Каталог засобів
захисту рослин

2018

Таск® Екстра
Тітус® Екстра
Хармоні® Класік
Тітус®
Базис®
Райфл® / Таро®
Квелекс™ 200 ВГ
Паллас™ Екстра 317 ВГ
Паллас™
Трофі™ 90, КЕ
Ланцелот™ 450, ВДГ
Лонтрел™ 300
Естерон™ 600 ЕС, КЕ
Галера™ Супер
Гоал™ 2Е
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гербіциди

Гербіциди

гербіцид

DuPont™

DuPont™

Таск® Екстра

Тітус® Екстра

Ефективність
на максимальну потужність!

Наше вдосконалення
для вашого зростання!

Післясходовий гербіцид для
посиленого контролю однорічних та
багаторічних злакових і дводольних
бур’янів в посівах кукурудзи на
зерно та силос

Двокомпонентний післясходовий
гербіцид для вдосконаленого контролю
однорічних та багаторічних злакових
та основних дводольних бур’янів у
посівах кукурудзи на зерно та силос

гербіциди

гербіциди

гербіцид


Посилений контроль злісних бур’янів: пирію, видів проса, мишіїв, берізки, осотів, гірчаків, амброзії, хвоща польового та ін.

Швидкий прояв гербіцидної дії

Ідеальне рішення для технологій з нульовим та мінімальним обробітком ґрунту

Безпечний для наступних культур сівозміни


Потужна та прискорена дія на бур’яни завдяки збалансованому вмісту та
синергізму двох діючих речовин

Вдосконалений контроль пирію повзучого, курячого проса, видів мишіїв,
щириць та деяких інших дводольних бур’янів

Гнучкість у застосуванні (від 2 до 8 листків культури) та відмінна селективність

Діючі речовини:........................... римсульфурон – 23 г/кг, нікосульфурон – 92 г/кг,
.............................................................................................. дикамба – 550 г/кг
Препаративна форма:.........................................................водорозчинні гранули
Упаковка:......................................................... 440 г та 4400 г (пластикова банка)
Норма використання:..................................................................... 400 - 440 г/га

Діюча речовина:...................... нікосульфурон – 500 г/кг, римсульфурон – 250 г/кг
Препаративна форма:.........................................................водорозчинні гранули
Упаковка:......................................................................... пластикова банка 250 г
Норма використання:........................................................................ 40 – 50 г/га

Норма витрати

Кукурудза

400-440 г/га +
Тренд® 90
0,15-0,2%
Однорічні, багаторічні 3-6 листків
або Синерджен
злакові та широколисті культури
SOC 0,25% концентрації
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www.zzr.dupont.ua

Спектр дії

Фаза
внесення

Культура

Кратність
обробок
за сезон

Культура

Норма витрати

Спектр дії

1 за сезон

Кукурудза
на зерно та
силос

40-50 г/га +
Тренд® 90 0,15-0,2%
або Синерджен SOC 0,25%
концентрації

Однорічні та бага- 2-8 листків
торічні злакові та культури
1 за сезон
основні дводольні

www.zzr.dupont.ua

Фаза
внесення

Кратність
обробок
за сезон

5

гербіцид

DuPont™

DuPont™

Хармоні® Класік

Тітус®

Нові можливості
класичного захисту сої!

В авангарді захисту!

гербіциди

гербіциди

гербіцид

Високоефективний післясходовий
гербіцид для контролю комплексу
багаторічних та однорічних злакових
і однорічних двосім’ядольних
бур’янів у посівах томатів та картоплі

Новий післясходовий гербіцид для
захисту сої від найбільш проблемних
видів двосім’ядольних бур’янів


Посилений контроль найбільш проблемних однорічних двосім’ядольних
бур’янів

Покращена дія проти видів дурману, нетреби, лободи, канатнику, щириць,
гірчаків, та ін.

Покращений контроль падалиці соняшнику та ріпаку

Здатний проявляти ґрунтову дію та пригнічувати деякі види злакових бур’янів


Єдиний гербіцид для захисту як розсадних, так і висівних томатів, на ранніх
стадіях розвитку культури

Висока селективність і широке вікно застосування на томатах та картоплі

Ефективний проти проблемних злакових (мишій, пирій, гумай та інші) і деяких
дводольних бур’янів

Ідеальний партнер для бакових сумішей

Діючі речовини: .............................................. тифенсульфурон-метил - 187,5 г/кг
............................................................................... хлоримурон-етил - 187,5 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Хімічний клас: ..................................................................... сульфонілсечовини
Упаковка: ........................................................................ пластикова банка 500 г
Норма використання: .............................................................................. 35 г/га

Діюча речовина: ............................................................римсульфурон – 250 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Упаковка: .............................................................. пластикова банка 500 г та 50 г
Норма використання: ....................................................................... 40 – 50 г/га

Культура

Соя
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Норма
витрати, г/га

35 г/га
+ ПАР Тренд®
0,15%

www.zzr.dupont.ua

Фаза внесення

поява першого
трійчастого
листка у сої

Спектр дії

Однорічні
двосім’ядольні
бур’яни

Кількість обробок
за сезон

одна

Культура Норма витрати

Спектр дії

40-50 г/га (або 30 г та 20 г)
Картопля + Тренд® 90
Багаторічні
0,15%
та однорічні
злакові,
однорічні
50 г/га
дводольні
+ Тренд® 90
Томати
0,15%
www.zzr.dupont.ua

Фаза
внесення

Кратність
обробок
за сезон

Після підгортання
(окутування) та за
появи 2 хвилі бур’янів
1-2 за
сезон
До посіву –
2-6 листків культури
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гербіцид

DuPont™

DuPont™

Базис®

Райфл® / Таро®

Висока ефективність
за доступну ціну!

Високоефективний післясходовий
гербіцид для контролю багаторічних
та однорічних злакових і однорічних
двосім’ядольних бур’янів у посівах
кукурудзи

Економічний післясходовий
гербіцид для контролю злакових та
широколистих бур’янів у посівах
кукурудзи


Забезпечує економічний післясходовий захист

Контролює злакові та широколистяні види бур’янів

Відсутність обмежень в сівозміні

Низька норма та зручність використання

Сумісний з протидводольними партнерами
Діючі речовини:............ римсульфурон – 500 г/кг, тифенсульфурон-метил – 250 г/кг
Препаративна форма:.........................................................водорозчинні гранули
Клас:..................................................................................... сульфонілсечовини
Упаковка:......................................................................... пластикова банка 250 г
Норма використання:........................................................................ 20 – 25 г/га

Культура

Кукурудза
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Норма витрати

20-25 г/га +
Тренд® 90 0,15%

www.zzr.dupont.ua

Спектр дії

Фаза
внесення

Кратність
обробок
за сезон

Чутливі однорічні, 2-5 листків
багаторічні злако- культури
1 за сезон
ві та дводольні


Ефективний проти всіх злакових
(мишій, види пиріїв, гумай та ін.)
та більшості дводольних бур’янів
(щириця звичайна, види гірчаків та
ін.) в посівах кукурудзи

Висока селективність, технологічність та широке вікно застосування
(2-7 листків культури)


Відсутність обмежень у сівозміні

Сумісний з більшістю препаратів,
тому може застосовуватися у комплексному захисті

Зручна упаковка та точність виміру
норми витрати

Заощадження коштів на транспор
тування та зберігання

Діюча речовина:.............................................................римсульфурон – 250 г/кг
Препаративна форма:.........................................................водорозчинні гранули
Упаковка:......................................................................... пластикова банка 500 г
Норма застосування:........................................................................... 40-50 г/га

