаторічні
дводольні бур’яни

Обприскування від фази кущіння культури до
виходу в трубку

130-180

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Амброзія полинолиста, кучерявець Софії, дворядник тонколистий, мак дикий, редька дика, ромашка, гірчиця польова,
шпергель польовий, осот (види), талабан польовий, будяк польовий, зірочник середній, кропива, щириця загнута,
роман польовий, грицики звичайні, берізка польова, лобода біла, паслін чорний, калачики, м’ята польова, нетреба,
молочай (види), підмаренник чіпкий, самосів соняшнику, ріпаку та ін.
Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку
сумісності компонентів.
Не використовуйте препарат у баковій суміші з фосфорорганічними інсектицидами, гербіцидами МЦПА, добривами
для позакореневого підживлення.
Особливості застосування:
•досвід показав високу ефективність бакової суміші:
Римакс Д 762, ВГ (150 г/га) + Суперклін 480, РК (3 л/га) або Екстраклін 607, РК (2,5 л/га) в боротьбі з проблемними
бур’янами;
•препарат можна використовувати до початку трубкування;
•найбільш вразливими фазами розвитку бур’янів є 3-4 листки у однорічних, до 5 кілець у підмаренника та розетка до 5
см у різних видів осоту;
•перші видимі ознаки дії препарату спостерігаються на 3 день після обприскування. Активність гербіциду посилюється
в теплу і вологу погоду, холодні та посушливі умови сповільнюють його дію;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•вдале поєднання діючих речовин різних класів значно розширило спектр контрольованих бур’янів, в т.ч. таких проблемних як березка, підмаренник, молочай та інші;
•ефективно діє не тільки на листкову масу, але й на кореневу систему бур’янів;
•розширений температурний діапазон використання — від +10°С;
•сприяє очищенню посівів від проблемних коренепаросткових бур’янів для наступних культур у сівозміні.
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Римакс Плюс 750, в.г.+ ПАР Максиум
Просте, ефективне та економічно доступне вирішення проблеми боротьби з надзвичайно широким спектром бур’янів
в посівах зернових колосових.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

амідосульфурон, 250 г/кг + трибенурон- метил, 500 г/кг
водорозчинні гранули
100 г
гербіцид порушує механізм ділення клітин та синтезу білків у бур’янів.

Сфера використання:
Культура

Норма, г/га

Спосіб, час обробок

Ячмінь ярий

20-25

Обприскування посівів починаючи з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури

Пшениця
озима

25-30

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

Використання з ПАР Максиум в нормі 0,2 л/га підвищує ефективність Римаксу Плюс 750, в.г.
Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Підмаренник чіпкий, редька дика, щириця звичайна (види), грицики звичайні, гірчиця польова, гірчак березковидний,
почечуйний, жабрій, види; зірочник середній, злинка канадська, ромашка, види; мак дикий, осот, види, самосів соняшнику, ріпаку; спориш звичайний, талабан польовий, сухоребрик лікарський, фіалка польова, шпергель звичайний,
хрінниця (види), амброзія полинолиста, кропива глуха.
Сумісність:
Можна використовувати в сумішах з іншими препаратами, проте перед приготуванням робочого розчину рекомендується
перевірити препарати на сумісність в малій ємкості.
Особливості застосування:
•обприскування проводити від фази 2-3 листків культури до появи прапорцевого листка включно;
•ріст чутливих бур’янів припиняється одразу ж після проникнення препарату через їх листкову поверхню;
•повна загибель бур’янів настає через 2-3 тижні в залежності від погодних умов, видового складу, стадії розвитку
бур’янів та ступеня забур’яненості;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату;
•в разі підвищеної забур’яненості та активної вегетації бур’янів використовувати максимально допустиму норму.
Переваги препарату:
•широкий температурний режим використання від +5 до +25°С;
•популярна та перевірена серед виробничників суміш двох діючих речовин, які контролюють широкий спектр проблемних бур’янів: підмаренник, осоти, гірчаки та інші;
•широкий діапазон використання препарату: від початку кущіння до появи прапорцевого листка включно;
•низька гектарна норма внесення гербіциду, невисока вартість.

ПАР Максиум
Використовується разом з гербіцидом Римакс Плюс 750, в.г. (д.р. амідосульфурон, 250 г/кг + трибенурон- метил,
500 г/кг).
Діюча речовина:
Тарна одиниця:
Механізм дії:
Норма використання:

етоксилат ізодецилового спирту, 900 г/л
5л
посилює та пришвидшує дію гербіциду на бур’яни внаслідок розчинення ліпідного шару на листках
200 мл/га
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Рондос 750 ВГ* + ПАР Максиум
Післясходовий високоселективний системний гербіцид на посівах соняшнику.
Діюча речовина:
етаметсульфурон-метил, 750 г/кг
Препаративна форма: гранули, що диспергуються у воді
Тарна одиниця:
150 г
Механізм дії:
інгібує фермент ацетолактат-синтазу (АЛС), як наслідок - в бур’янах відбувається блокування синтезу важливих
амінокислот. Препарат поглинається переважно листками і протягом кількох годин переміщується по
рослині, що призводить до зупинки поділу клітин у пагонах та корінні бур’янів.

Сфера використання:

Культура

Норма
витрати,
г/га

Шкідливий об’єкт

Строки застосування

Соняшник

25-30 + ПАР
Максиум
200 мл/га

Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

2-4 пари справжніх листків культури, на
ранніх стадіях розвитку бур’янів

Чутливі види бур’янів: жабрій звичайний, ромашка лікарська, щириця звичайна, амброзія полинолиста, гірчиця
польова, роман польовий, грицики звичайні, гусимець таля, кучерявець Софії, талабан польовий, триреберник непахучий, герань (види), зірочник середній, редька дика.
Середньочутливі види бур’янів: гірчак березковидний, лобода біла, галінсога дрібноквіткова, кропива стеблеобгортаюча, паслін чорний, берізка польова, рутка лікарська, петрушка собача, кропива глуха, гірчак почечуйний, будяк польовий, осот жовтий, молокан татарський.
Малочутливі види бур’янів: підмаренник чіпкий, мак дикий, волошка синя, вероніка. види, фіалка (види).
Сумісність:
Сумісний з гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами та регуляторами росту і добривами в бакових сумішах. Але не
слід використовувати з фосфорорганічними інсектицидами.
Особливості застосування:
• рекомендується використовувати на ранніх стадіях розвитку бур’янів (2- 4 листки);
• не обробляти, якщо культура мокра від дощу чи роси;
• у випадку сильної забур’яненості використовувати максимальну норму (30 г/га) та збільшену норму виливу робочого
розчину (300 л/га);
• не обробляти, якщо культура перебуває у стресовому стані;
• може бути використаний після застосування грунтових гербіцидів для доповнення спектру активності та забезпечення гарантії ефективності програми обприскувань.
Переваги препарату:
• низька норма витрати;
• швидко проникає в рослини бур’янів;
• здатний проявляти як листкову, так грунтову активність;
• високоефективний післясходовий контроль хрестоцвітих та інших видів двосім’ядольних бур’янів;
• активний як за теплих, так і за прохолодних умов (+5 С).
о

ПАР Максиум
Використовується разом з гербіцидом Рондос 750 ВГ (д.р. етаметсульфурон-метил, 750 г/кг).
Діюча речовина:
етоксилат ізодецилового спирту, 900 г/л
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
посилює та пришвидшує дію гербіциду на бур’яни внаслідок розчинення ліпідного шару на листках.
Норма використання: 200 мл/га.

*Реєстрація очікується в 2013 році
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Салют 40 МД*
Системний післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими та деякими однорічними
дводольними бур’янами в посівах кукурудзи.
Діюча речовина:
нікосульфурон, 40 г/л
Препаративна форма: масляна дисперсія
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
Препарат поглинається листками і стеблами бур’янів і швидко переміщується до кореневої системи рослин,
блокує синтез ферменту ацето-лактазсинтетази, який відповідає за біосинтез основних амінокислот, внаслідок
чого бур’яни перестають рости та конкурувати з культурою і поступово гинуть. Повне знищення бурянів настає
через 3 тижні.

Сфера використання:

Культура

Кукурудза

Норма витрати, л/га

Шкідливий об’єкт

Строки застосування

1,25

Багаторічні злакові (пирій, гумай)

3-8 листків культури

1,0

Однорічні злакові

3-8 листків культури

1,0

Однорічні дводольні

3-8 листків культури

Чутливі види бур’янів: редька дика, роман польовий, ромашка непахуча, зірочник середній, пирій повзучий, гумай,
сорго дике, вівсюг звичайний, грицики звичайні, портулак огородній, куряче просо, пальчатка, мишій (види), щириця
(види).
Середньочутливі види бур’янів: амброзія полинолиста, щириця види, гірчак почечуйний.
Малочутливі види бур’янів: чистець однорічний, чистець болотний, шпергель звичайний, підмареник чіпкий, кропива
глуха, осот огородній, гірчак розлогий, курячі очка польові.
Сумісність:
Сумісний в бакових сумішах з іншими гербіцидами, проте в кожному окремому випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Забороняється використовувати препарат в бакових сумішах з гербіцидами на основі піридату, бентазону та 2,4-Д.
Особливості застосування:
• обробку проводити в період інтенсивного росту бур’янів на початковій фазі їх розвитку: 2-4 листки у однорічних широколистих, 3-5 листків у однорічних злакових, до 15 см багаторічних злакових бур’янів;
• умови для застосування: температура не нижче 15° С і не вище 25° С;
• обприскування проводити в ранковий або вечірній час при безвітряній погоді;
• на протязі 7 днів до або після застосування не проводити міжрядні обробітки;
• не обприскувати посіви кукурудзи до та після (протягом 7 діб) фосфорорганічними препаратами;
Переваги препарату:
• ефективний проти однорічних та багаторічних злакових і деяких дводольних бур'янів, знищує злісні злакові
багаторічники гумай, пирій;
• ріст і розвиток бур'янів зупиняється вже через кілька годин після обробітку, а повна загибель настає через 14 - 25 днів;
• можна використовувати у широкому діапазоні розвитку фаз кукурудзи: 3 - 8 листків;
• період захисної дії становить 1-1,5 місяця;
• короткий період напіврозпаду, не впливає на наступні культури сівозміни.
*Реєстрація очікується в 2013 році
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Самум 150 РК
Універсальний десикант контактної дії для підсушування насіння соняшнику. Контактно-системний гербіцид
суцільної дії для знищення бур’янів.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

