ЗМIСТ
протруйники насіння
Джагер Плюс .....................................................................4
Конор..................................................................................6
Лорд ..................................................................................8
Олдем ................................................................................10
Хілтон................................................................................12
гербіциди
Булон ................................................................................14
Вебб..................................................................................16
Вільямс.............................................................................18
Грінвіч...............................................................................20
Дарвін...............................................................................22
Енфiлд...............................................................................24
Квін...................................................................................26
Ланкастер.........................................................................28
Лiдс.........................................................................30
Нельсон............................................................................32
Ньюпорт............................................................................34
Пул....................................................................................36
Річард...............................................................................38
Сміт...................................................................................40
Честер...............................................................................42
Шефілд .............................................................................44
фунгіциди
Тайлер...............................................................................46
Тюдор................................................................................48
Фарадей............................................................................50
Хілтон................................................................................52
інсектициди
Дуглас...............................................................................54
Лорд ..................................................................................56
Том.....................................................................................58
Редiнг ................................................................................60
десиканти
Булон ................................................................................62
Річард...............................................................................64
Юстон................................................................................66
системи захисту рослин
Система захисту пшениці та ячменю............................68
Система захисту кукурудзи............................................69
Система захисту соняшнику..........................................70
Система захисту цукрового буряку...............................71
Система захисту гороху..................................................72
Система захисту сої.........................................................73
Система захисту ріпаку...................................................74
Система захисту картоплі...............................................75
Система захисту яблуні...................................................76
Система захисту виноградників....................................77
Заходи безпеки при використанні................................78
Для нотаток ......................................................................79

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

3

ДЖАГЕР ПЛЮС

фунгіцидний
протруйник насіння

®

Високоефективний
фунгіцидний протруйник
насіння пшениці та ячменю
від широкого спектра
збудників грибних хвороб
Діюча речовина:
тебуконазол, 120 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, який тече, для обробки насіння

протруйник НАСІННЯ

Упаковка:
пластикова каністра, 5 л
Переваги препарату:
• тривалий час захищає насіння, проростки та рослини від широкого спектру
збудників хвороб, присутніх на насінні та в грунті;
• оброблене препаратом насіння характеризується підвищеними показниками
енергії проростання та схожості;
• сходи з насіння, протруєного препаратом Джагер Плюс, відзначаються дружністю та однорідністю;
• низька норма застосування.
Механізм дії:
Діюча речовина препарату-тебуконазол швидко поглинається проростками і розподіляється переважно в надземній частині рослин. Завдяки таким властивостям
діючої речовини препарат забезпечує довготривалий захисний ефект в обмеженні розвитку сажкових хвороб, іржі, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу та септоріозу.
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Культура

Спосіб обробки

Шкідливі
об’єкти

Норма витрати,
л/т насіння

Пшениця,
озима та ярова;
Ячмінь ярий

Протруювання
насіння до
висівання

Тверда та летюча
сажки,
комплекс збудників
кореневих гнилей,
септоріоз

0,2-0,25

Особливості технології внесення:
Довготривалий ефект фунгіцидної дії дозволяє ефективно контролювати розвиток хвороб листя навіть на початку росту і розвитку рослин та нерідко зменшити
кількість обробок рослин фунгіцидами або повністю виключити їх.
При застосуванні препарату покращуються структурні показники продуктивності
посівів зернових колосових (густота посівів, кущистість рослин, продуктивність
колосся) що, в свою чергу, позначається на збільшенні врожайності культур.
Ефективність дії протруєння цим препаратом залежить від якості обробки насіння
та своєчасного його висівання в добре підготовлений вологий грунт.
Оброблене насіння може зберігатись протягом року, проте його схожість та енергія проростання залежатимуть від фізичних умов зберігання. При використанні
протруєного насіння, що зберігалося тривалий час, необхідно перевірити його
схожість.
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
III клас (малотоксичний).
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протруйник

Застосування:
Протруйник насіння Джагер Плюс застосовується для обробки насіння таких
культур:

Універсальний
протруйник насіння

Універсальний протруйник
насіння пшениці, ячменю та
кукурудзи від широкого спектру
збудників грибних хвороб

Застосування:
Протруйник насіння Конор застосовується для знезараження насіння слідуючих
культур:

Діюча речовина:
карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, який тече, для обробки насіння

протруйник НАСІННЯ

Упаковка:
пластикова каністра, 20 л
Переваги препарату:
• можливість сівби навіть за посушливих умов;
• висока енергія проростання та схожості насіння;
• підвищення стійкості сходів та проростків до несприятливих умов;
• ростостимулююча дія;
• довготривалий ефект.
Механізм дії:
Поєднані в одному препараті дві діючі речовини – карбоксин та тирам, що забезпечують високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб
рослин. Системні властивості діючої речовини карбоксин активно обмежують
розвиток збудників сажкових хвороб, а контактна речовина тирам відзначається
особливими фунгіцидними властивостями до збудників пліснявіння та загнивання сходів, кореневих та стеблових гнилей, септоріозу.