Кратність
обробок
за сезон

Культура

Норма
витрати

Спектр дії

Фаза
внесення

Кукурудза

40-50 г/га +
Тренд® 90 0,15%

Чутливі багаторічні та
однорічні злакові і
однорічні дводольні

2-7 листків
1 за сезон
культури

www.zzr.dupont.ua
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гербіциди

гербіциди

гербіцид

гербіциди

гербіциди

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Інноваційний гербіцид для ефективного
контролю широкого спектру двосім’ядольних
бур’янів в посівах зернових колосових культур

Новий крос-спектр гербіцид який
неперевершено контролює поширені
злакові та дводольні бур’яни

Діючі речовини: .......................................... галаксифен-метил,100г/кг+флорасулам,100г/кг
......................................................................................+клоквінтосет-кислоти,70,8г/кг(антидот)
Препаративна форма: ................................................................................. водорозчиннігранули
Хімічний клас:....................................................................... арилпіколінати+триазолпіримідини
Упаковка:.................................................................................................... пластиковабанка,600г
Норма використання:......................................................................................................50-60г/га

Діючі речовини:..................................... пірокссулам,250г/кг+галаксифен-метил,66,67г/кг
...................................................................................... +клоквінтосет-кислоти354,г/кг(антидот)
Препаративна форма: .................................................................................водорозчиннігранули
Хімічний клас: .................................................................... триазолпіримідинитаарилпіколінати
Упаковка:.....................................................................................................пластиковабанка,1кг
Норма використання:.................................................................................................... 75-90г/га

 Новийстандартдляконтролюпідмаренникучіпкого

 Контрольпроблемнихзлаковихбур’янів:метлюгзвичайний,бромусвиди,вівсюг,таін.

 Антирезистентнерішеннядляконтролю
проблемних:амброзіїполинолистої,маку
дикого,волошкисиньої,сокирокпольових,
видівромашки,руткилікарської,лободи,
герані,капустянихтаін.

 Новийстандартдляконтролюпідмаренникучіпкого
 Антирезистентнерішеннядляконтролю
амброзіїполинолистої,макудикого,
волошкисиньої,сокирокпольових,видів
ромашки,лободи,герані,капустянихтаін.

 Контрольпадалиціріпакутасоняшнику
 ІнноваційнаформуляціяGoDRI™

 Контрольпадалиціріпакуусіхвидівта
соняшнику

 Низьканормавикористання

 Інноваційнаформуляціятанизьканорма
використання

 Дієвийзанизькихтемператур
 Широкевікнозастосування

 Відсутністьобмеженьусівозмінні

 Використаннянеобмежуєсівозміну

Культура

Норма витрати

Фаза внесення у
культури

Спектр дії

Пшениця,
ячмінь

50-60 г/га +
ПАР Тренд® 90

від 2-3 х листків до
прапорцевого листа
включно

Однорічні та деякі
багаторічні дводольні
бур’яни
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Кількість обробок
за сезон

1 за сезон

Культура

Норма витрати

Фаза внесення у
культури

Спектр дії

Пшениця
озима та яра

75-90 г/га +
ПАР Тренд® 90

від 3-х листків до
2-го міжвузля

Однорічні злакові та
дводольні бур’яни

Кількість обробок
за сезон
1 за сезон
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гербіциди

гербіциди

Сучасний, високоефективний, післясходовий гербіцид широкого
спектру дії, який одночасно контролює однорічні злакові та деякі
дводольні бур’яни в посівах озимої та ярої пшениці

Досходовий гербіцид для контролю злакових та деяких дводольних
бур’янів в посівах соняшнику, кукурудзи та сої

Діючі речовини: ..........................пірокссулам,45г/л+клоквінтосет-кислоти,90г/л(антидот)
Препаративна форма: ...................................................................................... маслянадисперсія
Хімічний клас:.................................................................................................... триазолпіримідини
Упаковка:........................................................................................................пластиковабанка,5л
Норма використання:................................................................................................. 0,15-0,4л/га

Діючаречовина: ................................................................................................. ацетохлор,900г/л
Препаративна форма: ................................................................................... концентратемульсії
Хімічний клас: ......................................................................................................... хлорацітаніліди
Упаковка:................................................................................................ пластиковаканістра,20л
Норма використання: ................................................................................................ 1,5-2,5л/га

 Стандартконтролюметлюгузвичайного
(насіннєвітатоварніпосіви),вт.ч.умінімальнихнормахвнесення

 Ефективнийдосходовийконтрольнайбільшпоширениходнорічнихзлаковихта
деякихдводольнихбур’янів

 Контрольвидівбромусутавівсюгу

 Незаміннийпартнердлябаковихсумішей
впосівахсоняшнику

 Пригніченняпадалиціячменютапирію
повзучого,кукурудзи

 Тривалийперіодзахистудо8тижнів

 Ефективнийконтрольосновнихдвосім’ядольнихвидіввразівикористанняв
повнійнормі
 Високаселективністьдоозимоїтаярої
пшениці,житататритикале
 Безобмеженьвсівозмінні
 Відміннасумісністьзпартнерамидля
баковихсумішей
Культура
Пшениця
Жито
Тритикале

12

Норма витрати, Фаза внесення у
л/га
культури
0,15-0,2
0,4

Спектр дії

Кількість обробок
за сезон

Метлюг звичайний
від 3-х листків до
2-го міжвузля

Бромус, види, вівсюг та
деякі дводольні бур’яни

1 за сезон

Культура

Норма витрати,
л/га

Фаза внесення у
культури

Спектр дії

Кількість обробок
за сезон

Кукурудза

2,0-2,5

Соняшник

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

Однорічні злакові
та деякі дводольні
бур’яни

1 за сезон

Соя

Обприскування ґрунту до висівання або
одразу після висівання культури
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гербіциди

гербіциди

Сучасний післясходовий гербіцид системної дії, призначений для
контролю широкого спектру однорічних та багаторічних широколистих
бур’янів в посівах зернових колосових культур та кукурудзи
Діючі речовини: ....................................................флорасулам,150г/кг+амінопіралід,300г/кг
Препаративна форма: ................................................................................ водорозчиннігранули
Хімічний клас: .....................................триазолпіримідини+похідніпіридинкарбоновоїкислоти
Упаковка: .............................................................................................. пластиковаканістра,500г
Норма використання: .................................................................................................... 0,033кг/га

Післясходовий гербіцид системної дії для боротьби з однорічними
дводольними та багаторічними коренепаростковими бур’янами в
посівах сільськогосподарських культур
Діюча речовина: ................................................................................................клопіралід,300г/л
Препаративна форма: ............................................................................................. воднийрозчин
Хімічний клас: .........................................................................похідніпіридинкарбоновоїкислоти
Упаковка: каністра: ..................................................................................................................... 5л
Норма використання: .............................................................................................. 0,16-0,66кг/га
 Еталонконтролюбур’янівзродин:складноцвіті,гірчакові,бобовітапасльонові

 Ефективнийпротивидівосотівтападалицісоняшнику(вт.чстійкої)
 Завдякиґрунтовійдіїпопереджуєпояву
наступноїхвилібур’янівтападалиці
соняшнику
 Добрийпартнервсумішахзграмініцидамитаіншимигербіцидами,фунгіцидами,інсектицидамитарідкимиазотними
добривами

Культура
Пшениця,
ячмінь,
тритикале
Кукурудза
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Норма витрати, кг/га

0,033

Фаза внесення у культури
Від фази кущіння до другого
міжвузля включно.
Дозволено в т.ч. авіаметодом

Спектр дії

Однорічні та
багаторічні
дводольні
Фаза від 3-х до 7 листків включно.
бур’яни
Дозволено в т.ч. авіаметодом

Кількість обробок
за сезон

1 за сезон

 Найкращійконтрольнадземноїтапідземноїчастинусіхвидівосоту
 Контролюєпадалицюсоняшникуусіхвидів
 Зручнийузастосуванні
Культура