дикват дибромід, 150 г/л
розчинний концентрат
10 л, 20 л
швидко проникає в рослини, прискорює рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання в оптимальні
строки.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Строки застосування

Соняшник

2,0—3,0

Обприскування посівів у фазу початку побуріння кошиків
(за досягнення вологості насіння соняшнику не більше 30—35%)

Сумісність:
Самум 150 РК сумісний з сечовиною або аміачною селітрою. Через незбіг строків застосування бакові суміші препарату
з іншими пестицидами не рекомендуються!
Особливості застосування:
•препарат вноситься шляхом обприскування посівів соняшника у фазі побуріння кошиків. Рання обробка може призвести до зниження врожаю;
•обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату;
•обробку рекомендується проводити у вечірній час або вдень за умов хмарної погоди;
•забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3—4 м/с;
•норма витрати робочої рідини для наземних обприскувачів 200—300 л/га, для авіаційних обробок — 50—70 л/га.
Переваги препарату:
•надзвичайно швидка дія препарату та переконливий результат;
•висушує бур’яни в посівах культурних рослин, що полегшує збирання врожаю;
•швидко поглинається рослинами та забезпечує швидке і рівномірне дозрівання і, як результат, економію коштів на
досушування насіння;
•дає можливість отримати насіння з низькою вологістю, не змінює його кислотно-жировий склад;
•зупиняє розвиток та розповсюдження хвороб (білої та сірої гнилей соняшника, фітофтороз у картоплі та багато інших);
•діюча речовина контактної дії швидко розкладається в рослині, тому можна застосовувати препарат на насіннєвих
ділянках та культурах харчового призначення;
•присутній інгредієнт, який запобігає корозії металів — зберігає техніку та обладнання!
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Старгезан 500 КС
Діюча речовина:
прометрин, 500 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Тарна одиниця:
20 л
Механізм дії:
діюча речовина пригнічує процес фотосинтезу чутливих бур’янів. У разі застосування препарату до сходів —
поглинається як паростками, так і корінням проростаючих бур’янів. Вплив препарату на бур’яни, що вже
зійшли, відбувається через листя.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Шкідливий об’єкт

Строки застосування

Соняшник

2,0—4,0

Однорічні дводольні та злакові бур’яни

До посіву або до сходів
культури

Соя

3,0—5,0

Однорічні дводольні та злакові бур’яни

Обприскування грунту до
появи сходів культури

Чутливі бур’яни: буркун лікарський, вероніка плющолиста, грицики звичайні, галінсога, гірчиця польова, жабрій звичайний, дурман звичайний, дворядник степовий, зірочник середній, кропива дводомна, куряче просо, лобода біла,
мати-й-мачуха, мишій (види), осот городній (сходи з насіння), роман польовий, талабан польовий, шпергель звичайний,
череда, щириця (види).
Сумісність:
Старгезан 500 к.с. добре комбінується з гербіцидом Піонер 900, к.е., що розширює спектр дії на однорічні дводольні
бур’яни. Також можна змішувати з іншими загальновживаними гербіцидами на відповідних культурах. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.
Особливості застосування:
•норми витрати препарату залежать від механічного складу грунту та потенційної забур’яненості. На малогумусних,
легких за механічним складом грунтах використовувати мінімальну, а на суглинистих, важких, з високим вмістом
гумусу грунтах — максимально рекомендовану норму;
•якісний передпосівний обробіток грунту є основною вимогою для досягнення максимального ефекту;
•в посушливих умовах, при недостачі ґрунтової вологи рекомендується провести заробку препарату на глибину 2—3 см;
•не проводити міжрядних обробітків після внесення препарату Старгезан 500, к.с. — це призводить до зниження дії на
бур’яни.
Переваги препарату:
•має тривалу захисну дію протягом 6—10 тижнів в залежності від грунтово-кліматичних умов та норми витрати препарату;
•забезпечує надійний захист сільськогосподарських культур завдяки широкому спектру дії на однорічні дводольні та
злакові бур’яни;
•чудовий партнер для сумішей з іншими ґрунтовими гербіцидами;
•відсутність післядії на наступні культури сівозміни.
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Суперклін 480, РК
Системний гербіцид суцільної дії для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних злакових і дводольних
бур’янів.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті, 360 г/л
розчинний концентрат
20 л
проникає через листя та інші зелені частини рослини, розноситься по всіх органах, в тому числі і по кореневій
системі. Порушує синтез рослинного ферменту, руйнує механізм метаболізму, блокує дихання та фотосинтез,
внаслідок чого рослина гине.

Сфера використання:
Культура, об’єкт, що обробляється

Норма, л/га

Шкідливий об’єкт

Спосіб, час обробок, обмеження

2,0 — 5,0

Однорічні та багаторічні
бур’яни

Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до
висівання (до обприскування виключити всі механічні
обробки грунту, крім ранньо-весняного закриття вологи)

Картопля

2

Однорічні та багаторічні
бур’яни

Обприскування за два дні до сходів культури

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

2,0-4,0

Однорічні бур’яни

4,0-6,0

Багаторічні бур’яни

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

3,0-6,0

Однорічні та багаторічні
бур’яни

Пари

2,0-4,0

Однорічні злакові та дводольні
бур’яни

Пари

4,0-6,0

Багаторічні злакові та
дводольні бур’яни

Зернові

3

Десикація для застосування
наземним транспортом та
авіаційним методом

Обприскування посівів за два тижні до збирання,
за вологості зерна не більш 30%

Соняшник

3

Десикація для застосування
наземним транспортом та
авіаційним методом

Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків

Ярий та озимий ріпак

3

Десикація для застосування
наземним транспортом та
авіаційним методом

Обприскування посівів при побурінні 70% стручків
у культури

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

40-60 мл. на
5 літрів води на
100 м

Однорічні та багаторічні
бур’яни

Обприскування вегетуючих бур’янів восени після
збирання попередника (за висоти бур’янів 10-20 см за три
тижні до оранки)

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

2

Обприскування вегетуючих бур’янів
восени після збирання попередника

Обприскування вегетуючих бур’янів

Обприскування бур’янів у період їх активного
росту

Сфера використання:
Норма, л/га

Чутливі бур’яни

2,0-2,5

Грицики звичайні, мишій сизий, овес (види), лобода (види), мак дикий, зірочник середній, шпергель звичайний

2,5-3,0

Рутка лікарська, гірчиця польова, осот жовтий шорсткий, фіалка польова, галінсога дрібноквіткова, ромашка непахуча, пальчатка (види)

3,0-4,0

Метлюг звичайний, пирій повзучий, куряче просо, лутига (види), глуха кропива, паслін чорний, осот жовтий польовий, подорожник (види), гірчак
(види),підмаренник чіпкий, щириця звичайна, кропива жалка

4,0-5,0

Молочай (види), жовтець (види), лопух (види), дурман звичайний, м’ята (види), жовтець (види)

5,0-6,0

Льонок звичайний, кропива дводомна, звіробій звичайний, волошка синя, вероніка польова, осот рожевий польовий

6,0-8,0

Осот жовтий болотний, березка польова, хвощ польовий, очерет (види), рогіз широколистий, чина бульбиста

Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші.
Особливості застосування:
•досвід показав високу ефективність бакової суміші:
Римакс Д 762, ВГ (150 г/га) + Суперклін 480, РК (3 л/га) в боротьбі з проблемними бур’янами;
•всі бур’яни повинні знаходитися в періоді активного росту;
•не проводити обробку грунту перед внесенням та протягом 2-3 тижнів після внесення препарату. При змінах в
кліматичних умовах (зниження температури) поява симптомів дії можливо буде сповільненою;
•не обробляти в екстремальних погодних умовах (засуха, приморозки, дощ) ;
•норму витрати слід встановлювати, враховуючи численність та видовий склад бур’янів;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•володіє високою ефективністю в боротьбі з однорічними та багаторічними бур’янами, в тому числі такими злісними,
як березка польова, осоти, пирій повзучий та інші;
•надійно очищує поля від проблемних кореневищних і коренопаросткових бур’янів для наступних культур сівозміни;
•швидко розкладається в грунті, не створює жодних проблем при вирощуванні наступних культур.
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Топланц 240, к.е. + ПАР Стаф
Системний післясходовий грамініцид для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур’янами.
Використовується разом з ПАР Стаф.
Діюча речовина:
клетодим, 240 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Тарна одиниця:
1л
Механізм дії:
препарат поглинається листям і стеблом злакових бур’янів, доходить до всіх частин рослини, порушуючи її
розвиток, що призводить до загибелі.

Сфера використання:
Культура

Строки обробки

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

Однорічні злакові бур’яни:
обприскування у фазі 2-4 листків у бур’янів
(незалежно від фази розвитку культури).
Багаторічні злакові бур’яни:
обприскування в період вегетації, за висоти бур’янів 10-15 см
(незалежно від фази розвитку культури).
Однорічні злакові бур’яни:
обприскування у фазі 2-4 листків у бур’янів
(фаза «ялинки» у культури).

Доза, л/га
0,2–0,4 + ПAР Стаф 0,6-1,2

0,4–0,8 + ПAР Стаф 1,2-2,4

0,2–0,4 + ПAР Стаф 0,6-1,2

• Льон-довгунець
Багаторічні злакові бур’яни:
обприскування в період вегетації, за висоти бур’янів 10-20 см
(фаза «ялинки» у культури).

0,4–0,8 + ПAР Стаф 1,2-2,4

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Вівсюг звичайний, гумай, грястиця збірна, пирій повзучий, пальчатка (види), падалиця злаків, пажитниця багатоквіткова,
мітлиця звичайна, мишій (види), свинорий пальчастий, столоколос безостий, тонконіг (види).
Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші. Не рекомендується використовувати Топланц 240, к.е. в бакових
сумішах з препаратами бетанальної групи за умов підвищених температур повітря (+25°С та вище), оскільки це
підвищує ризик токсикації культурних рослин.
Особливості застосування:
•обробку проводити у безвітряну, теплу погоду (найкращий контроль спостерігається при температурі +15°С до +20°С).
Невисока температура повітря (+10…12°С) сповільнює прояв візуальних ознак гербіцидної дії препарату, що пов’язано
з гальмуванням процесів обміну у рослинах;
•обробку проводити за 6 годин до дощу;
•не обприскуйте культури, ослаблені негативними факторами та якщо вони перебувають в стресовому стані (холод,
посуха, ураження хворобами чи шкідниками);
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•ефективно знищує всі однорічні і багаторічні злакові бур’яни;
•висока селективність та безпечність для культурних рослин;
•вдале поєднання швидкості дії та відсутності фітотоксичності;
•знищує підземну і надземну частини злакових бур’янів.