Культура

Спосіб внесення

Збудники хвороб

Норма
внесення,
л/т насіння

Пшениця,
Ячмінь

Протруювання
насіння до
висівання

Тверда та летюча сажки,
комплекс збудників
кореневих гнилей,
пліснявіння сходів

2,5-3,0

Кукурудза

Протруювання
насіння до
висівання

Пухирчаста та летюча
сажки, комплекс
збудників кореневих
і стеблових гнилей,
пліснявіння

2,5-3,0

Особливості технології внесення:
Препарат можливо застосовувати у суміші із інсектицидами, стимуляторами росту
та мікродобривами. При змішуванні протруйника з іншими компонентами необхідно пам’ятати, що рН робочої суміші повинно становити від 6,0 до 7,0.в добре
підготовлений вологий грунт.
Оброблене насіння може зберігатись протягом року, проте його схожість та енергія проростання залежатимуть від фізичних умов зберігання. При використанні
протруєного насіння, що зберігалося тривалий час, необхідно перевірити його
схожість.
Обробка насіння препаратом підвищує його схожість, дозволяє полегшити формування завданої густоти стояння рослин для отримання високих та сталих врожаїв.
Сходи з протруєного насіння препаратом відзначаються дружністю та однорідністю. Дія препарату починається відразу після протруювання насіння. Період захисної дії: Після обробки та в період проростання насіння культури.
Температурні умови застосування:
Від +2°С
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
III клас (малотоксичний).
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протруйник

КОНОР

®

ЛОРД

Протруйник насіння
контактно-системної дії

®

Протруйник насіння контактносистемної дії проти широкого
спектру шкідників

Протруєне насіння повинно зберігатись у прохолодному, сухому приміщенні з
вентиляцією, висіватись як можна в більш короткий період після протруєння. Оброблене насіння може зберігатись протягом року, проте його схожість та енергія
проростання буде залежати від фізичних умов при зберіганні. При використанні
протруєного насіння, що зберігалось протягом року, його необхідно перевірити на
схожість.
Препарат можна використовувати з більшістю фунгіцидних протруйників для розширення спектру дії проти грибних хвороб.

Діюча речовина:
імідаклоприд, 700 г/кг
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
гранули, що диспергуються у воді

Застосування:

протруйник НАСІННЯ

Переваги препарату:
• Захист від ґрунтових та наземних шкідників;
• Висока швидкість дії;
• Не викликає фітотоксичності у рослин;
• Можливість застосування з більшістю фунгіцидних протруйників;
• Відсутність резистентності у шкідників.
Механізм дії:
Діюча речовина препарату поглинається корінням рослини і рівномірно розподіляється по всій рослині, тим самим забезпечуючи захист від сисних і гризучих
комах. Діюча речовина імідаклоприд відноситься до групи неоникотиноїдів. Вона
діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з послідуючим руйнуванням центральної нервової системи шкідників, в результаті чого комаха перестає рухатись, харчуватись і гине протягом доби.

Кукурудза
Соняшник
Пшениця
Ріпак

Норма
витрати, кг/т

Шкідники
Дротяники,
шведська муха
Дротяники
Злакові мухи,
совки, цикадки
Хлібна жужелиця
Хрестоцвітні блішки
та ґрунтові шкідники
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3,0-4,5
3,5-5,5
0,25-0,6
0,6-0,75

Обробка
насіння
перед
висіванням

2,5-3,5

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас (малотоксичний).
Оптимальні температурні умови застосування:
Від +2°С
Норма витрати робочого розчину:
До норми витрати препарату на тону насіння необхіднододати води 5-10 л

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ:
Перед застосуванням препарат слід розбавити в такій пропорціі: 5-10 л води +
норма витрати препарату на тону насіння. Під час обробки необхідно ретельно перемішувати робочий розчин. Обов’язковою вимогою є забезпечення рівномірного
покриття насіння плівкою робочого розчину.
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протруйник