Норма витрати, кг/га

Пшениця, ячмінь,
просо, овес

0,16 - 0,66

Жито

0,3

Кукурудза

0,2-1,0

Фаза 3-5 листків

Буряки цукрові

0,3-0,5

Поява 1-3 справжніх листків культури

Ріпак

0,3-0,5

Поява 1-ї пари справжніх листків до утворення бутону

Льон-довгунець
на технічні цілі

0,1-0,3

Фаза «ялинки»

Райграс
однорічний

0,3

Кущення

Лаванда

1,0-1,7

Відростання культури

Капуста
білокачанна

0,2 -0,5

Після висаджування розсади

Фаза внесення у культури

Спектр дії

Кількість
обробок
за сезон

Від фази кущіння
до початку виходу в трубку

Однорічні та
дводольні
1 за сезон
багаторічні
бур’яни
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гербіциди

гербіциди

Надійний системний гербіцид для контролю широкого спектру
дводольних бур’янів в посівах пшениці, ячменю та кукурудзи

Післясходовий гербіцид для контролю широкого спектру
двосім’ядольних бур’янів в посівах гірчиці, ріпаку озимого та ярого

Діючі речовини: ...............2-етилгексиловийефір2,4-дихлорфеноксиоцтовоїкислоти,905г/л
............................................................................................................ (еквіваленткислоти-600г/л)
Препаративна форма: ................................................................................... концентратемульсії
Хімічний клас: .............................................................................. похідніфеноксіоцтовоїкислоти
Упаковка: ............................................................................................... пластиковаканістра,20л
Норма використання: ................................................................................................. 0,6-0,8л/га

Діюча речовина: ................................клопіралід267г/л+піклорам80г/л+амінопіралід17г/л
Препаративна форма: ............................................................................................. воднийрозчин
Хімічний клас: .........................................................................похідніпіридинкарбоновоїкислоти
Упаковка: ......................................................................................................................каністра, 5л
Норма використання: ................................................................................................. 0,2-0,3л/га

 Широкевікнозастосування–весна-осінь
(ВВСН12-39)

 Володієвисокоюефективністюпроти
більшостідводольнихбур’янів,вт.ч.
видівлободи,щириці,маку,падалиці
соняшнику

 Ефективнийконтрольпроблемнихбур’янів,такихякпідмаренникчіпкий,видів
осоту,волошкисині,лободи,ромашки,
макутаінші

 Ефективнийконтрольберізкипольової
 Швидкопроникаєвбур’янитазупиняєїх
рістірозвиток

 Маєрістрегулюючийефект
 Сумісназграмініцидами,інсектицидами
тафунгіцидами

 Безобмеженьвсівозмінні
 Гарнийпартнердлябільшостізасобів
захисту

Культура

Норма витрати, л/га

Пшениця,
ячмінь,

0,6-0,8

Кукурудза
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0,7-0,8

Фаза внесення у культури

Спектр дії

Однорічні
та деякі
багаторічні
Фаза від 3-х до 5 листків включно дводольні
бур’яни
Від фази кущіння до другого
міжвузля включно

Кількість обробок
за сезон

Культура

Норма
витрати,
л/га

Фаза внесення у культури

Спектр дії

Кількість обробок за сезон

1 за сезон

Ріпак озимий,
Ріпак ярий,
гірчиця

0,2-0,3

Восени або навесні від 2-х
справжніх листків до появи
квіткових бутонів

Однорічні та деякі
багаторічні дводольні бур’яни

1 за сезон
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2E KE
Високоефективний, селективний гербіцид контактної дії для надійного
контролю бур’янів при досходовому та ранньо-післясходовому
застосуванні
Діючі речовини: ......................................................................................... оксифлуорфен, 240 г/л
Препаративна форма: .................................................................................... концентрат емульсії
Хімічний клас: ............................................................................................................дифенілефіри
Упаковка: .......................................................................................................................каністра, 5 л
Норма використання: ................................................................................................. 0,05 -1,0 л/га
 Використовується у світі на більш ніж 50 культурах
 Контролює бур’яни навіть в умовах посухи
 При досходовому застосуванні сумісний з іншими гербіцидами ґрунтової дії
 Ефективно контролює амброзію, види вероніки, гірчаку, лободи, щириці та багато інших
дводольних бур’янів та деякі однорічні злакові

Культура

Цибуля

Норма
витрати,
л/га

Фаза внесення у культури

Кількість обробок
за сезон

Однорічні
дводольні

1 -3 за сезон
цибуля
1 яблуня

1,0 л/га або Початок обробки у фазу 1-2 листка
0,2+
у цибулі при появі ранніх бур’янів,
0,3+
подальші дві обробки по мірі появи
0,5
нових сходів бур’янів

Яблуня

4,0-5,0

Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів

Лісове господарство

2,0-8,0

Досходове або післясходове обприскування (до або після початку
вегетації саджанців)

Соняшник

0,8-1,0

Обприскування ґрунту після висіву,
але до появи сходів культури
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Спектр дії

Абруста®
Вареон®
Таліус®
Аканто Плюс®
Аканто®
Танос®
Талендо®
Талендо® Екстра
Курзат® М
Курзат® Р
Дітан™ М-45
Принцип™ 90 SC
Косайд® 2000

20
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фунгіциди

гербіциди

Фунгіциди

DuPont™

фунгіцид

DuPont™

КОРОЛЬ
нижнього ярусу

Абруста®

Вареон®

для Т0/Т1

Довершеність
Вашого успіху!

Горизонт нових
можливостей!

Абруста® — яскравий та унікальний
представник новітнього хімічного
класу SDHI фунгіцидів

Трьохкомпонентний фунгіцид з
ефектом імуномодулюючої дії
для професійних програм захисту
зернових культур від основи стебла
до колосу

фунгіциди

Відмінне рішення
для Т2/Т3


Відмінний контроль широкого спектру хвороб пшениці та ячменю

Стимулювання та покращення розвитку кореневої системи, що призводить до
більш ефективного використання вологи

Суттєве підвищення фотосинтетичної активності рослин

Покращення якості зерна та підвищення врожайності культури

Діючі речовини: ...................................................................... пентіопірад – 150 г/л
................................................................................................ципроконазол – 60 г/л
Препаративна форма: ...............................................................концентрат суспензії
Хімічний клас: .............................................. піразол-карбоксаміди (SDHI) + триазоли
Упаковка: .............................................................................................. каністра 5 л
Норма використання:............................................................................0,7 – 1,3 л/га
Норма
Норма
Культура витрати у Т1 витрати у Т2
(ВВСН 30-32) (ВВСН 39)
Пшениця
озима
Ячмінь
озимий,
ярий
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Норма
витрати
робочого
розчину

Час
обробок

в період
0,7 – 1,0 л/га 0,7 – 1,3 л/га 200-400 л/га
вегетації

0,7 – 1,0 л/га 0,7 – 1,0 л/га 200-400 л/га

www.zzr.dupont.ua

в період
вегетації

Максимальна
Термін
кратність
очікування
обробок
2 за сезон

2 за сезон

30 днів


Ефективне та комплексне рішення проти широкого спектру хвороб зернових
колосових культур: борошнистої роси, церкоспорельозу, видів плямистостей,
видів іржі, фузаріозу та інших

Поєднання трьох діючих речовин забезпечує профілактичну, лікувальну та
викорінюючу дії

Стимулює стійкість культури до захворювань, сприяє підвищенню врожайності
за рахунок ефекту імуномодулюючої дії
Діюча речовина: ....... прохлораз 320 г/л + проквіназид 40 г/л + тебуконазол 160 г/л
Препаративна форма: ........................................................... концентрат емульсії
Клас: .............................................................. імідазоли + триазоли + квіназоліни
Упаковка: ........................................................................................ каністра 5 л
Норма застосування: .........................................................................0,6-1,0 л/га

Культура

Пшениця
озима та
яра

Норма Спектр дії
витрати

0,6-1,0
л/га

30 днів

Ячмінь ози- 0,6-1,0
мий та ярий л/га
www.zzr.dupont.ua

Борошниста роса, церкоспорельозна
гниль, снігова пліснява, септоріоз
листя, жовта та бура іржа, темно-бура
плямистість, піренофороз (жовта плямистість), фузаріоз колосу, септоріоз
колосу, альтернаріоз

Фаза
внесення

Кратність
обробок
за сезон

В період 2 за сезон
вегетації

Борошниста роса, септоріоз листя,
жовта іржа, смугаста, сітчаста та темно-бура плямистість, ринхоспоріоз
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фунгіциди

фунгіцид

фунгіцид

DuPont™

DuPont™

Таліус®

Аканто Плюс®

Зернові захищено
і загартовано!