ПАР Стаф
Використовується разом з гербіцидом Топланц 240, к.е. (д.р. клетодим 240 г/л) для:
•кращого прилипання гербіциду до поверхні рослин;
•розчинення воскового шару кутикули, що призведе до швидкого пересування гербіциду до точок росту бур’янів.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

суміш сульфата амонія, пропіната амонія, фосфоліпідів та моноамінної солі алкилетоксифосфата
сульфат амонію
15 л
посилює та пролонгує дію гербіциду на бур’яни шляхом розчинення ліпідного шару на листках бур’янів.
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Цефей 642, в.г. + ПАР Максиум
Системний післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими та дводольними
бур’янами в посівах кукурудзи.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

римсульфурон, 32,5 г/кг + дикамба, 609 г/кг
водорозчинні гранули
1,54 кг та 0,385 кг
римсульфурон швидко поглинається рослинами та переміщується до точок росту, зупиняючи в них поділ
клітин. Дикамба рухається від коріння до точок росту, так і з надземної частини до кореневої системи.

Спосіб використання:

Культура

Норма, г/га

Шкідливий об’єкт

Спосіб, час обробок

Кукурудза

307-385

Однорічні та багаторічні злакові і дводольні
бур’яни

Обприскування посiвiв у фазі
2-6 листків культури

Перелік основних видів чутливих бур’янів:
Гумай, пирій повзучий, мишій, просо, вівсюг, пальчатка, тимофіївка, дворядник тонколистий, мак дикий, ромашка,
будяк, амброзія, зірочник середній, кропива, щириця, підмаренник чіпкий, молочай, осот, полин звичайний, грицики
звичайні, соняшник звичайний, гірчак, щавель, редька дика, паслін чорний, берізка польова, лобода, калачики, м’ята
польова, нетреба.
Сумісність:
Сумісний з більшістю пестицидів. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.
Не використовуйте препарат у баковій суміші з фосфорорганічними інсектицидами, гербіцидами МЦПА, добривами
для позакореневого підживлення.
Особливості застосування:
•швидкість дії — 2-3 години після обприскування. Перші ознаки загибелі бур’янів можна спостерігати на 3 — 7 добу
після обробки. Бур’яни гинуть протягом 7 — 21 діб після обробки. Тепла та волога погода підвищує дію гербіциду,
прохолодна та суха сповільнює дію. Дощ, що випав через три години після обробки, не знижує ефективності препарату;
•не рекомендується використовувати на батьківських лініях кукурудзи, солодкої кукурудзи та попкорн;
•препарат більш ефективний, якщо його використовують на ранніх стадіях розвитку активно вегетуючих бур’янів. Якщо
кукурудза, яка була оброблена препаратом, загинула з якоїсь причини, можна повторно висівати кукурудзу;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
•надійний контроль широкого спектру однорічних і багаторічних дводольних і злакових бур’янів, в т.ч. амброзії, осоту,
мишіїв та інших;
•швидко поглинається та переміщується до точок росту бур’янів, припиняючи їх ріст вже через кілька годин після
обробки;
•оптимальне співвідношення ціни та ефективності.

ПАР Максиум
Використовується разом з гербіцидом Цефей 642, в.г. (д.р. римсульфурон, 32,5 г/кг + дикамба, 609 г/кг).
Діюча речовина:
етоксилат ізодецилового спирту, 900 г/л
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
посилює та пришвидшує дію гербіциду на бур’яни внаслідок розчинення ліпідного шару на листках
Норма використання: 200 мл/га
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Арріво 250, к.е.
Контактно-кишковий інсектицид широкого спектру дії з високою початковою токсичністю і тривалою захисною
дією. Використовується для боротьби з шкідниками зернових, технічних, овочевих культур, садів, зерносховищ і прискладських територій, а також побутовими комахами.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

циперметрин, 250 г/л
концентрат емульсії
5л
Арріво 250, к.е. знищує шкідливих комах, впливаючи на їх нервову систему, крім того дія на них продовжується, так як вони споживають листки, оброблені препаратом. Швидка дія на комах забезпечує хороший захист
рослин.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Озима пшениця

0,2

Буряки цукрові

0,4

Підгризаючі совки

Буряки цукрові (насінники)

0,48

Попелиці — переносники
вірусних захворювань

Виноградники

0,26-0,38

Листовійки

Яблуня

0,16-0,32

Плодожерки, листовійки

Картопля

0,1-0,16

Колорадський жук

Картопля

0,1

Картопляна міль

Люцерна

0,24

Фітономус

Кавуни, дині

0,24-0,32

Підгризаючі совки

Виноград, картопля, яблуня,
кавуни, дині

Шкідливий об’єкт
Шкідлива черепашка,
пшеничний трипс, хлібна
п’явиця, злакова попелиця

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
Листовійки, колорадський жук,
0,1-0,16
плодожерки, підгризаючі совки
ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Незавантажені складські
приміщення

0,8 г/кв.м

Шкідники запасів, крім кліщів

Прискладська територія

1,6 г/кв.м

Шкідники запасів, крім кліщів

Час і спосіб використання
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обприскування в період
вегетації
Обробка вологим способом (200
мл робочої рідини на 1кв.м)
Обробка вологим способом (400
мл робочого розчину на 1 кв.м)

Сумісність
Cумісний з іншими пестицидами, не фітотоксичний. Використовувати в бакових сумішах лише після перевірки всіх
компонентів на сумісність.
Особливості застосування:
•для досягнення високої ефективності в боротьбі з шкідниками обробку необхідно починати при їх чисельності, що
відповідає економічному порогу шкодочинності;
•інсектицид не можна застосовувати у спекотні дні (з температурою понад + 22°С). Найбільш ефективно проводити
обприскування препаратом у вечірні або ранкові години;
•рекомендована норма витрати робочої рідини для наземного обприскування 200-300 л/га, для плодових та виноградників
800-1000 л/га.
Переваги препарату:
•широка реєстрація на багатьох важливих сільськогосподарських культурах та інших сферах діяльності;
•вдале поєднання ціни і якості;
•контроль за шкідниками здійснюється двома способами: контактним і системним.
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Суперкіл 440, КЕ
Високоефективний інсектицид контактно-шлункової дії.
Діюча речовина:
циперметрин, 40 г/л + хлорпірифос, 400 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Тарна одиниця:
20 л
Механізм дії:
володіє п’ятьма різними механізмами дії на шкідників: шлунковим, контактним, фумігантним, репелентним і
локально-системним.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Шкідливий об’єкт

Озима пшениця, ярий ячмінь

0,7

Попелиця злакова, трипс пшеничний,
п’явиця, черепашка шкідлива,
хлібна жужелиця

Картопля

0,75

Колорадський жук

Яблуня

1,0

Плодожерки, листовійки, кліщі,
мінуюча міль

Буряки цукрові

1,0

Звичайний та сірий бурякові довгоносики,
щитоносики

Ярий і озимий ріпак

0,6

Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіті блішки,
ріпаковий трач

Виноградинки

0,75

Гронова листокрутка

Капуста

0,45-0,75

Капустяна совка, хрестоцвіті блішки,
білан капустяний, попелиці,
капустяна міль

Соя

0,5-0,7

Трипс, листогризучі совки,
соєва плодожерка, акацієва вогнівка

Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Проте в кожному окремому випадку слід проводити
попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші.
Особливості застосування:
•проводити обприскування препаратом зернових культур та картоплі — в період вегетації, яблуневі сади — до і після
цвітіння;
•обприскування проводити не у дощову погоду та не у спекотний час, швидкість вітру не повинна перевищувати 3-4 м/с;
•норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га, для плодових 8001000 л/га. Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час
внесення препарату.
Переваги препарату:
•синергетична взаємодія двох хімічних класів: фосфорорганічного і піретроїдного;
•знищує комплекс сисних та гризучих комах на всіх стадіях їх розвитку;
•широкий спектр дії: чутливі до препарату комахи — попелиця, кліщі, трипси, міль, п’явиця;
•швидка нокаутуюча дія: загибель комах і личинок відбувається в перші 48 годин після обробки;
•володіє тривалою і персистентною дією;
•не фітотоксичний.
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Талстар 100, к.е.
Унікальний інсектоакарицид для контролю шкідників на яблуні, виноградниках, хмелю та культурах закритого
грунту.
Діюча речовина:
біфентрин, 100 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
контактно-шлунковий. При внесенні по вегетації Талстар 100, к.е. залишається на місці внесення, тобто на
поверхні листя. Навіть за вологої погоди низька розчинність препарату у воді дозволяє йому зберігати свої
активні інгредієнти.