Культура

Упаковка:
пластикова пляшка, 500 г

ОЛДЕМ

Фунгіцидний
протруйник насіння

®

Фунгіцидний протруйник насіння
на основі двох діючих речовин
для обробки пшениці та ячменю
від широкого спектру збудників
грибних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:
Які заходи проводяться при роботі з препаратом Олдем?
Ефективність протруювання насіння залежить від ретельного дотримання правил
регулювання обладнання, приготування робочого розчину та організації проведення робіт.
Перед обробкою обов’язково перевірити справність обладнання протруювача,
промити бак та провести регулювання робочих органів. Після проведення робіт
– ретельно промити бак протруювача чистою водою. Використану воду утилізують
у спеціально відведених місцях. Перед приготуванням робочого розчину каністру
з препаратом ретельно розтрусити. Робочий розчин готують в таких пропорціях:
до норми витрати препарату на тонну насіння додають води до 5-10 л залежно
від типу протруювача та виробничих умов. Насіння інкрустується препаратом до
висівання. Під час обробки необхідно ретельно перемішувати робочий розчин.
Обов’язковою вимогою є забезпечення рівномірного покриття насіння плівкою
робочого розчину.

Діюча речовина:
тебуконазол, 60 г/л + флутриафол, 85 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, який тече, для обробки насіння

протруйник НАСІННЯ

УпакОВКА:
пластикова каністра, 5 л
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• не має аналогів:
• широкий спектр контрольованих хвороб;
• тривалий захисний ефект.
Механізм дії:
Діючі речовини препарату – тебуконазол та флутриафол – належать до хімічної
групи триазоли. Їхня дія полягає в пригніченні процесу диметилювання ергостеролу, що відіграє важливу роль в процесі утворення клітинної оболонки грибів та
розвитку міцелію. Флутриафол характеризується найвищою рухливістю в порівнянні з іншими триазолами.
Його поєднання з тебуконазолом забезпечує розширення спектру контрольованих
хвороб, довготривалість захисної дії та високу фунгіцидну ефективність.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура

Строк
обробки

Пшениця

Ячмінь

Протруювання
насіння до
висівання

Збудники
Норма внесення,
хвороб
л/т насіння
Тверда та летюча сажки,
гельмінтоспоріоз, кореневі
0,4-0,5
гнилі, пліснявіння насіння,
септоріоз
Летюча та кам’яна сажки,
гельмінтоспоріозна та
фузаріозна, кореневі гнилі,
0,4-0,5
пліснявіння насіння, сітчаста
плямистість
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З якою метою проводиться обробка насіння зернових культур препаратом
Олдем?
Протруювання пшениці та ячменю препаратом Олдем дозволяє уникнути розповсюдження грибних хвороб через інфіковане насіння, отримати дружні сходи
та підвищити стійкість рослин до ураження хворобами. Застосування препарату
Олдем забезпечує зменшення кількості обробок посівів фунгіцидами або повністю виключає їх.
Чи можливе сумісне використання препарату Олдем з іншими пестицидами і
агрохімікатами та за яких умов?
Препарат можна застосовувати у суміші із інсектицидами, стимуляторами росту та
мікродобривами. При змішуванні протруйника з іншими компонентами необхідно
пам’ятати, що рН робочого розчину повинна становити від 5,0 до 8,0.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III клас небезпечності (малотоксичний).
ОПТИМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Від +2°С
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
До норми витрати препарату на тонну насіння необхідно додати води до 5-10 л
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протруйник

NEW

ХIЛТОН

Системний
фунгіцидний протруйник

®

Системний фунгіцидний
протруйник із захисною та
лікувальноюдією

Чи можливо застосовувати Хілтон, з іншими препаратами?
Під час обробки насіння протруйник можна застосовувати сумісно або послідовно
з іншими препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.
Коли доцільно протруювати насіння препаратом?
Насіння краще інкрустувати препаратом до висівання. Проте оброблене насіння
може тривалий час зберігатися без зниження насіннєвих якостей.

Діюча речовина:
карбендазим, 500 г/л

Від чого залежить якість обробки насіння?
Якість протруювання препаратом залежить від низки факторів, а саме: насіннєвий матеріал перед протруюванням має бути відкалібрований і звільнений від домішок.
Важливо перед протруюванням правильно приготувати робочий розчин та відрегулювати протруювач.