Потенційний врожай
стає досяжним!

Унікальний фунгіцид
для тривалого контролю
борошнистої роси зернових
колосових культур

Двокомпонентний фунгіцид
на основі стробілурину з вираженим
фізіологічним ефектом для
захисту багатьох культур


Перший в Україні фунгіцид з ефектом імуномодулюючої дії

Забезпечує до 6 тижнів неперевершеного захисту пшениці від
борошнистої роси

Рівномірне покриття культури за рахунок активної “парової” фази


Відповідає найвищим вимогам щодо фунгіцидного захисту в інтенсивних
технологіях вирощування зернових, соняшнику, ріпаку, кукурудзи, сої та цукрового буряку

Максимізує врожайність та покращує показники якості врожаю за рахунок
захисної дії та вираженого фізіологічного ефекту

Забезпечує здоровий ріст і розвиток культури, зменшує чутливість культури до
стресових факторів

Діюча речовина: ................................................................проквіназид – 200 г/л
Препаративна форма: ........................................................... концентрат емульсії
Клас: ............................................................................................... квіназоліни
Упаковка: .................................................................................... 1 л, ящик 10 л
Норма застосування: .................................................................... 0,15-0,25 л/га

Діюча речовина: ........................пікоксістробін – 200 г/л, + ципроконазол – 80 г/л
Препаративна форма: ..........................................................концентрат суспензії
Класс:............................................................................ стробілурини + триазоли
Упаковка: .......................................................................................... 5 л (4х5л)
Норма застосування: .........................................................................0,5-1,0 л/га

Культура
Пшениця яра
та озима,
ячмінь
озимий та
ярий

Норма витрати

0,15-0,25 л/га

Спектр дії

Борошниста роса

Кратність
Фаза внесення обробок
за сезон
До початку повного
2 за сезон
цвітіння

Культура

www.talius.dupont.ua

Фаза
внесення

Борошниста роса, септоріоз листя та колосу,
Пшениця
(види), жовта плямистість (піренофороз),
озима та яра 0,5-0,75 іржа
альтернаріоз
л/га
Ячмінь озиСітчаста, смугаста, темно-бура, облямівкова плямий та ярий
мистість, іржа (види), борошниста роса, септоріоз
0,5-0,75 Борошниста роса, пероноспороз, іржа, септоріоз,
Соя
л/га
фузаріоз, альтернаріоз
0,5-1,0
Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, несправСоняшник
В період
л/га
жня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз
вегетації
Цукровий
0,5-0,75 Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз,
буряк
л/га
іржа, рамуляріоз
Ріпак озимий 0,5-1,0 Біла та сіра гниль, альтернаріоз,
та ярий
л/га
циліндроспоріоз
0,75-1,0 Гельмінтоспоріоз види, іржа, види
Кукурудза
л/га
Рис
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Норма Спектр дії
витрати

Кратність
обробок
за сезон

2
за сезон
Для рису.
Наземна
обробка
2 рази
за сезон
Авіаобробка
- 1 раз за
сезон

1,0 л/га Пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, церкоспороз

www.acantoplus.dupont.ua
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фунгіциди

фунгіциди

фунгіцид

фунгіцид

DuPont™

DuPont™

Аканто®

Танос®

Зелено.
Зеленіше.
Аканто®!

Завжди перемагає!
Двокомпонентний фунгіцид
профілактичної, лікувальної та
антиспоруляційної дії
для захисту соняшнику, сої,
винограду, картоплі та томатів

фунгіциди

Фунгіцид із вираженим фізіологічним
ефектом для захисту кукурудзи та
соняшнику

Відмінна та довготривала захисна дія проти основних хвороб кукурудзи та
соняшнику

Позитивний вплив на ріст та розвиток рослин завдяки вираженому фізіологічному ефекту

Зменшує чутливість до стресових факторів, подовжує вегетаційний період

Забезпечує підвищення урожайності та покращення якості урожаю
Діюча речовина: ...................................................................пікоксістробін – 250 г/л
Препаративна форма: ...............................................................концентрат суспензії
Хімічний клас: ...................................................................................... стробілурини
Упаковка: ........................................................................................................... 5 л
Норма використання:....................................................................................1,0 л/га

Культура

Норма
витрат,
л/га

Соняшник
(наземне внесення)

1,0

Соняшник
(авіаційне внесення)

1,0

Кукурудза
(наземне внесення)

1,0

Кукурудза
(авіаційне внесення)
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1,0

www.zzr.dupont.ua

Шкідливі
об’єкти

Час обробки

Обприскування в
Фомоз,
період вегетації
альтернаріоз,
переноспороз,
Обприскування в
іржа
період вегетації

Гельмінтоспоріоз,
іржа

Максимальна
кратність
обробок

Строки
очікування
до збору
врожаю

2

30

1

Обприскування в
період вегетації

2

Обприскування в
період вегетації

1

30


Висока біологічна ефективність проти комплексу хвороб за рахунок
поєднання контактної та системно-локальної дії

Сприяє збереженню асиміляційної поверхні рослини, що позитивно
впливає на продуктивність культури

Вдале співвідношення ціни та якості
Діюча речовина: ............................. цимоксаніл – 250 г/кг, фамоксадон – 250 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Упаковка: .................................... пластикова банка 0,4 кг, фольгований пакет 2 кг
Норма використання: .................................................................... 0,4 – 0,6 кг/га
Культура Норма
витрати

Спектр дії

Фаза внесення

Кратність
обробок
за сезон

Виноград 0,4 кг/га

Мілдью

Перед та після
цвітіння, перед
закриттям грони

3
за сезон

Початок вегетації
(12-15 см культури)
та через 8-12 днів

4
за сезон

Фітофтороз, альтернаріоз,
септоріоз
0,6 кг/га
Картопля
Фітофтороз, альтернаріоз
Альтернаріоз, фомопсис,
несправжня
Соняшник 0,4-0,6 кг/га фомоз,
борошниста роса, септоріоз, біла та сіра гниль

Томати

30

Соя

0,6 кг/га

30

www.zzr.dupont.ua

1 – стадія 6-10 листків, 2
2 – розкриття бутоза сезон
ну-початок цвітіння

В період вегетації,
оптимально профілакПереноспороз, септоріоз, тично:
борошниста роса, альтер- Т1. Бутонізація - поча- 2
за сезон
наріоз
ток цвітіння
Т2. Початок наливу
бобів
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фунгіциди

фунгіцид

DuPont™

DuPont™

Талендо®

Талендо® Екстра

Тепер оїдіум – лише спогад!

Гнучкість та впевненість!

Спеціалізований фунгіцид
профілактичної дії для захисту
винограду від оїдіуму та насаджень
яблуні від борошнистої роси

Фунгіцид Талендо® Екстра необхідне рішення для кожного
виробника винограду!