Сфера використання:

Культура

Норма, л/га

Шкідливий об'єкт

Овочі закритого грунту, троянда

0,48-0,60

Попелиця, кліщі, білокрилка

Яблуня

0,4-0,6

Яблунева плодожерка, листовійки, кліщі

Виноградники

0,2

Листовійки, кліщі

Хміль

1,2

Попелиці, кліщі

Сумісність:
Препарат можна використовувати у бакових сумішах з іншими пестицидами, крім тих, які мають лужне
середовище.
Особливості застосування:
•обов’язковою умовою є забезпечення суцільного покриття та рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Слід забезпечити достатнє і рівномірне обприскування надземної частини культури, що обробляється. Найкращі
результати досягаються, якщо обробку проводити у вечірні або ранкові години за температури від +15 до +22°С;
•рекомендована норма витрати робочої рідини для наземного обприскування 200-300 л/га, для плодових та виноградників
800-1000 л/га.
Переваги препарату:
•високий захисний ефект проти проблемних шкідників саду та закритого грунту: кліщів, попелиць, білокрилок;
•виконує ключову роль у системи захисту яблунь від шкідників, особливо кліщів;
•обробка овочів закритого ґрунту гарантує відсутність додаткових обробок;
•завдяки низькій токсичності дозволений для використання у теплицях;
•не фітотоксичний.
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Ф’юрі 100, в.е.
Піретроїд з великою кількістю надзвичайно активних ізомерів. Завдяки своїй збалансованій ізомерній композиції
Ф’юрі 100, в.е забезпечує високу ефективність в боротьбі з цілим рядом комах, шкідливих для зернових, овочевих,
технічних культур, садів, ріпаку, картоплі.
Діюча речовина:
зетациперметрин, 100 г/л
Препаративна форма: водна емульсія
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
кишково-контактний. Діє на комах, паралізуючи їх нервову мембрану і перериваючи передачу імпульсів по нервовій
системі. Кожна комаха має свою (унікальну) форму рецепторів, розміщених всередині нервової мембрани. Активні
ізомери Ф’юрі 100, в.е. мають сильну дію на окремі точки (сайти) рецепторів, порушуючи нормальне функціонування
нервової системи.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Шкідливий об’єкт

Картопля

0,1

Колорадський жук

Ріпак

0,1

Пшениця, ячмінь

0,07-0,1

Яблуня

0,2-0,3

Плодожерки, листовійки

Горох, зелений горошок

0,1-0,15

Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси

Льон, люцерна

0,1-0,15

Льонова блішка, фітономус

Капуста

0,1-0,15

Совки, білани, попелиці

Кавуни, дині

0,1-0,15

Попелиці

Різнотрав’я

0,1-0,15

Стадні та нестадні саранові

Виноградники

0,15

Гронова листовійка

Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки,
ріпаковий пильщик, капустяний та
ріпаковий білани та ін.
Шкідлива черепашка, трипси, п’явиці,
попелиці,хлібні жуки

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР
Картопля

0,1

Колорадський жук

Сумісність:
Препарат можна використовувати в бакових сумішах лише після перевірки всіх компонентів на сумісність.
Особливості застосування:
•для досягнення високої ефективності в боротьбі з шкідниками обробку необхідно починати при їх чисельності, що
відповідає економічному порогу шкодочинності;
•інсектицид не можна застосовувати у спекотні дні (з температурою понад + 22°C). Найбільш ефективно проводити
обприскування препаратом у вечірні або ранкові години;
•рекомендована норма витрати робочої рідини для наземного обприскування 200-300 л/га, для плодових та виноградників
800-1000 л/га.
Переваги препарату:
•має широку сферу використання на багатьох культурах;
•швидко та дешево вирішує проблеми практично з усіма шкідниками;
•в доповнення до прекрасного контролю за шкідниками, багатоізомерна формула значно підвищує стійкість препарату до виникнення резистентності;
•використовується при малих нормах витрати, за яких виключається негативний вплив на довкілля;
•більш стійкий до високих температур завдяки препаративній формі водної емульсії, не має різкого запаху, безпечний
при використанні.
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Хлоргард 480, к.е.
Інсектицид контактної та шлункової дії проти сисних та гризучих комах.
Діюча речовина:
хлорпірифос, 480 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Тарна одиниця:
20 л
Механізм дії:
має високу початкову токсичність, гальмує ферменти ацетилхолинестерази, що блокує передачу нервових
імпульсів у комах.

Сфера використання:

Культура

Шкідливий об’єкт

Норма, л/га

Цукровий буряк

Бурякова листкова попелиця
Бурякові блішки
Буряковий довгоносик

0,8
1,5
2,0-2,5

Картопля

Колорадський жук

1,5

Яблуня

Яблунева плодожерка (личинки 1 та 2
поколінь), листовійки

1,5

Сумісність:
Сумісний з більшістю пестицидів, за винятком високолужних, вапна та бордоської суміші.
Особливості застосування:
•обприскування проводити у недощову погоду; не обприскуйте менш, ніж за 6 годин до дощу та якщо швидкість вітру
перевищує 3-4 м/с;
•проводити обприскування препаратом цукрових буряків та картоплі — в період вегетації, яблуневих садів — до і після
цвітіння;
•не допускати нерівномірності обприскування по всій площі культури;
•не обприскувати під час цвітіння;
•рекомендована норма витрати робочої рідини для наземного обприскування 200-300 л/га, для плодових та виноградників
800-1000 л/га.
Переваги препарату:
•володіє тривалою захисною дією — до 30 днів;
•зберігає високу ефективність при температурі нижче +10°С та вище +25°С;
•інсектицид контактно-шлункової та фумігантної дії.
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Голдазім 500, КС
Фунгіцид та протруювач насіння.
Може використовуватись як протруювач і як фунгіцид для внесення по веґетуючих культурах.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

карбендазим, 500 г/л
концентрат суспензії
5 л, 10 л, 20 л
карбендазим поглинається корінням та зеленими тканинами і рухається по рослині знизу вверх, пригнічуючи
синтез бетабуліну, що викликає порушення обміну патогенних грибів. Ефективний проти збудників хвороб
родів Puccinia, Erysiphe, Septoria, Helminthosporium, Alternaria, Cercospora та інші.

Сфера використання:
Протруювач насіння:
Культура

Норма, л/т

Пшениця озима

1,5

Ячмінь ярий

1,5

Соняшник

1,5

Шкідливий об’єкт
Септоріоз паростків, снігова пліснява,
сажкові хвороби, кореневі гнилі
Септоріоз паростків, сажкові хвороби,
кореневі гнилі
Біла та сіра гнилі, фомоз, несправжня
борошниста роса

Фунгіцид в вегетативний період:
Культура

Норма, л/га

Шкідливий об’єкт

Цукровий буряк

0,3–0,4

Церкоспороз, борошниста роса

Пшениця озима

0,5

Борошниста роса, септоріоз,
гельмінтоспоріоз

Ячмінь ярий

0,5

Борошниста роса, плямистість
листя

Соняшник

1,5

Біла та сіра гнилі, фомоз,
несправжня борошниста роса

Час і спосіб використання
Обприскування в період
вегетації
Обприскування від початку
фази кущіння до фази другого
вузла у зернових
Обприскування від початку
фази кущіння до фази другого
вузла у зернових
Обприскування у фазі
формування кошиків/початок
цвітіння і другий раз через 2
тижні

Сумісність:
Сумісний з більшістю післясходових гербіцидів та інсектицидів, проте слід уникати бакових сумішей з препаратами, що мають лужну реакцію. Перед обробкою рекомендується провести перевірку на сумісність.
Особливості застосування:
• протруєння Голдазімом 500, КС проводити перед висівом суспензією препарату у співвідношенні 10 л робочого розчину
на 1 тонну насіння;
• для протруєння використовувати добре очищене і не травмоване насіння;
• обов’язковою умовою є забезпечення рівномірного покриття насіння плівкою робочого розчину;
• норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою вимогою
є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату
•широкий спектр біологічної ефективності проти інфекції, яка передається через ґрунт та насіння;
•тривалий захист насіння та сходів завдяки системній активності;
•завдяки відсутності фітотоксичності можна використовувати для захисту багатьох культур;
•зручна у використанні та повністю готова до застосування формуляція;
•безпечний для довкілля та для споживача;
•оптимальне поєднання ціни та ефективності.
Двох обробок достатньо для забезпечення високої ефективності.
Рекомендовано вносити препарат профілактично або за появи перших ознак хвороби. Тривалість захисної дії: 2-4
тижні в залежності від погодних умов і ступеня захворюваності.
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Патроль 770, ЗП
Контактний фунгіцид, що має профілактичну бактерицидну дію проти широкого спектру збудників хвороб.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

гідроокис міді, 770 г/кг
порошок, що змочується
10 кг
контактуючи з обробленою поверхнею, спори і бактерії поглинають мідь, що перешкоджає їх прорастанню та
діленню клітин. Мідь призводить до порушення обміну речовин патогенів шляхом пригнічення багатьох
ферментативних реакцій, а також вступає в протидію з іншими металами між клітинами шляхом створення
внутрішньокомплексних сполук — хелату та інактивації мембранних білків.

Спосіб використання:

Культура

Норма витрати,
кг/га

Шкідливий об’єкт

Спосіб, час обробок

Максимальна
кратність обробок

Строк останньої
обробки (в днях до
збирання урожаю)

Виноград

3

Мілдью

Обприскування
культури у період
вегетації

4

30

Яблуня

1,5-2

Парша,
борошниста роса,
моніліоз,
септоріоз

Обприскування
культури у період
вегетації

4

30

Сумісність:
Сумісний з пестицидами за винятком органофосфатів та препаратів, що утворюють низькокислотну реакцію
бакової суміші (нижче за рH 5,5).
Особливості застосування:
•повторні обробки проводять з інтервалом 7 днів залежно від погодних умов;
•рекомендована норма витрати робочої рідини для обприскування винограду — 800-1000 л/га.
Переваги препарату:
•широкий спектр фунгіцидної і бактерицидної дії;
•безпечний для рослин завдяки відсутності хлору;
•низька норма застосування: не шкідливий для довкілля;
•дуже високостійкий проти змивання дощем;
•починає діяти відразу після обприскування.
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Пірус 400 КС*
Фунгіцид системної дії для яблуні та виноградної лози.
Діюча речовина:
піриметаніл, 400 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Тарна одиниця:
5 кг
Механізм дії:
піриметаніл порушує процес біосинтезу амінокислоти метіоніна, внаслідок чого в клітинах патогена виникає
брак протеїнів, що фатально впливає на їхню життєздатність; має виняткові здібності перерозподілу по
рослині після обробки – за рахунок газового перерозподілу, трансламінарного і системного пересування.