протруйник НАСІННЯ

Упаковка:
пластикова каністра, 5 л
Переваги препарату:
• захист насіння, проростків та рослин від широкого спектру хвороб;
• дружність та однорідність сходів протруєного насіння;
• довготривала дія.
Механізм дії:
Фунгіцидний протруйник Хілтон, з діючою речовиною карбендазим забезпечує
високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, які
передаються через насіння та ґрунт. Системні властивості діючої речовини активно обмежують розвиток збудників сажкових хвороб, пліснявіння та загнивання
сходів, кореневих гнилей.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ:
Проти яких збудників хвороб даний протруйник має найвищу ефективність?
Протруйник Хілтон, відзначається виключно високою ефективністю проти збудників снігової плісняви та кореневих гнилей зернових колосових, сірої та білої
гнилі, фомозу соняшнику.
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Застосування:
Культура
Пшениця,
Ячмінь
Соняшник

Спосіб
обробки

Збудники хвороб

Обробка
насіння до
висівання

Кореневі гнилі, снігова
пліснява, сажкові хвороби
Сіра та біла гнилі,
фомоз, пліснявіння

Норма
витрати,
л/т насіння
1,0-1,2
0,8

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
ІII клас небезпечності (малотоксичний).
Оптимальні температурні умови застосування:
Від +2°С
Приготування робочого розчину:
До норми витрати препарату на тонну насіння необхідно додати води до 10 л
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протруйник

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат суспензії

БУЛОН

Неселективний
післясходовий гербіцид системної дії

®

Неселективний післясходовий
гербіцид системної дії для
знищення однорічних та
багаторічних бур’янів

ЗАСТОСУВАННЯ:
Булон призначений для суцільного знищення бурґянів та використання в якості десиканту на наступних культурах:
Культура

Діюча речовина:
гліфосату калійна сіль, 613 г/л
у кислотному еквіваленті, 500 г/л

Однорічні злакові
та двосім’ядольні
бур’яни
Багаторічні бур’яни
Поля призначені під Однорічні та багатопосіви ярих зернових
річні бур’яни
Землі
несільськогосподарського
призначення
Однорічні та
(смуги відчудження,
багаторічні бур’яни
ліній електропередач,
газо- та нафтопрово
дів, узбіччя доріг,
залізничні насипи)
Обприскування за
Десикація
2 тижні до збирання
зернових
за вологості зерна
не >30%
Десикація у фазі
Десикація
початку побуріння
соняшнику
кошиків
Пари

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат
УпакОВКА:
пластикова каністра, 20 л
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• висококонцентрована препаративна форма;
• низька норма застосування;
• містить прилипач нового покоління;
• швидке проникнення в рослину та краща ефективність за рахунок більш рухомої
діючої речовини;
• знищення багаторічних бур’янів з коренем.

Гербіцид

Шкідливі об’єкти

Механізм дії:
Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферменту (EPSPS), який відповідає за синтез
необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Препарат дифузно
проникає через листову поверхню і розподіляється по всій рослині, включаючи кореневища, при контакті з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки
гербіцидного ефекту з’являються через 2-3 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім
в’янення листя.
Завдяки вмісту у препараті гліфосату в калійній формі стало можливим підвищити
концентрацію діючої речовини та знизити норму витрати у порівнянні з традиційними
формами гліфосату (наприклад ізопропіламінної).
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:
Як правильно встановити норму витрати препарату?
Норма витрати залежить від видового складу бур’янів, віку рослин. При переважній
кількості однорічних бур’янів можна застосовувати мінімальні норми препарату. При
сильному забур’яненні земель багаторічними бур’янами, особливо такими як ваточник
сирійський, хвощ польовий слід використовувати максимальні норми препарату в суміші з іншими протидводольними гербіцидами, наприклад з Шефілд, Квін.
Для підсилення дії проти перерослих бур’янів та застосування в засушливих умовах в
бакову суміш необхідно додавати аміачну селітру або сечовину.
Коли краще застосовувати препарат?
Застосовувати гербіцид Булон для очищення земель від багаторічних бур’янів краще восени тому як сокорух рослин переважно має низхідний напрямок, що дозволяє
ефективніше знищити кореневу систему рослини.
Коли бур’яни найбільш чутливі до дії гербіциду?
Однорічні бур’яни найбільш чутливі у фазу активного розвитку, багаторічні у період відростання та активного росту.
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Норми
витрати
препарату,
л/га