Забезпечує до 3 тижнів надійного захисту від борошнистої роси

Перший в Україні фунгіцид з ефектом імуномоделюючої дії (ІМД)

Новий механізм дії, що дає можливість застосування фунгіциду в антирезистентних програмах

Захищає нові прирости культури, завдяки утворенню “парової фази” протягом
14-21 днів

Діюча речовина: ................................................................проквіназид – 200 г/л
Препаративна форма: ........................................................... концентрат емульсії
Клас: ............................................................................................... квіназоліни
Упаковка: .................................................................................................1 літр
Норма використання: ................................................................ 0,175 – 0,25 л/га

Культура

Норма витрати

Спектр дії

Фаза
внесення

Кратність
обробок
за сезон

Виноград

0,2 л/га

Оїдіум

Профілактично,
травень-червень,
липень-серпень

3-4 за
сезон

Яблуня

0,2-0,25 л/га

Борошниста Профілактично,
травень-червень,
роса
липень-серпень
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фунгіцид

Продукт поєднує в собі як профілактичні, так і посилені лікувальні
властивості проти збудника оїдіуму для досягнення більшої гнучкості.
Талендо® Екстра впевнено захищає культуру до 3 тижнів, одночасно
стимулює її стійкість до захворювань за рахунок ефекту імуномодулюючої дії.

Проявляє профілактичні та лікувальні властивості проти збудника оїдіуму

Забезпечує до 3 тижнів надійного захисту

Захищає грону винограду навіть після змикання ягід завдяки «паровій фазі»

Стимулює стійкість культури до захворювань за рахунок імуномодулюючої дії

Діюча речовина: .............................. проквіназид – 160 г/л, тетраконазол – 80 г/кг
Препаративна форма: ........................................................... концентрат емульсії
Клас: ............................................................................... квіназоліни + триазоли
Упаковка: .................................................................................................1 літр
Норма використання: ...................................................................... 0,3-0,35 л/га

Культура Норма витрати

Спектр дії

Фаза
внесення

Кратність
обробок
за сезон

Виноград 0,3 – 0,35 л/га

Оїдіум

Профілактично,
травень-червень,
липень-серпень

3 сезон

2 за сезон

www.zzr.dupont.ua
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фунгіциди

фунгіциди

фунгіцид

фунгіцид

DuPont™

DuPont™

Курзат® М

Курзат® Р

Фунгіцид + Zn + Mn =
Курзат® М

Мистецтво захисту!

Ефективний двокомпонентний
фунгіцид для захисту широкого
спектру культур, що контролює
збудників фітофторозу, пероноспорозу, мілдью, альтернаріозу

Фунгіцид для ефективного захисту
картоплі від фітофторозу та огірків
від несправжньої борошнистої роси


Проявляє профілактичні, лікувальні та антиспоруляційні властивості

Чітко виражений стоп-ефект – при застосуванні до 1-2 днів на картоплі,
томатах, цибулі після початку зараження та 2-3 днів на виноградниках
Забезпечує рослину життєво необхідними елементами: марганцем та цинком




Профілактичні, лікувальні та антиспоруляційні властивості – зупиняє розвиток
хвороби через 1-2 доби після ураження

Здатність “капсулювання” інфікованих клітин – “стоп-ефект”

Відсутність резистентності до препарату

Діюча речовиная:..................................цимоксаніл – 45 г/кг, манкоцеб – 680 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Упаковка: ........................................................................................... 10 кг; 1кг
Норма використання: ..................................................................... 2,0 – 2,5 л/га

Діюча речовина: .................................... цимоксаніл – 4,2%, хлорокис міді – 39,8%
Препаративна форма: .....................................................порошок, що змочується
Упаковка: ................................................................................................... 1 кг
Норма використання: .................................................................... 2,5 – 3,0 кг/га

Культура

Норма
витрати

Картопля
Томати

2-2,5 кг/га

Цибуля
Виноград
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Спектр
дії
Фітофтороз,
альтернаріоз
Пероноспороз

2-2,3 кг/га

Фаза внесення

Кратність обробок за сезон

Профілактично
3 за сезон
або на ранній стадії (з інтервалом
ураження
7-14 днів)

Культура

Норма
витрати

Спектр дії

Картопля

2,5 кг/га

Фітофтороз

Огірки

3 кг/га

Пероноспороз

Фаза внесення

Кратність
обробок
за сезон

Профілактично або на До 4
ранній стадії ураження за сезон

Мілдью

www.curzatem.dupont.ua

www.zzr.dupont.ua
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фунгіциди

фунгіциди

фунгіцид

Сильний, сучасний, комбінований фунгіцид для контролю оїдіуму на
винограді, борошнистої роси та парші яблуні

Діюча речовина: ................................................................................................манкоцеб,800г/кг
Препаративна форма: ........................................................................... порошок,щозмочується
Клас: ..........................................................................................................................дітіокарбомати
Упаковка: ...................................................................................................................... мішок,25кг
Норма використання: .................................................................................................. 2,0-3,0кг/га

Діюча речовина: ........................................................... міклобутаніл,45г/л;квіноксифен,45г/л
Препаративна форма: .................................................................................. концентратсуспензії
Клас: ................................................................................................................. триазоли,квіноліни
Упаковка: .......................................................................................................................каністра,5л
Норма використання: ..........................................................................................................1,0л/га
 Маєзахисну,лікувальнута
викорінюючудії

 Зареєстрованийвсвітінабільшніж70культурахпроти400видівзбудників
 Невідомірезистентніштамигрибівза50-тирічневикористання

 Завдякисистемній,контактнійтадифузній
діїзабезпечуєзахистрослинвперіоднайбільшоїзагрозипоширенняхвороб

 Найбільшпоширенийпартнервбаковихсумішахдосистемнихфунгіцидів
 Завдякиперерозподілупрепаратутадіїпарівмаєповнийзахистрослинипротягом7-14днів
 ПрискорюєприрістлистковоїмаситаплодівкультуризавдякивмістуMnтаZn,щостимулюютьфотосинтез
Культура

Спектр дії

Норма витрати, кг/га

Яблуня

парша

2,0 – 3,0

Виноград

мілдью

2,0-3,0

Картопля

фітофтороз,
альтернаріоз

1,2-1,6

Томати

фітофтороз,
альтернаріоз

1,2-1,6

Пшениця озима

септоріоз,
бура іржа

2,0-3,0

Буряки цукрові

церкоспороз

2,0 -3,0

Ріпак

альтернаріоз

2,5-3,0

Фаза внесення

 Крімоїдіуму,ефективноконтролюєбільшістьвидівгнилейвинограду(біла,сіра,
чорна),викликаніпліснявимигрибами

Кратність обробок за сезон

5

В період
вегетації

3
1

Культура

Спектр дії

Яблуня

парша, борошниста роса

Виноград

оїдіум, види гнилей

Норма витрати, кг/га

Фаза внесення

Кратність
обробок
за сезон

1,0

В період
вегетації

5

2
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фунгіциди

фунгіциди

Контактний фунгіцид широкого спектру дії з сильною захисною
активністю

фунгіцид

DuPont™

Косайд® 2000
Максимум
біодоступної міді!