Сфера використання:

Культура

Норма витрати, л/га

Шкідливий об’єкт

Максимальна кількість
обробок

Виноград

1,2-2,4

сіра гниль

3

Яблуня

0,75

парша

3

Сумісність:
При змішуванні з інсектицидами рекомендується провести тест на хімічну сумісність.
Особливості застосування:
7-10 діб (найменший інтервал між обробками у період інтенсивного розвитку хвороби та в період росту листя).
Менший інтервал дії може бути обумовлений такими несприятливими погодними факторами: часті рясні дощі,
висока температура повітря (значно перевищує середню багаторічну) протягом декількох діб.
Переваги препарату:
• повний розподіл препарату в рослині – через газову фазу та шляхом системної дії;
• гнучкість застосування з можливістю подовження інтервалу між обробками;
• профілактична, лікувальна та антиспорулянтна дія. Володіє захисною і лікуючою дією і активний при низьких
температурах;
• здатність контролювати раннє інфікування рослин;
• швидко проникає в тканини листка;
• стійкий до змивання дощем відразу після висихання на поверхні листа (дві години після обробки) і витримує
велику кількість опадів (повторне обприскування після 60 мм);
• не потребує змішування з іншими фунгіцидами та прилипачами.
*Реєстрація очікується в 2013 році
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Синекура 680, з.п.
Фунгіцид контактної та системної дії для захисту від хвороб картоплі, томатів і виноградників
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг
порошок, що змочується
5 кг
металаксил-М має профілактичну, лікувальну контактно-системну дію. Металаксил — М після обробки
швидко проникає в рослину через листя і стебла, переміщується акропектально, лікує рослину на стадії
ранньої інфекції і захищає її надалі. Манкоцеб створює захисний шар на поверхні листка, забезпечуючи захист
культури упродовж 10-14 днів (залежно від інфекційного фону і погодних умов)

Сфера використання:

Культура

Норма,
кг/га

Шкідливий об’єкт

Максимальна
кратність обробок

Строк останньої обробки
(в днях до збирання
урожаю)

Виноградник

2,5

Мілдью, сіра гниль, чорна плямистість

3

25

Картопля

2,5

Фітофтороз, альтернаріоз

3

14

Томати

2,5

Фітофтороз, альтернаріоз

3

14

Сумісність:
Сумісний у баковій суміші з пестицидами, що мають нейтральну реакцію. Перед застосуванням слід перевірити
суміш на сумісність та фітотоксичність щодо культури.
Особливості застосування:
• обприскувати потрібно молоді рослини, які активно ростуть, оскільки препарат пересувається ними швидше.
Перша обробка – профілактична, подальші – з інтервалом 10-14 днів
• обов’язковою умовою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час внесення
фунгіциду
• рекомендована норма витрати робочої рідини для наземного обприскування 200-300 л/га, для виноградників 8001000 л/га
Переваги препарату:
• застосовується як профілактично (для запобігання масовому розвитку хвороб), так і за масового поширення
хвороби (має лікувальний ефект);
• широкий спектр дії завдяки вдалому поєднанню двох діючих речовин: системної (металаксил) та контактної
(манкоцеб);
• стійкість до змивання дощем.
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Сілліт 400 КС*
Системний фунгіцид із тривалою профілактичною і вираженою лікувальною дією проти парші на яблуні.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

додін, 400 г/л
концентрат суспензії
5л
діюча речовина володіє унікальним механізмом дії, який дозволяє зупинити інфекційний процес на початку,
але не пізніше ніж через 3-4 доби після появи ознак захворювання, коли традиційні засоби малоефективні. Має
трансламінарну активність (при потраплянні на верхню сторону листа він проникає і на нижню сторону).

Спосіб використання:

Культура

Норма витрати, л/га

Шкідливий
об’єкт

Максимальна
кількість обробок

Термін очікування, доба

Яблуня

1,7-2,25

парша

4

20

Сумісність:
Cумісний в бакових сумішах з більшістю фунгіцидів, які застосовуються для контролю захворювань яблуні (на
основі триазолів, діфеноконазолу, пенконазолу). Не сумісний з такими речовинами як сірка, бордоська суміш,
каптан, динокап, феноксикарб, цинк, мідь та вапно.
Особливості застосування:
Найкращий ефект дає проведення ранньовесняних обробок, починаючи з фази зеленого конуса і до початку
цвітіння, від температури +10 С. Ранню обробку слід проводити з профілактичною метою. Витрата робочого
розчину 800-1000 л/га.
о

Переваги препарату:
• швидка дія препарату (ефект проявляється вже через декілька годин після застосування);
•не змивається дощем навіть через 2-3 години після обробки;
•період захисної дії препарату 7-10 днів навіть в складних погодних умовах.
•низькі температури під час обприскування або в наступні дні не впливають на ефективність препарату;
•зупиняє інфекційний процесс навіть в таких випадках , коли традиційні засоби малоефективні;
•максимальний ефект навіть при сильному зараженні.
•швидко перерозподіляється по поверхні рослини, що дозволяє захистити пагони, не оброблені препаратом.
*Реєстрація очікується в 2013 році
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Тебукур 250, ЕВ
Системний фунгіцид з росторегулюючими властивостями для боротьби з хворобами зернових колосових культур,
ріпаку та винограду.
Діюча речовина:
тебуконазол, 250 г/л
Препаративна форма: емульсія, масло (олія) у воді
Тарна одиниця:
10 л
Механізм дії:
тебуконазол глибоко проникає всередину рослини, пригнічує біосинтез ергостерину в мембранах клітин фітопатогенів, що призводить до їхньої загибелі.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Шкідливий об’єкт

Час і спосіб використання

Пшениця озима

1,0

Борошниста роса, септоріоз,
піренофороз, фузаріоз колоса

Пшениця озима

0,5

Іржа

Ячмінь ярий

1,0

Борошниста роса, септоріоз,
піренофороз, іржа, плямистість

Ріпак озимий та ярий

0,75-1,0

Альтернаріоз, цилінроспороз

Ріпак озимий

0,5-0,75

Ігнібітор росту листя та
підвищення стійкості до
екстремальних погодних умов

Обприскування восени у фазі
4-5 листків культури

Виноград

0,4

Оїдіум

Обприскування у період
цвітіння і до закінчення росту
ягід

Обприскування у період
вегетації при появі перших
ознак захворювання
Обприскування у період
вегетації при появі перших
ознак захворювання
Обприскування у період
вегетації при появі перших
ознак захворювання
Обприскування у період
вегетації

Сумісність:
При переростанні рослин ріпаку за сприятливих грунтово — кліматичних умов можливе використання бакової суміші
Тебукура 250, ЕВ та Меквалана 750, в.р.к. Норми препаратів розраховуються залежно від кількості листків на рослині: на
один листок — 0,1 л Тебукура 250, ЕВ + 0,2 л Меквалана 750, в.р.к. Обприскувати в фазі 4-6 листків.
Особливості застосування:
•застосовувати при перших ознаках хвороби, починаючи від фази кущіння до кінця колосіння зернових. Максимальна
кратність обробок — 2. Строк останньої обробки до збирання урожаю — 30 днів.
•сповільнює ріст рослин ріпаку, захищає від надмірного переростання за теплої погоди восени. Сприяє глибшому
проникненню кореневої системи в ґрунт та збільшенню її маси
•рекомендована норма витрати робочої рідини для наземного обприскування 200-300 л/га, для виноградників 8001000 л/га.
Переваги препарату:
•справляє лікувальну і профілактичну дію;
•подовжений період дії;
•відсутність фітотоксичності;
•відзначається широким спектром біологічної активності проти хвороб;
•фунгіцид і інгібітор росту одночасно.
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Фулгор 250, КС
Надійний фунгіцид для боротьби з широким спектром хвороб на зернових колосових та цукрових буряках.
Діюча речовина:
флутриафол, 250 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
після обробки препарат через наповнені водою клітини швидко поширюється по всій рослині, забезпечуючи
винищувальний ефект проти грибкових захворювань. Крім того, проникає в ті частини рослини, які з’явилися
після обробки, забезпечуючи захист нових пагонів.

Сфера використання:
Культура

Норма, л/га

Шкідливий об'єкт

Строки очікування

Кратність обробок

Пшениця яра та
озима

0,5

Борошниста роса,
септоріоз, стеблова
бура іржа, фузаріоз,
кореневі гнилі

30 днів

2

Цукровий буряк

0,25

Борошниста роса,
церкоспороз

30 днів

2

Сумісність:
Фулгор 250, к.с. можна застосовувати з більшістю гербіцидів та інсектицидів. Проте в кожному окремому випадку
потрібно перевірити сумісність компонентів бакової суміші.
Особливості застосування:
• для досягнення високої ефективності в боротьбі з хворобами захисно-профілактичну обробку рослин слід проводити якомога раніше, ще до появи перших ознак захворювання;
• за сприятливих для розвитку хвороб гідротермічних умов повторну обробку проводити з інтервалом 3-4 тижні;
• обприскування проводять вранці або ввечері при швидкості вітру, що не перевищує 5 м/с;
• норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою
вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
• справляє системну, контактну та фумігаційну захисну дію;
• один з наймобільніших препаратів з групи триазолів;
• має тривалу захисну дію, що переноситься на новоутворені органи рослин;
• чудове поєднання низької норми та ціни на одиницю площі.
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Даліла 600 ТН*
Універсальний інсектицидний протруйник проти комплексу наземних та ґрунтових шкідників.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

Сфера використання:

імідаклоприд, 600 г/л
концентрат, який тече, для обробки насіння
10 л
діюча речовина поглинається коренями рослини і спрямовується в листя. Препарат рівномірно розподіляється
по рослині і досягає тривалої дії проти сисних і гризучих комах, блокуючи передачу нервового імпульсу в
організмі шкідників і призводячи до їх паралічу та загибелі.

Культура

Норма витрати, л/т

Шкідливий об’єкт

Час і спосіб використання

Кукурудза

5-9

Комплекс грунтових
та наземних шкідників
сходів

Обробка насіння перед
висіванням (10 л води
на 1 т насіння)

Соняшник

8

Комплекс грунтових
та наземних шкідників
сходів

Обробка насіння перед
висіванням (10 л води
на 1 т насіння)

Цукровий буряк

40-70 мл на 1 посівну одиницю
насіння

Комплекс грунтових
та наземних шкідників
сходів

Обробка насіння перед
висіванням (10 л води
на 1 т насіння)

Сумісність:
•Можна використовувати сумісно або послідовно з препаратами фунгіцидної або стимулюючої дії.
Особливості застосування:
• слід використовувати тільки добре очищене та відкаліброване насіння;
• важливо, щоб насіння було оброблено швидко і рівномірно;
• необхідно протруювати тільки таку кількість посівного матеріалу, яка буде використана за один сезон.
Переваги препарату:
• високий інсектицидний захист проти шкідників листя та ґрунтових шкідників;
• зберігає оптимальну густоту молодих рослин при мінімальній витраті насіннєвого матеріалу;
• виключає виникнення резистентності;
• період захисної дії - до 4 тижнів;
• використовують як на насіннєвих заводах, так і для обробки насіння безпосередньо в господарствах.

*Реєстрація очікується в 2013 році
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Джерсі 120, ТН
Економічно вигідний системний протруйник для обробки насіння зернових культур.
Діюча речовина:
тебуконазол, 120 г/л
Препаративна форма: концентрат який тече, для обробки насіння
Тарна одиниця:
5л
Механізм дії:
знищує інфекцію всередині насіння та захищає його від інфекції, яка знаходиться на його поверхні та в ґрунті.