Строк
обробки до
збирання
врожаю, діб

2,0

Максимальна
кратність
обробок

–

4,0
2,0-4,0

–

2,0-4,0

–

1,5-2,0

14

1,5-2,0

14

1

СПЕКТР ДІЇ:
Має здатність знищувати як однорічні так і багаторічні рослини в залежності від норми
внесення.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III клас (малотоксичний). Не токсичний для бджіл.
Оптимальні температурні умови застосування:
від +15°С до +25°С
Погодні умови застосуваннЯ:
Ефективною умовою застосування препарату Булон є відсутність опадів протягом 3-х
годин після внесення.
Препарат доцільно вносити у вечірні години або вранці, але до випадання роси.
Норма витрати робочого розчину:
100-200 л/га
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Гербіцид

NEW

ВЕББ

Післясходова
гербіцидна композиція системної дії

®

Післясходова гербіцидна
композиція системної дії
для боротьби з однорічними
та деякими багаторічними
двосім’ядольними бур’янами
в посівах зернових культур

Застосування:

Озима
пшениця
Ярий
ячмінь

Діюча речовина:
трибенурон-метил, 750 г/кг
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
гранули, що диспергуються у воді

Гербіцид

Упаковка:
пластикова пляшка, 500 г
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• гербіцидна композиція використовується для пригнічення та знищення широкого
спектру двосім’ядольних бур’янів, в тому числі стійких до препаратів на основі 2,4-Д;
• не володіє фітотоксичністю по відношенню до культурних злакових рослин. Навіть
при застосуванні препарата до фази появи прапорцевого листка прояв фітотоксичності не спостерігається;
• довготривалий період внесення – від появи 2-х листків до прапорцевого листка
культури;
• сумісна з більшістю пестицидів;
• гербіцидній композиції притаманна висока швидкість дії 5-8 днів і тривалий період
захисту – 30 діб;
• не обмежує чергування культур в сівозміні;
• дозволяє суттєво знизити гербіцидне навантаження на грунт.
Механізм дії дії:
Гербіцидна композиція, до складу якої входять трибенурон-метил, сульфат амонію та
інші допоміжні компоненти проникає у рослини через листя і корені. Дія гербіцидної
композиції проявляється у пригніченні діяльності ферменту ацетолактатсинтетази, що
призводить до блокування синтезу життєвонеобхідних амінокислот валіну та ізолейцину з подальшим припиненням поділу і порушенні диференціації клітин у точках росту рослини. Візуально гербіцидний ефект проявляється у вигляді призупинення росту
рослин, з послідуючою їх загибеллю через 1-2 тижні.
Спектр дії:
Гербіцидна композиція використовується для пригнічення та знищення широкого
спектру двосім’ядольних бур’янів.
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
III клас (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для
бджіл, птахів, риб.
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Шкідливі
об’єкти

Норма витрати
препарату, г/га

Однорічні
та деякі
багаторічні
двосім’ядольні

15-25

15-20

Спосіб,
Максимальна
час обробки
кратність обробок
Обприскування посівів
від фази 2-3 листків до
1
появи прапорцевого
листка культури
Обприскування посівів
від фази 2-3 листків до
1
виходу рослин в трубку