фунгіциди

фунгіциди

Сучасний фунгіцид-бактерицид
на основі міді для захисту садових
та овочевих культур від комплексу
хвороб

Підвищена ефективність завдяки максимальній кількості біодоступної міді

Миттєва розчинність гранул в робочому розчині за рахунок високотехнологічної формуляції

Більш тривала дія завдяки утворенню на рослині захисної плівки та ефекту
реактивації
Діюча речовина: ...................... гідроксид міді 350 г/кг + нестійкі іони міді 188 г/кг
Препаративна форма: ........................................................водорозчинні гранули
Хімічний клас: ................................................. неорганічні мідь-вмісні фунгіциди
Упаковка: ................................................................................................... 5 кг
Норма використання: .................................................................... 1,5 – 6,0 кг/га
Культура

Норма
витрати

Спектр дії

Яблуня

2,0-2,5 кг/га

Парша, бура плямистість
(філостиктоз)

Виноград 1,5-2,5 кг/га

Мілдью

Томати

2,0-2,5 кг/га

Фітофтороз, макроспоріоз,
септоріоз, альтернаріоз

Персик

2,0-6,0 кг/га

Курчавість

Цибуля

1,5-2,5 кг/га

Пероноспороз

Фаза
внесення

Кратність обробок за сезон

Фаза «зеленого конусу»,
фаза «рожевого бутону»,
восени після збору урожаю
3-4 за сезон
впродовж вегетації
впродовж вегетації
На початку набухання
бруньок та у фазу
«зеленого конусу»
впродовж вегетації

2 за сезон
3-4 за сезон

Картопля 1,5-2,5 кг/га

фітофтороз та альтернаріоз до та після цвітіння

3 за сезон

Черешня 2,0-3,0 кг/га

моніліоз, клястероспоріоз
кутаста плямистість, переноспороз, бактеріальний
опік, альтернаріоз

до та після цвітіння

3 за сезон

впродовж вегетації

3 за сезон

Соя

32

1,5-2,5 кг/га
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фунгіцид

Інсектициди
36
37

інсектициди та інші речовини

фунгіциди

Релдан™ 22 ЕС, КЕ
Дурсбан™

ЗАХОДЬ НА НАШ КАНАЛ,
ДИВИСЬ ПОРАДИ
ТА АКТУАЛЬНІ ВІДЕО
https://www.youtube.com/channel/UC9MgMZTe9IIb2q1vgkA3xiw

34

DuPont™

22 EC КЕ

інсектициди та інші речовини

Діюча речовина: ..................................................................................хлорпірифос-метил, 225 г/л
Препаративна форма: .................................................................................... концентрат емульсії
Клас: .................................................................................................... фосфоорганічні інсектициди
Упаковка: .......................................................................................................................каністра, 5 л
Норма використання: .......................................................................................................................
в період вегетації: ............................................................................... 1,0-4,0 л/га
перед завантаженням зерна на склад: ........................................ 0,01-0,02 л/т
незавантажені складські приміщення: • вологий метод..................2,5 мл/м2
• аерозольний метод....0,025 мл/м3
 Швидка контактно-шлункова дія з потужним «нокдаун» ефектом
 Наявність фумігаційної (інгаляційної) дії, що дозволяє більш ефективно контролювати
шкідників відкритого ґрунту та шкідників запасів, у тому числі кліщів
 Характеризується коротким періодом очікування та може використовуватись для дезінфекції прискладських територій, складських приміщень, продовольчого, фуражного та
насіннєвого зерна при зберіганні
Культура

Спектр дії

Яблуня

яблунева плодожерка, розанова
листовійка, букарка, попелиці, кліщі

Виноград

гронова листокрутка, павутинний
кліщ

Капуста

попелиці, совки, білянки, молі,
трипси

Томати, баклажани,
перець

совки, попелиці трипси

Озимий та ярий ріпак

прихованохоботники, квіткоїд,
попелиці

Зерно продовольче,
фуражне, насіннєве
Незавантажені
шкідники запасів включаючи кліщів
складські приміщення
Прискладські території
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Норма
витрати

Фаза внесення

Кратність обробок за сезон

3,0-4,0 л/га
В період вегетації

2

1,0-1,5 л/га

0,01-0,02
л/т
2,5 мл/м2

Перед
завантаженням
Вологий метод

0,025/м3

Аерозольний
метод

4,0 мл/м2

-

1

1-2

Ефективний фосфорорганічний інсектицид контактно-шлункової, інгаляційної та фумігаційної дії для контролю широкого спектру ґрунтових та
наземних шкідників на багатьох культурах та багаторічних насадженнях
Діюча речовина: .................................................................................... хлорпірифос-етил, 480 г/л
Препаративна форма: .................................................................................... концентрат емульсії
Клас: .................................................................................................. фосфорорганічні інсектициди
Упаковка: ...................................................................................................................... каністра, 5 л
Норма використання: ................................................................................................... 0,8-3,0 л/га
 Швидка стартова дія та сильний «нокаутуючий ефект»
 Контролює шкідників у верхньому шарі ґрунту завдяки фумігаційній дії
 Тривалий період захисту при можливості застосування у широкому діапазоні температур

Культура

Спектр дії

Норма
витрати,
л/га

Яблуня

плодожерки, листовійки, міль, кліщі, попелиці

2,0

Виноград

гронова листокрутка, павутинний кліщ

1,5-2,0

Картопля

колорадський жук

1,5

Персик

несправжні щитівки

2,0

павутинний кліщ, попелиці

1,5

люцерновий довгоносик

3,0

Люцерна

фітономус

1,5

Пшениця озима

хлібний турун

1,0-1,5

звичайний довгоносик, совки, крихітка, щитоноска

2,0-2,5

блішки

1,5

попелиці

0,8

лучний метелик, мертвоїди

1,5-2,0

Хміль

Буряки цукрові

Фаза внесення

Кратність
обробок за
сезон

2

1

В період
вегетації

2

1

2
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інсектициди та інші речовини

Професійний фосфорорганічний інсектицид для контролю чисельності
широкого спектру шкідників багатьох сільськогосподарських культур,
а також для контролю шкідників запасів

Інші речовини
Синерджен SOC
ПАР ТРЕНД® 90
N-Лок™ Макс

інсектициди та інші речовини

Електронний каталог
засобів захисту рослин
Тепер потрібна інформація завжди під рукою!
Корисний та легкий у використанні інструмент для мобільних пристроїв з
постійним доступом до актуальної інформації - справжній подарунок для
сучасних господарів! Абсолютно безкоштовно!

Робота в режимі офлайн

Повний перелік препаратів та рекомендації щодо застосування

Схеми захисту основних сільськогосподарських культур

Зручний пошук та сортування не тільки за назвою, а і за проблемою

Список та телефони офіційних дистриб’юторів

Швидкий зв’язок із представниками компанії

Актуальне оновлення інформації

Спробуйте та переконайтесь!
Додатки для платформ Android та iOS доступні
для завантаження за адресами:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.dupont
https://itunes.apple.com/us/app/dupont-katalog-zasobiv-zahistu/
id879401732?ls=1&mt=8
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DuPont™
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інсектициди та інші речовини

У ногу з часом!

ад’ювант

DuPont™

DuPont™

Синерджен SOC

ПАР ТРЕНД® 90

Багатофункціональний ад’ювант
пенетраційного типу для підвищення
ефективності використання засобів
захисту рослин в бакових сумішах

Поверхнево–активна речовина ПАР Тренд® 90
Розроблена для застосування у суміші з гербіцидами
ПАР Тренд® 90 створює кращі умови для застосування гербіцидів та підсилює
їх активність

інсектициди та інші речовини


Синерджен SOC оптимізує розмір крапель робочого розчину, що сприяє зменшенню знесення та випаровування під час обробки

Синерджен SOC покращує адгезію та змочування поверхні оброблених рослин

Завдяки Синерджен SOC, діючі речовини робочого розчину проявляють вищу
ефективність, що сприяє досягненню значно кращих результатів
Склад:.................................................................естерифікована рослинна олія – 50%
................................................................ неіонні поверхнево-активні речовини – 45%
..................................................... інші речовини (емульгатори / солюбілізатори) – 5%

Синерджен SOC
Об’єм робочого розчину

Норма, л/га

50-75 л/га

0,5%

0,25 – 0,35 л/га

75-150 л/га

0,25 %

0,2 – 0,4 л/га

150-250 л/га

0,15 %
0,25%*

0,25-0,4 л/га
0,4-0,6 л/га
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Водний розчин, містить 90% етоксилату ізодецилового спирту (альфа-ізодециломега-гідроксіполі (оксіетилен)

Властивості

Спалахобезпечний

Не корозійний

Не летючий

Безпечний для навколишнього середовища
Норма застосування: 0,1-0,2% концентрації

Концентрація, %
на 100 л розчину

0,25%* - з гербіцидами Тітус® Екстра, Таск® Екстра

Склад:

УВАГА: Застосовуйте цей препарат тільки в баковій суміші з гербіцидами. Перед
застосуванням прочитайте тарну етикетку та пакувальний лист відповідного
гербіциду, уважно виконуйте інструкції щодо застосування.
Культура

Норма
витрати

Спектр дії

Польові та овочеві
культури

0,1-0,2%
концентрації

Рекомендовані гербіциди

www.zzr.dupont.ua
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інсектициди та інші речовини

НОВИНКА!