Сфера використання:

Культура

Норма, л/т

Шкідливий об’єкт

Пшениця озима

0,2

Летюча і тверда сажка, кореневі гнилі,
септоріоз, плямистості

Ячмінь ярий

0,25

Летюча сажка, гельмінтоспоріози,
плямистості, кореневі гнилі

Сумісність:
Можна використовувати сумісно або послідовно з препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.
Особливості застосування:
•насіннєвий матеріал перед обробкою має бути очищеним та відкаліброваним;
•протруєння посівного матеріалу здійснюється за 2-3 дні до посіву;
•для обробки 1 т насіння застосовують робочий розчин, що містить 0,2-0,25 л препарату та 10 л води.
Переваги препарату:
•низька норма застосування;
•широкий спектр біологічної ефективності;
•росторегулююча дія;
•оптимальна ціна та ефективність;
•протруєне насіння може зберігатися протягом року без впливу на посівні якості.
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Пассад 190 ТН*
Трьохкомпонентний системний протруйник для передпосівної обробки насіння зернових колосових культур потрійний захист від хвороб!
Діюча речовина:
тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 80 г/л + флутріафол, 50 г/л
Препаративна форма: концентрат, який тече, для обробки насіння
Тарна одиниця:
5л
тебуконазол знищує інфекцію всередині насіння та захищає його від інфекції, яка знаходиться на його
поверхні та в грунті. Тіабендазол зупиняє поділ клітин патогенних грибів за рахунок переміщення в молоді
Механізм дії:
органи проростка, захищаючи рослину на перших етапах росту та розвитку. Флутріафол пересувається всіма
тканинами вегетуючих рослин та забезпечує тривалий системний захист нових пагонів, проникаючи в ті
паростки рослини, які з’явилися після обробки.

Сфера використання:
Культура

Норма витрати, л/т

Шкідливий об’єкт

Час і спосіб використання

0,3-0,5

Сажкові хвороби, септоріоз,
гельмінтоспоріоз, снігова
пліснява, кореневі гнилі,
борошниста роса,
фузаріоз

Передпосівна обробка (10 л
робочого розчину на 1 т.
насіння)

Пшениця озима

Ячмінь ярий

Сумісність:
Можна використовувати сумісно або послідовно з препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.

Особливості застосування:
• обробку необхідно проводити завчасно перед посівом ;
• вологість насіння повинна бути стандартною (14%) або на 1-2% нижче за стандартну;
• застосовувати насіння, очищене від пилу і домішок, насіння бур’янів, битого та травмованого насіння, вегетативних
рештків рослин.
Переваги препарату:
• комбінація трьох різних за спектром діючих речовин;
• висока ефективність проти широкого спектру хвороб;
• надійний захист насіння та молодих рослин;
• запобігає переростанню рослин восени;
• стимулює розвиток кореневої системи, тим самим підвищує морозостійкість;
• підвищує схожість насіння;
• інтенсивно стимулює раннє зростання сходів;
• сприяє дружнім сходам та доброму кущенню рослин;
• дає повний колос та виключає прілість зерна.

*Реєстрація очікується в 2013 році
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Семафор 200, т.к.с.
Інсектицидний протравник насіння цукрових буряків, кукурудзи та соняшнику.
Діюча речовина:
біфентрин, 200 г/л
Препаративна форма: текучий концентрат суспензії
Тарна одиниця:
1л
Механізм дії:
контактний, захист рослин подовжується також завдяки репелентному ефекту.

Сфера використання:
Культура
Буряки цукрові

Норма, л/т
2,0-2,5

Шкідливий об'єкт
Шкідники сходів

Соняшник

2,0-2,5

Дротяники та несправжні
дротяники

Час і спосіб використання
Обробка насіння
Протруювання насіння
суспензією препарату (10 л
води на 1 т насіння)

Кукурудза

2,0-2,5

Дротяники та несправжні
дротяники, шведська муха

Протруювання насіння
суспензією препарату (10 л
води на 1 т насіння)

Сумісність:
Cумісний з більшістю фунгіцидів і інсектицидів для обробки насіння. Світовий досвід показав високий ефект сумішей з
Фураданом 350, т.пс. (Семафору 200, т.к.с. 2,5 л/т + Фурадану 350, т.пс. 25 л/т) та Маршалом 250, к.е. (Семафору 200, т.к.с.
1 л/т + Маршалу 250, к.е. 2 л/т).
Особливості застосування:
•для досягнення найбільшого покриття насіння препаратом необхідно 0,2-0,25 л Семафору 200, т.к.с. розчинити в 0,751,0 л води і обробити 1 л цієї суміші 100 кг насіння;
•насіння не потрібно просушувати після обробітку.
Переваги препарату:
•низька норма застосування;
•простий у використанні;
•безпечний для оператора.
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Гімалая 804 РГ
Регулятор росту рослин з системними властивостями для запобігання проростанню картоплі і цибулі
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

малеїновий гідразид, 804 г/кг, як сіль калію
водорозчинні гранули
10 кг
впливає на процеси росту, інгібуючи пророщування протягом 4–6 місяців; збільшує стійкість культур до
патогенів збудників хвороб в період зберігання.

Сфера використання:
Культура

Строки застосування

Норма витрати, кг/га

Строк виходу людей на
оброблені площі (діб):
механізовані / ручні роботи

Картопля

Обприскування в період
вегетації за 21-35 діб перед
збиранням врожаю (при
розмірі бульб не менше 25 мм)

5,0

3/7

Цибуля

Обприскування в період
вегетації за 10–14 діб перед
збиранням врожаю (при
поляганні 10–30% листків,
не більше 50%)

3,75–4,0

3/7

Рекомендації виробника по термінах очікування: для картоплі — 21 доба, для цибулі — 14 діб. Кратність
обробок: 1.
Сумісність:
Для отримання кращих результатів препарат використовуйте окремо. Не сумісний з препаратами, які мають
лужні властивості та препаратами з вмістом міді, флуазинама.
Особливості застосування:
• не застосовуйте препарат на полях, призначених для вирощування насіннєвої картоплі;
• не використовуйте препарат на культурах, що знаходяться в стресових умовах;
• не проводьте десикацію картоплі протягом 3 тижнів після обробки препаратом;
• не застосовуйте препарат під час дощу; інтервал між поливанням посадок (або випадінням опадів) — не менше,
ніж 24 години;
• застосовуйте препарат до початку фізіологічного старіння культур, оскільки його дія завдяки руху по судинам
рослини спрямована в точки росту коренеплоду, де блокується ділення клітин. А оскільки клітинам властиве
розширення, то це впливає на формування врожайності;
• об’єм робочого розчину при внесенні 300–500 л/га.
Переваги препарату:
• не вимагає спеціального обладнання для застосування, скорочує витрати по зберіганню;
• застосовується в полі по вегетуючим рослинам;
• блокування вторинного росту бульб картоплі сприяє накопиченню крохмалю та зменшенню накопичення
цукрів (глюкози, фруктози) в них, що сприяє зростанню врожайності та покращенню якості продукції;
• продукція не проростає при зберіганні, довше зберігається, товарно приваблива.

40

Келпак, в.р.

Системний регулятор росту на ocнoвi натурального гормону росту. Енергійно сприяє росту, підвищує стійкість
рослин до захворювань, покращує якість продукції.
Діюча речовина:
ауксини, 11 мг/л та цитокініни, 0,03 мг/л
Препаративна форма: водний розчин
Тарна одиниця:
1 л, 10 л

Сфера використання:
Культура

Норма витрати
за вегетацію, л/га

Зернові колосові

2

Ріпак

2

Соняшник

2

Кукурудза

2-3

Цукровий буряк

2-4

Овочеві, в т.ч. картопля

2

Горох

2

Соя

2-4

Спосіб, час обробок, обмеження
Внесення восени в фазі 3-5
листків при потребі. Навесні
внесення від фази кущіння до
колосіння.
Внесення восени в фазі 3-5
листків при потребі. Навесні
внесення від фази 7-8 листків до
фази бутонізації.
Внесення в фазі 6-8 листків до
цвітіння.
Внесення в фазі 3-5 листків,
друге та третє від фази 8-10
листків до викидання волоті.
Перше внесення у фазу 4-6
справжніх листків, друге – фазу
8-10 справжніх
листків(змикання листя в
рядах), третє — у фазу
змикання листків у міжрядь.
Внесення по вегетації до
цвітіння і до появи зелених
плодів.
Картопля — до формування
бульб.
Внесення від фази 3-5 листків до
цвітіння.
Внесення від фази 3-5 листків до
цвітіння.

Максимальна кратність
обробок
3

3
3
3

3

3

3
3

Сумісність:
Можна застосовувати в бакових сумішах з пестицидами (за винятком інших регуляторів росту та гербіцидів).
Особливості застосування:
• препарат доцільніше застосовувати на ранніх стадіях розвитку культури;
• не застосовуйте на однорічних культурах після цвітіння;
• при замочуванні коріння рекомендується використовувати концентрацію від 1 до 5%;
• норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 250-300 л/га;
• мінімальна ефективна доза не менше 2л/га;
• інтервал між внесеннями повинен складати не менше 14 днів;
• рН бакової суміші повинен бути не більше ніж 7 (лужний рН зменшує ефективність дії Ауксинів, перетворюючись
в слабку кислоту, втрачає частину своїх властивостей);
• після відкриття зберігайте препарат протягом 15 днів при t не більше +15°С, оскільки втрачаються його
властивості при довготривалому відкритому зберіганні;
• не використовуйте Келпак, в.р. в бакових сумішах з гербіцидами, так як це підвищує стійкість бур’янів.
В світі Келпак, в.р. використовується на таких культурах: рис, зернові, ріпак, кукурудза, картопля, буряк, люцерна,
люпин, соя, бавовна, цукрова тростина, тютюн, виноград, томати, морква, цибуля, часник,перець, цитрусові, ківі,
кава, чай, яблуня.
Переваги препарату:
Завдяки співвідношенню ауксинів та цитокінінів 350:1, позакореневе внесення 2-3 літрів на гектар дає потужний
поштовх для росту кореневої системи рослини протягом перших 5-8 днів після внесення. Більша коренева система
означає більше вологи та поживних речовин, що абсорбує рослина, більшу стійкість до засухи та несприятливих
погодних умов та краще відновлення після гербіцидної обробки. Після 9-14 днів збільшена коренева система дає
поштовх до синтезу власних цитокінінів, що відповідають за ріст надземної частини рослини. Більша товщина
стебла, більша кількість та розмір листя, покращення фотосинтезу та обмінних процесів, прискорення ділення
клітин в свою чергу беззаперечно призводять до збільшення врожаю.
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Меквалан 750, в.р.к.