Особливості технології внесення:
• найкращий гербіцидний ефект досягається при обробці посівів в період активного
росту молодих бур’янів (2-4 листків – для однорічних, розетки – для багаторічних);
• норма витрати гербіцидної композиції в посівах озимої пшениці встановлюється залежно від фази розвитку та видового складу бур’янів. При цьому максимальна норма
витрати встановлюється при наявності перерослих (більше 4-х лиcтків для однорічних, стеблування – для багаторічних) та домінуванні в посівах середньочутливих і
стійких бур’янів;
• візуальні ознаки гербіцидного ефекту залежать від видового складу бур’янів, стадії
розвитку та погодно-кліматичних умов на період обробки. Перші симптоми у вигляді хлорозу, некрозу з’являються через декілька днів після обробки, через 1-2 тижні
бур’яни гинуть. Деякі середньочутливі бур’яни залишаються зеленими на протязі
тривалого часу, однак їх розвиток суттєво пригнічується;
• при обробці помірночутливих бур’янів в більш пізні строки розвитку та за посушливої
погоди ознаки дії гербіциду з’являються пізніше;
• тепла та волога погода підсилює активність гербіцидної композиції, але довготривалий посушливий період знижує його активність;
• дощ, який випадає протягом трьох годин після внесення гербіцидної композиції
може змити її з поверхні листків ще до повного проникнення, що також знижує активність її дії;
• на пшениці та ячмені обприскування проводити проти підмаренника чіпкого – до
фази четвертої мутовки, а проти осоту польового – при висоті 10-15 см;
• з метою підсилення гербіцидної дії препарату можливе використання його в сумішах
з іншими гербіцидами, що використовуються на зернових колосових культурах та
рідкими добривами.;
• норма витрати робочої рідини: 200-300 л/га;
• строки виходу після обприскування для механізованих робіт – 3 дні.
Спектр дії:
Найчутливіші бур’яни: гірчак почечуйний, роман, ромашка (види), гірчиця польова,
гірчиця чорна, грицики звичайні, дворядник, редька дика, щириця розлога, жовтець,
зірочник середній, види кислиць, кропива глуха, кукіль звичайний, лобода біла, льнянки (види), мак дикий, піщанки (види), смілка конічна, соняшник однорічний, спориш,
сухоребрики, талабан польовий, фіалка польова, хріниці, шпергель польовий, жабрій
звичайний.
Помірночутливі бур’яни: будяк польовий, волошка синя, гірчак березковидний, калачики, кульбаба, осот польовий, підмаренник чіпкий, рутка лікарська, фіалка триколірна, хризантема польова.
Стійкі бур’яни: берізка польова, вероніка плющелиста, всі види злакових бур’янів.
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Гербіцид

Культура

ВIЛЬЯМС

Селeктивний системний
післясходовий гербіцид

Селeктивний системний
післясходовий гербіцид для
знищення однорічних та
багаторічних коренепаросткових
двосім’ядольних бур’янів з
родин айстрових, губоцвітих та
пасльонових

Найсприятливіший період для застосування – тепла, волога погода (оптимальна
температура +10°С ... +23°С).
Гербіцидна дія препарату, в залежності від погодних умов, проявляється на 5-10
день, а повна загибель на 15-25 день після обробки.
Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після внесення препарату протягом 2 годин. Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не
більше, ніж 3-4 м/с
За необхідністю препарат Вільямс можна використовувати в бакових сумішах з
препаратами інших хімічних груп та рідкими добривами, попередньо провівши
перевірку на сумісність.

Діюча речовина:
клопіралід, 750 г/кг

Застосування:
Шкідливі
об’єкти

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
гранули, що диспергуються у воді

Культура

Упаковка:
пакет, 1 кг

Однорічні
двосім’ядольні, в т.ч.
Пшениця,
стійкі до 2,4-Д, та
ячмінь
багаторічні коренепаросткові бур’яни

Переваги препарату:
• препарат знищує як наземну, так і підземну частину бур’янів;
• використання препарату Вільямс дозволяє повністю забезпечити контроль над
злісними корнепаросковими, а також перерослими бур’янами у посівах зернових-колосових, цукрового буряка та ріпаку;
• з метою максимального розширення спектру дії гербіциду Вільямс, його можна
використовувати в бакових сумішах з препаратами інших хімічних груп та рідкими добривами;
• може бути використаний для створення бакових сумішей з метою максимального розширення спектру дії гербіцидів.
Механізм дії:
Діюча речовина гербіциду Вільямс клопіралід відноситься до класу синтетичних
ауксинів. Проникаючи через листя і корені, діюча речовина препарату швидко переміщуючись по рослині накопичується в меристематичних тканинах, що в свою
чергу призводить до порушення гормональної регуляції у рослини.
Гербіцидна дія препарату проявляється у вигляді потовщення, згинання та скручування пагонів та стебелів, гофрованості листя, утворення наростів і тріщин на
стеблах та загибелі рослин.
Особливості технології внесення:
Слід пам’ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази розвитку бур’янів: для однорічних – 2-4 листка; для багаторічних, коренепаросткових – від фази розетки до висоти рослин 10-15 см. При
високій забур’яненості посівів осотами, гірчаком та при висоті рослин більше 15
см, потрібно використовувати максимальну норму витрати препарату.
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Цукрові
буряки
Ріпак