поверхнево–активна речовина

Системи захисту

Стабілізатор азоту

N-Лок Макс – інгібітор процесу нітрифікації, призначений для запобігання втрат амонійного азоту добрив у ґрунті шляхом інгібіювання процесу нітрифікації
Діючі речовини: .................................................................................................. нітрапірин, 300 г/л
Препаративна форма: ............................................................. мікрокапсули, водний концентрат
Упаковка: .....................................................................................................................каністра, 10 л
Норма використання: ...........................................................................................................1,7 л/га

ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ
ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ
ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ
ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ
ЗАХИСТ РІПАКУ
ЗАХИСТ СОЇ
ЗАХИСТ ЦИБУЛІ
ЗАХИСТ ТОМАТІВ
ЗАХИСТ КАРТОПЛІ
ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИКІВ
ЗАХИСТ ЯБЛУНІ
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 Подовжує період доступності азоту для культури  
 Забезпечує підвищення кількісних та якісних показників урожаю
 Зменшує вимивання нітратів  та вивільнення закису азоту
 Підвищує вміст хлорофілу в рослинах
 Може застосовуватись восени з рідкими органічними добривами

Культура

Кукурудза, пшениця озима та
яра,
ячмінь озимий та
ярий,
ріпак озимий та
ярий,
рис
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Норма
витрати,
л/га

Період внесення

Спектр дії

Кількість
обробок
за сезон

1,7

Внесення в ґрунт шляхом обприскування самостійно та в суміші з
рідкими добривами. Оптимальний
період – рання весна. Якщо використовуються тверді азотні добрива, внесення препарату після
розкидання добрив з обов’язковою
заробкою в ґрунт.
Протягом 10 днів з моменту внесення.

Тимчасове
пригнічення
активності
нітрифікуючих
бактерій роду
Nitrosomonas
від 4 до 12
тижнів.

1 за сезон

схеми захисту

інсектициди та інші речовини

N-Лок Макс завдяки інгібуючій дії на бактерій Nitrosomonas уповільнює процес перетворення
азоту амонійної форми в нітратну (процес нітрифікації),  

Системи захисту

ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ

Для ефективного захисту культур необхідно враховувати рекомендації по застосуванню
кожного окремого продукту (регламенти, обмеження, препарати-партнери, наявність та норму ад’юванту)

ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ

Тітус® Екстра 40-50 г/га
Тітус® / Таро® / Райфл®
Таск® Екстра 440 г/га
Базис® 25 г/га

Злакові та
дводольні бур’яни

Ланцелот™ 33 г/га
Лонтрел™ 300 0,3 л/га

Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га
Вареон® 0,6-0,8 л/га
Абруста® 0,8-1,3 л/га

Види іржі, септоріозу,
темно-бура плямистість,
піренофороз,
борошниста роса

Естерон™
0,5 -0,6 л/га

Дводольні бур’яни

Квелекс™ 50-60 г/га

Комплекс бур’янів

Борошниста роса
та комплекс хвороб

Паллас™
0,2-0,4 л/га
Паллас Екстра™ 75-90 г/га
Естерон™ 0,6-0,8 л/га*
Ланцелот™ 33 г/га

Таліус® 0,2-0,25 л/га

- гербіциди

*Аканто Плюс® 0,6-1,0 л/га
Аканто® 0,75-1,0 л/га

Гельмінтоспоріоз, іржа,
септоріоз

Дурсбан™ 1,0-1,5 л/га

- фунгіциди

Трофі™
2,0-2,5 л/га

- інсектициди
- гербіциди

ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ
Борошниста роса,
види іржі, плямистостей,
септоріоз

- фунгіциди

- інсектициди

ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га
Вареон® 0,6-0,8 л/га
Абруста® 0,8-1,3 л/га

Аканто® Плюс 0,5-0,75 л/га
Дітан™ М 2,0-3,0 кг/га

Борошниста роса,
види іржі, плямистостей, септоріоз

Квелекс™ 50-60 г/га
Дурсбан™ 1,5 -2,0 л/га

Комплекс шкідників

Борошниста роса

Ланцелот™
33 г/га,
Естерон™
0,6-0,8 л/га*

Дводольні бур’яни,
в т.ч. осоти

Лонтрел™ 300
0,3-0,5 л/га

Таліус® 0,2-0,25 л/га

- гербіциди
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Дурсбан™ 1,0-1,5 л/га

схеми захисту

схеми захисту

Дводольні бур’яни

- фунгіциди

- інсектициди

- гербіциди

- фунгіциди

- інсектициди

45

ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ

ЗАХИСТ СОЇ
Танос® 0,6 кг/га
Аканто Плюс® 0,5-1,0 л/га
Аканто® 1,0 л/га

Фомопсис, фомоз, склеротиніоз, альтернаріоз, сіра і біла
гниль, несправжня борошниста роса (переноспороз)

Фомопсис, фомоз,
альтернаріоз, гнилі,
несправжня
борошниста роса

Танос® 0,6 кг/га
Аканто Плюс® 0,5-1,0 л/га
Аканто® 1,0 л/га

Аканто Плюс® 0,6-0,7 л/га
Танос® 0,5-0,75 кг/га

Борошниста роса, іржа,
септоріоз, біла гниль,
альтернаріоз, аскохітоз,
фомопсис, антракноз,
фузаріоз, пероноспороз

Косайд® 2000
1,5 кг/га
Хармоні® Класік 35-40 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,15%
0,3 л/га

Комплекс двосім’ядольних бур’янів

Трофі™
1,5-2,0
л/га

Трофі™
1,5-2,0
л/га

- гербіциди

- фунгіциди

- інсектициди

ЗАХИСТ РІПАКУ

- гербіциди

- фунгіциди

- інсектициди

ЗАХИСТ ЦИБУЛІ

Склеротиніоз біла гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз, сіра гниль

Курзат® М 2,0-2,5 кг/га
Косайд® 2000 2,0-2,5 кг/га

Переноспороз, альтернаріоз,
бактеріози

Аканто Плюс® 0,5-1,0 л/га

Ланнат® 1,0-1,2 л/га

Комплекс шкідників

Релдан™
1,0-1,5 л/га

Комплекс шкідників

Однорічні дводольні бур’яни

Гоал™

схеми захисту

Галера™ Супер 0,2-0,3 л/га
Лонтрел™ 300 0,3 л/га

схеми захисту

Двосім’ядольні бур’яни

Аканто Плюс® 0,6-0,7 л/га
Танос® 0,5-0,75 кг/га

- гербіциди
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- фунгіциди

- інсектициди

- гербіциди

- фунгіциди

- інсектициди
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ЗАХИСТ ТОМАТІВ
Танос® 0,6 л/га
Курзат® М 2,0-2,5 кг/га
Косайд® 2,0-2,5 кг/га
Дітан® М – 1,2-1,6 кг/га