Регулятор росту рослин: використовується для зміцнення стебла зернових культур та як регулятор росту ріпаку.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

хлормекват хлориду, 750 г/л
водорозчинний концентрат
15 л
діюча речовина проникає в рослину в основному через листки, а також через коріння. Вона викликає
скорочення росту рослин у висоту і збільшує діаметр стебла, посилюючи його міцність. У результаті цього
рослини стають більш стійкими до вилягання, знижується ризик проникнення збудників гнилей у кореневу
шийку рослини. Крім цього, використання Меквалану 750, в.р.к. сприяє рівномірності цвітіння і дозрівання
зерна.

Сфера використання:
Культура

Норма л/га

Час і спосіб використання

Пшениця озима

1,0-1,5*

Від початку кущіння до виходу в трубку
(фази 21-31, найкраще 25): сорти з
тенденцією до вилягання від низької до
середньої

Пшениця озима

1,5-2,0*

Сорти з тенденцією до вилягання від
середньої до високої

Пшениця яра

1,0

Від початку до кінця фази кущіння (фази
21-29)

Ячмінь

0,75-2,0*

Від початку кущіння до початку виходу в
трубку

Ріпак озимий

1,0

Восени: фаза 2-3 листка

Ріпак озимий

1,5-2,0

Восени: фаза 3-4 листка

* За високого фону мінерального живлення кращі результати досягаються при розподілі норми 1,5 л/га на два рази
по 0,75 л/га, перший раз – у фазі кущіння і другий раз – не пізніше ніж за тиждень до початку виходу в трубку.
Сумісність:
Меквалан 750, в.р.к. можна застосовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Проте в кожному окремому
випадку слід проводити попередню оцінку сумісності компонентів бакової суміші.
Особливості застосування:
• не проводити обробку вівса Мекваланом 750, в.р.к. у комбінації з гербіцидами;
• не рекомендується застосовувати Меквалан 750, в.р.к., якщо очікуються заморозки до або після його внесення, на
слаборозвинених або зріджених посівах, в умовах посухи;
• на дію Меквалану 750, в.р.к. не впливають опади, які пройшли через 2 години після внесення;
• норма витрати робочої рідини при проведенні наземного обприскування становить 200-300 л/га. Обов’язковою
вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час внесення препарату.
Переваги препарату:
• стримує ріст стебла у висоту, надає йому міцності, запобігає виляганню за рахунок скорочення відстані між
міжвузлями та потовщенню стінок;
• знижує ризик проникнення збудників гнилей у кореневу шийку рослини;
• сприяє рівномірності достигання зерна та підвищенню.
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Нео-Стоп Л 500, КЕ
Регулятор росту рослин, контролює ріст пагонів картоплі.
Діюча речовина:
Препаративна форма:
Тарна одиниця:
Механізм дії:

хлорпрофам, 500 г/л
концентрат емульсії
20 л
контролює пророщування картоплі

Сфера використання:
Картопля для виробничої переробки (темп. зберігання 8°С ± 1°С):
24 мл/тону картоплі через 4 тижні після збору урожаю, потім по 16 мл кожні 2 – 3 місяці максимально 72 мл за
сезон.
Цього буде достатньо, щоб контролювати проростання картоплі строком до 12 місяців.
Картопля для ринку (темп. зберігання 5-6°С):
16 мл/тону нанести через 4-6 тижні після збору урожаю і 14 мл через 2-3 місяці після того. Це забезпечить контроль
проростання протягом 6-7 місяців.
Обробка в складах, що мають «cистему форсованого розподілу повітря»:
Потрібно встановити ядро розпилювача у трубах для рециркуляції повітря безпосередньо у приміщенні складу.
Це забезпечить найкраще розповсюдження Нео-Стопу Л 500, к.е. через систему труб розподілу повітря.
Обробка в складах, що не мають системи рециркуляції повітря:
Перед тим, як розмістити картоплю у приміщенні, що підлягає обробці, необхідно:
• на підлозі приміщення встановити вентиляційний канал приблизно 30 см шириною залежно від ширини чи
довжини купи картоплі, залишаючи пусті місця з обох боків для циркуляції повітря;
• вентиляційні канали повинні бути розташовані на відстані від 3 дo 3.5 м і можуть мати вигляд перфорованих
металевих труб, щілинної дерев’яної конструкції або, якщо картопля у мішках, за допомогою перемикання (30
см) між мішками нижнього шару з мішками, розташованими навхрест;
• наприкінці кожної труби у щілину для розпилювання встановити короткозамкнутий вентилятор, що форсуватиме
повітря через трубу;
• вихлопний кінець повинен бути розташований так, щоб пропускати повітря через картоплю.
Особливості застосування:
Коли приміщення заповнене і готове для обробки, необхідно:
• перекрити вентиляційні системи, щоб уникнути попадання у склад чистого повітря (лише внутрішня циркуляція)
;
• увімкнути короткозамкнутий вентилятор (зі зменшеною швидкістю чи потужністю на час обробки) ;
• направити внутрішній потік повітря на картоплю, але з помірною потужністю;
• налити Нео-Стоп Л 500, к.е. у резервуар і увімкнути його для розпилення у складі;
• наноситься як спрей за допомогою спеціального розпилювача безпосередньо у приміщенні складу;
• цей продукт не можна розчиняти у воді, він має використовуватись у чистому вигляді.
Рекомендується помістити Нео-Стоп Л 500, к.е. із зовнішньої сторони складу так, щоб кінець розпилювача виходив
у склад через спеціальне віконце в стіні.
Через півгодини після обробки вимкнути вентилятори, принаймні через 12 годин дозволяється внутрішня
циркуляція повітря.
Переваги препарату:
• універсальність використання – можна використовувати як звичайне обладнання, так і новітнє сучасне устаткування;
• забезпечує товарний вигляд бульб на тривалий період зберігання.
• контроль росту пагонів бульб під час зберігання дозволяє реалізувати продукцію в більш економічно вигідний
час – навесні.
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БРОМАКЕМ ПР
Готова приманка для контролю популяції щурів і мишей.

Діюча речовина:
Препаративна
форма:
Механізм дії:

бромадіолон 0,005 % (0,005 г/кг)
Окрім отрути, до складу входить харчова основа, червоний пігмент, аттрактант (з’єднання, що приваблює
гризунів своїм запахом)
пелета парафінізована, парафінізований блок рожевого кольору
дія препарату розвивається повільно і проявляється через 48-72 години після першого прийому. Весь цей час
щуряче співтовариство, не підозрюючи про небезпеку, продовжує поїдати приманку. Препарат перешкоджає
згортанню крові, підвищує проникність капілярів, викликаючи великі крововиливи, кровотечі. Загибель
гризунів настає на 3-8 добу з моменту попадання отрути за призначенням. Завдяки віддаленості результату від
причини загибелі, умовно-оборонний рефлекс на засіб у щурів і мишей не спостерігається.

Сфера використання:
Комунальне господарство.
Спосіб застосування:
Приманку розміщують в заздалегідь виявлених місцях розповсюдження гризунів: уздовж стін, перегородок, біля
нір, під укриттями (шафами і так далі). Можна пристосувати для цього коробки, саморобні лотки або спеціальні
контейнери, оскільки це перешкоджає розтаскуванню приманок гризунами, а також ускладнюють доступ до нього
«нецільових» видів тварин. Контейнери оглядають перші 2 дні, а потім з інтервалом в тиждень. З’їдені порції
замінюють новими; ті, що пролежали довше за тиждень — перекидають у відвідувані гризунами місця. Зіпсовану
або забруднену приманку міняють на свіжу. Майте на увазі: якщо тримати її поряд з пахучими хімічними
речовинами (фарбами, лаками і так далі), вона вбере запахи і перестане бути привабливою для хвостатих
нахлібників. Кількість препарату, що необхідно застосувати, залежить від кількості гризунів.
Пелета парафінізована:
Для щурів – 50-100 гр. на купі, кожні 10 метрів.
Для мишей – 20-30 гр. на купі, кожні 5 метрів.
Парафінізований блок:
Для щурів – 4-6 кубиків блоку на купі, кожні 10 метрів.
Для мишей – 2-4 кубиків блоку на купі, кожні 5 метрів.
Екологічність:
IV клас токсичності для теплокровних (малонебезпечний препарат). Відсутня місцева подразнююча дія, при
зіткненні з шкірою алергічних реакцій і всмоктування отруйної речовини в кров не відбувається. Препарат
небезпечний для птахів і водних мешканців, але не фітотоксичний. При спалюванні не виділяє в повітря шкідливі
речовини, домашні тварини навряд чи з’їдять смертельну для себе дозу. В той же час для свійської птиці і риби
засіб представляє певну небезпеку. Препарат не можна використовувати в санітарній зоні рибогосподарських
водоймищ.
Заходи безпеки:
• розкладати і зберігати засіб потрібно в місцях, недоступних для дітей, домашніх тварин, птахів; окремо від
медикаментів і харчових продуктів;
• трупи гризунів, залишки приманки і місткості з-під неї слід поховати на глибину 0,5 м;
• якщо ви труїте часто і багато, краще використовувати рукавички і спеціальні совки;
• після закінчення роботи необхідно вимити руки з милом.
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(0,2 л/га)

Комманд

Контролює більшість хвороб ріпаку, сповільнює ріст рослин
Регулятори росту рослин

Тебукур

Меквалан, Келпак

Двокомпонентний інсектицид широкого спектру дії та з тривалим захисним ефектом

Суперкіл

після жнив

Піретроїд, який швидко і дешево вирішує проблеми з шкідниками ріпаку

повне
достигання

Бестселлер Турбо
Ф’юрі

достигання

Десикант, знищує бур’яни, прискорює і вирівнює достигання стручків

формування
стручка

Суперклін
Екстраклін

цвітіння

Післясходові грамініциди для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур’янами

бутонізація

Гербіцид проти дводольних бур’янів в посівах ріпаку

ріст листків
і стебла

Нептун
Топланц

утворення
листків,
розетки

(2,0 л/га)

Суперклін
(3 л/га)
Екстраклін

Істилайк

сходи

(1 - 2 л/га)

Меквалан

Топланц (0,2-0,8 л/га)

(0,5-2 л/га)

Нептун

Келпак (2 - 5 л/га)

Істилайк ( 0,35 л/га)

Тебукур (0,75-1,0 л/га)

Ф’юрі (0,1 л/га)
Суперкіл (0,6 л/га)
Бестселлер Турбо (0,05-0,08 л/га)

Система захисту посівів ріпаку

Популярний грунтовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур’янами

висівання

Комманд

проростання
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Даліла

14
4 справжніх листки

12
2 справ-

49

Післясходові гербіциди для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами
Гербіцид для боротьби з злаковими та дводольними бур’янами
Фунгіциди для захисту від основних хвороб
Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту

Радікс

Фулгор
Голдазім

Келпак

початок збирання

Топланц
Нептун Р

35

Гербіцид для боротьби з однорічниими дводольниими бур’янами

ріст та формування коренеплоду

18

Бурекс

16

(2 л/га)

Інсектициди для захисту посівів від шкідників під час вегетації

ки

сім’ядолі жніх лист-

10

(3 - 4 л/га)

Келпак

Радікс (2 л/га)
Келпак

Топланц (0,2-0,8 л/га)
Нептун Р (0,5-2 л/га)

Суперкіл
Арріво
Бестселлер Турбо
Хлоргард

сходи

05

(3 л/га)

Інсектицидні протруйники насіння

висів

01

(2,0 - 2,5 л/т)

Семафор

(40-70 мл/га)

Бурекс

л/га)

Даліла
Семафор

до
висіву

(4-5 л/га)

Бурекс

Голдазім (0,3-0,4 л/га)
Фулгор (0,25 л/га)

Хлоргард (0,8-2,5 л/га)
Суперкіл (1 л/га)
Арріво (0,4 л/га)
Бестселлер Турбо (0,05 - 0,12

Система захисту цукрових буряків

Післясходові гербіциди для боротьби з однорічними та деякими багаторічними злаковими та дводольними бур’янами
Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту

Келпак

повна
стиглість

Салют
Eклат
Цефей

воскова
стиглість

Післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними бур’янами

молочновоскова
стиглість

Лідер Р

молочна
стиглість

Досходовий гербіцид для боротьби з однорічними злаковими і деякими дводольними бур’янами

викидання
формування
цвітіння
волоті
качана

Піонер

1,2 листки

Інсектицидні протруйники насіння

висів

Салют (1 - 1,25 л/га)

(307 - 385 г/га)

Келпак (2,0 - 3,0 л/га)

Цефей

(20-25 г/га)

Еклат

(2-4 л/га)

9 листків

Даліна
Семафор

до
висіву

(2,0 - 2,5 л/т)

Даліна
(5 - 9 л/т)
Семафор

проростання
насіння

Лідер Р

4 листки

Піонер

(1,5 - 3,0 л/га)

сходи

Система захисту посівів кукурудзи

6 листків
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11-13
середина

початок

30
2-ге

1-ше

Гербіциди для боротьби з однорічними і багаторічними дводольними бур’янами

Регулятори росту рослин
Фунгіциди для захисту посівів від комплексу основних захворювань
Десикант, зменшує вологість і чисельність бур’янів

Римакс Плюс
Грантокс
Римакс
Римакс Д

Келпак
Меквалан

Голдазім
Тебукур
Фулгор

Суперклін
Екстраклін

85-86

71-75

61-69

51-59

49

39

37

Інсектициди для захисту посівів від комплексу шкідників

міжвузля

32

31

Бестселлер Турбо
Суперкіл
Ф’юрі
Арріво

кінець

29

Протруйники проти основних хвороб

кущіння

25

21

Джерсі
Голдазім
Пассад

висівання

0-7

(0,3 - 0,5 л/т)

Пассад

(1,5 л/т)

Голдазім

Римакс (15 - 25 г/га)
Римакс Плюс (25 - 30 г/га)

Римакс Д (130 - 180 г/га)
Грантокс (1,0 - 1,5 л/га)

Келпак (2 - 3 л/га)

прапорцевий листок

(2,0 л/га)

язичок

Тебукур (1,0 л/га)
Фулгор (0,5 л/га)
Голдазім (0,5 л/га)

(3,0 л/га)

відкриття
листкової
пазухи

Джерсі

1, 2 листкаи

Екстраклін

колосіння

Меквалан (1,0 - 2,0 л/га)

цвітіння

(0,2 - 0,25 л/т)

3 листки

Суперклін

наливмолочна
стиглість

Ф’юрі (0,2 л/га)
Суперкіл (0,7 л/га)
Арріво (0,2 л/га)

воскова
стиглість

Бестселлер Турбо (0,05 - 0,08 л/га)
Суперкіл (0,7 л/га)
Ф’юрі (0,2 л/га)

Система захисту посівів зернових колосових

вихід
у трубку

48

49

до
висіву

(2,5 л/га)

Інсектицид для захисту посівів від комплексу шкідників

81-89

Суперкіл

51-69

Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту

18

Келпак

17

Післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними бур’янами

15

Лiдер

14

Досходові гербіциди для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур’янами

13

(0,5-0,75 л/га)

Старгезан
Піонер

12

Cуперкіл

(2-4 л/га)

Системний післясходовий грамініцид
для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур’янами

0-10

(3 л/га)

Лiдер

Келпак

(0,8 л/га)

Топланц

Піонер

(5 л/га)

Старгезан

Топланц

Система захисту посівів сої

50

до
висіву

(1,5 л/т)

Голдазім

(8 л/т)

Даліна

(2,5 л/т)

Семафор

00

Універсальний десикант контактної дії для підсушування насіння соняшнику
та гербіцид для боротьби з вегетуючими бур’янами
Фунгіцид для захисту посівів від комплексу основних захворювань
Регулятор росту рослин на основі натурального гормону росту

Самум

Голдазім

Келпак

59

Післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними дводольними бур’янами

57

Рондос

53

Післясходові гербіциди для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур’янами

Протравники насіння

37

Нептун
Топланц

18

Досходовий гербіцид для боротьби з однорічними злаковими та дводольними бур’янами

14

Досходовий селективний гербіцид для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур’янами

12

(2 л/га)

Піонер

11

Рондос (25-30 г/га)

Келпак

(3 л/га)

Самум

Старгезан

Даліна
Голдазім
Семафор

(4 л/га)

Старгезан

(2,5 л/га)

Піонер

Нептун (2 л/га)

Голдазім (1,5 л/га)

Топланц (0,8 л/га)

Система захисту посівів соняшника

51
Інсектициди проти комплексу шкідників саду
Інсектоакарицид
Піретроїдний інсектицид широкого спектру дії
Контактний фунгіцид профілактичної дії
Системні фунгіциди профілактичної дії

Талстар

Арріво

Патроль

Сілліт
Пірус

Сілліт (1,7-2,25 л/га)
Пірус (0,75-1 л/га)

Патроль (1,5-2 л/га)

плід до 3 см плід більше
-Y
3 см

Суперкіл (1,0 л/га)
Хлоргард (1,5 л/га)

зав’язь до
1,5 см - I

Талстар (0,4 - 0,6 л/га)

опадання
пелюсток H

Талстар (0,4 - 0,6 л/га)

цвітіння F2

Ф’юрі (0,2 - 0,3 л/га)
Арріво (0,3 л/га)

рожевий
бутон - E2

Ф’юрі (0,2 - 0,3 л/га)
Арріво (0,3 л/га)

розпускання бруньок
-E

Суперкіл (1,0 л/га)
Хлоргард (1,5 л/га)

мишачі
вушка - D

Суперкіл
Ф’юрі
Хлоргард

зелений
конус - С

Система захисту садів
дозрівання

ДИСТРИБ’ЮТОРИ:
м. Київ
ТОВ «Агросем»

(044) 583-07-25

ПАТ «Агрохімцентр»

(044) 574-29-06

МПП Фірма «Ерідон»

(044) 536-92-00

ПАТ «Компанія Райз»

(044) 585-24-40

ТОВ «Сервіс-Агроцентр»

(044) 258-75-71

ТОВ «ТДН»

(044) 249-68-94

ТОВ «УАХК»

(044) 258-91-21

Київська обл.
ТОВ «Спектр-Агро»

(044) 520-94-30

АР Крим
ТОВ «Агро-Лідер»

(0652) 51-48-68

ТОВ «Осавіахім»

(0652) 24-80-75

Волинська обл.
ТОВ «Агроплантеко»

(0332) 76-90-91

Дніпропетровська обл.
ТОВ «Агрофармахім»

(0562) 35-13-53

Донецька обл.
ТОВ «Агрозахист Донбас»

(06239) 20–273

Житомирська обл.
ПП «Адлєр»

(0412) 42-91-78

Запорізька обл.
ТОВ «Агрохімінвест»

(061) 222-32-55

ТОВ «Бізон-імпорт»

(061) 222-32-12

Львівська обл.
ТОВ Фірма «Габен»

(0322) 70-91-27

Луганська обл.
ТОВ «Агропак»

(0642) 71-73-93

ТОВ «Щедрий Лан»

(0643) 69-52-00

Тернопільська обл.
ПП «Кронос Вест»

(0352) 42-24-05

Харківська обл.
ТОВ «Украгроресурс»

(057) 737-23-44

Черкаська обл.
ТОВ «АгроРось»

(04735) 2-58-44
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ПРЕДСТАВНИКИ:

БІЛОРУСЬ

РОСІЯ
ПОЛЬЩА

ПОЛТАВА
ТЕРНОПІЛЬ

СЛОВАЧЧИНА

УГОРЩИНА

ДОНЕЦЬК

МОЛДОВА
МИКОЛАЇВ

РУМУНІЯ

Донецьк,

Запоріжжя, Дніпропетровськ,

Луганськ
(067) 547-22-43

(067) 536-62-76

Житомир, Вінниця,
Вінниця, Хмельницький
(067) 536-62-21

Київ, Чернігів, Суми,
Черкаси, Полтава
(067) 536-62-75

Одесса, Миколаїв,
Херсон
(067) 547-22-45

Львів, Тернопіль,
Рівне, Луцьк
(067) 547-22-41

Республіка Молдова

Республіка Білорусь

(0037369) 21-76-64

(0037529) 771-19-54

Кіровоград
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