Фітофтороз, септоріоз,
альтернаріоз, антракноз

Танос® 0,6 л/га
Курзат® М 2,0-2,5 кг/га
Косайд® 2,0-2,5 кг/га
Талендо® 0,2-0,25
Талендо® Екстра 0,3-0,35
Принцип™ 1,0 л/га

Оїдіум, мілдью

Ланнат® 1,0-1,2 л/га

Комплекс шкідників

Тітус®
50 г/га

Релдан™ 1,0-1,5 л/га
Дурсбан™ 1,5-2,0 л/га

Комплекс шкідників

- гербіциди

- фунгіциди

- інсектициди

ЗАХИСТ КАРТОПЛІ

схеми захисту

Комплекс
злакових та деяких
дводольних бур’янів

- інсектициди

Парша, борошниста роса, філлостиктоз та інші

Талендо® 0,2-0,25 л/га
Косайд® 2,0-2,5 кг/га
Дітан™ М 2,0-3,0 кг/га
Принцип™ 1,0 л/га

Комплекс шкідників

Релдан™ 3,0-4,0 л/га
Дурсбан™ 2,0 л/га

Тітус®
50 г/га

Дурсбан™ 1,5 л/га

Комплекс шкідників

- гербіциди
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- фунгіциди

ЗАХИСТ ЯБЛУНІ
Танос® 0,6 л/га
Курзат® М 2,0-2,5 кг/га
Курзат® Р 2,5- кг/га
Косайд® 2,0-2,5 кг/га
Дітан™ М 1,2-1,6 кг/га

Фітофтороз, альтернаріоз

- гербіциди

- фунгіциди

- інсектициди

- гербіциди

- фунгіциди

схеми захисту

Комплекс
злакових та деяких
дводольних бур’янів

ЗАХИСТ ВИНОГРАДНИКІВ

- інсектициди
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Рекомендовані заходи безпеки
при роботі з пестицидами
Перша допомога
n При вдиханні:

Вивести потерпілого на свіже
повітря.
При необхідності застосувати
кисень чи штучне дихання.
При значному впливі пестицидів
звернутися до лікаря.
n При попаданні на шкіру
Негайно змити достатньою
кількістю води із милом, знявши
весь забруднений одяг та взуття.
Якщо подразнення шкіри трива
ле, звернутися до лікаря.
n При попаданні у очі:
Негайно промити очі та повіки дос
татньою кількістю води протягом
не менше 15 хвилин. Звернутися до
лікаря.
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n При випадковому

проковтуванні:
Нічого не давати потерпілому,
який знаходиться у непритомно
му стані.
Негайно звернутися до лікаря.

Використання та зберігання
Забезпечити відповідну венти
ляцію у місцях, де створюється пил.
Для безпечного застосування:
Використ овуйте засоби індивіду
ального захист у.
Зберігання:
Зберігати контейнери щільно
закритими у сухому, прохолодному
приміщенні з гарною вентиляцією.
Зберігати окремо від джерел тепла
та загоряння.
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Як захистити себе від підробок?
Нове покоління голограми DuPont™ Izon®
для визначення оригінальності препаратів
DuPont™ — новий зовнішній вигляд!
Компанія DuPont пропонує нову версію захисної
голограми DuPont™ Izon®. Наша ціль залишається
незмінною: ми прагнемо допомогти фермерам відрізнити оригінальну продукцію компанії DuPont від
будь-якої іншої нелегальної та підробної продукції,
що пропонується на ринку під видом оригінальних
препаратів.

Що змінилось? Відтепер, це оновлене 3-D зображення червоного логотипу DuPont, розміщеного на
зеленому фоні з контурами карти світу.
Голограма Izon® пропонує можливість негайної
візуально перевірки, для чого потрібно роздивитись
голограму під різними кутами нахилу і побачити відповідні символи.
Крапки по краях
Нахиліть голограму Izon®, щоб побачити крапки, які
з’являються та зникають на кожному краю в залежності від нахилу:
Одна крапка зліва,
Дві крапки справа,
Три зверху,
Чотири знизу.
Рахуйте крапки, розраховуйте на DuPont!

Багаторакурсний текст
Нахилість голограму Izon® вліво чи вправо
вліво = IZON®
вправо = ©DUPONT
Прочитайте текст та будьте впевнені в оригінальності препаратів DuPont™!

Стійкість до ушкодження
Заходи для запобігання пошкодження на спеціальній стрічці, в тому числі захисні розрізи, захищають
голограму від пошкодження або видалення.
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Перевір код !
Продукти компанії «Дюпон» містять додатковий унікальний код, що додатково підтверджує оригінальність придбаного препарату.
Унікальний 7-значний код, що містить і літери, і цифри, розміщений на голограмі під
логотипом «DuPont».
Ви можете одразу перевірити оригінальність придбаного продукту – для цього
треба лише зателефонувати на Гарячу лінію
компанії «Дюпон» за телефоном

0-800-309-309
(дзвінки в межах України безкоштовні) та
продиктувати код з голограми.

Нагадуємо: покупка в офіційних дистриб’юторів
компанії “Дюпон” – перший крок до отримання
оригінального продукту.
УВАГА! СТЕРЕЖІТЬСЯ ПІДРОБОК! КУПУЙТЕ ПРЕПАРАТИ
ТІЛЬКИ В ОФІЦІЙНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ!
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ
З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ І ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕКИ,
НАДРУКОВАНИМИ НА ЕТИКЕТЦІ!

Copyright © 2018 DowDuPont. Всі права захищені.
The DuPont Oval Logo, DuPont™ та всі продукти, позначені ® aбо ™,
є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками E. I. du Pont de
Nemours and Company або її філіалів.
®™Торгівельні марки The Dow Chemical Company (“Dow”) або її афілійованих
структур.
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Для нотаток
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За консультаціями та з питань придбання звертайтеся
до регіональних керівників та представників
РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ
Геннадій Лавренчук

Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська,
Донецька, Луганська

Олег Міщенко

Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька,

Олександр Якубець

Львівська, Волинська, Івано-Франківська,

Одеська
Тернопільська, Закарпатська

(050) 469-05-66
(050) 387-77-31
(050) 331-78-34

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ
Ричков Юрій

Донецька, Луганська

(095) 284-95-00

Дрижирук Віктор

Полтавська

(095) 284-95-04
(095) 284-95-06

Дубовий Олександр

Вінницька

Сергійчук Олександр

Житомирська, Рівненська

(095) 284-95-07

Кондратюк Микола

Хмельницька

(095) 284-95-08

Кравченко Микола

Миколаївська

(095) 284-95-12

Громов Петро

Запорізька

(095) 284-95-13

Тараненко Сергій

Кіровоградська

(095) 284-95-16

Касьянов Анатолій

Київська

(095) 284-95-17

Коритний Олексій

Чернігівська

(095) 284-95-19

Ковалець Юрій

Тернопільська, Івано-Франківська

(095) 284-98-21

Рижій Анатолій

Сумська

(095) 284-95-02

Фесенко Руслан

менеджер з регіонального розвитку, Східний регіон

(095) 284-95-05

Микола Ільницький

менеджер по роботі з ключовими клієнтами, Західний регіон

(050) 469-05-17

Кучерявий Андрій

менеджер по роботі з ключовими клієнтами

Сергій Саблук

менеджер із питань фунгіцидного та інсектицидного захисту (050) 356-48-08

Павло Голосний

менеджер із питань гербіцидного захисту

по Вінницькій області та Західній Україні

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку

Україна 04070 Київ, вул. Спаська, 30а.
Тел.: (380 44) 495-26-70, 498-90-00
Факс: (380 44) 495-26-71, 498-90-01

www.zzr.dupont.ua

(095) 284-95-10
(050) 415-17-64