Однорічні
двосім’ядольні, та
багаторічні в т.ч.
коренепаросткові бур’яни

Спосіб,
час обробки
Обприскування
від фази кущіння
до виходу в трубку
культури
Обприскування
в фазі 1-3 справжніх
листків у культури
Обприскування у фазу
2-4 справжніх листків
до фази появи квіткових бутонів у ріпаку

Норми
Максивитрати
мальна
препарату, кратність
кг/га
обробок
0,06-0,12

1
0,12-0,2

Спектр дії:
Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектра однорічних двосім’ядольних та багаторічних коренепаросткових бур’янів, що належать до родини айстрових, губоцвітих, пасльонових та деяких родин гречкових.
Найчутливішими до препарату виявились такі бур’яни: амброзія полинолиста,
волошка синя, віка посівна, гірчак розлогий, молокан польовий, нагідки звичайні,
осот жовтий, осот городній, осот рожевий, падалиця соняшника, роман польовий,
види ромашок, королиця посівна, нетреба звичайна, паслін чорний та інші.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців. Малонебезпечний для риб
та птахів.
Норма витрати робочого розчину:
При наземному обприскуванні 200-400 л/га. В разі високого рівня забур’яненості
потрібно використовувати максимальну норму витрати робочої рідини.
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Гербіцид

Гербіцид

®

ГРIНВIЧ

післясходовий
гербіцид

®

Післясходовий гербіцид для
боротьби з однорічними
двосім’ядольними бур’янами в
посівах гороху та сої
Діюча речовина:
бентазон, 480 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат
Упаковка:
пластикова каністра, 20 л

Гербіцид

Переваги препарату:
• препарат знищує найбільш поширені види дводольних бур’янів;
• висока селективність по відношенню до культури;
• тривала захисна дія.
Механізм дії:
Діюча речовина гербіциду проникає у рослини через листя. Бентазон призводить
до порушення функціювання другої фотосинтетичної системи з наступним припиненням розвитку і поділу клітин та загибелі рослин.
Спектр дії:
Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру
двосім’ядольних бур’янів та рослин з родини осокових.
Найчутливішими до препарату виявились слідуючі бур’яни: амброзія полинолиста, полин, роман, ромашка, дурман, гречка витка, гірчиця польова, нетреба,
портулак, редька дика, незабутниця (галінсога), щириця, паслін, смикавець круглий, підмаренник чіпкий, жабрій.
Погодні умови застосування:
Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після внесення препарату
протягом 2 годин.
Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 5 м/с
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Культура

Шкідливі
об’єкти

Спосіб,
час обробки,
обмеження

Норма
витрати
препарату,
л/га

Максимальна
кратність
обробок

Горох
(на насіння)

Однорічні
двосім’дольні

Обприскування
посівів в фазу 5-6
листків культури

3,0

1

Соя

Однорічні
двосім’дольні

Обприскування
посівів в фазу 1-3
справжніх листків
культури

1,5-3,0

1

Особливості технології внесення:
Максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в фазі
інтенсивного росту бур’янів (для однорічних 2-4 листки).
Найсприятливіший період – тепла волога погода (оптимальна температура
+10°С ... +23°С).
Найчутливіші культури (горох) рекомендується обприскувати за можливості в похмуру погоду і за температури нижче +20°С.
Не слід застосовувати препарат , якщо очікуються нічні заморозки. Не обробляти
і тоді, коли протягом 5 годин після обприскування очікується дощ.
Гербіцидна дія препарату, в залежності від погодних умов, проявляється на 3-7
день, а повна загибель на 10-14 день після обробки.
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
ІІІ клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців. Малонебезпечний для риб
та птахів.
Температурні умови застосування:
+10°С до +25°С
Об’єм робочого розчину
При наземному обприскуванні 200-400 л/га. В разі високого рівня забур’яненості
потрібно використовувати максимальну норму витрати робочої рідини.
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Гербіцид

Застосування:

ДАРВIН

Системний
післясходовий гербіцид

®

Системний післясходовий
гербіцид для знищення одно- та
багаторічних злакових бур’янів
в посівах цукрового буряку,
соняшнику, сої та ріпаку

вел багатовіковий, житняк гребінчастий, падалиця культурних злаків, пирій повзучий, свинорий пальчастий, гумай, різні види тонконогу, бромусу, мишію та росички.
Застосування:

Діюча речовина:
клетодим, 120 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, що емульгується

Буряки
цукрові,
ріпак, соя,
соняшник

Гербіцид

Упаковка:
пластикова каністра, 10 л
Переваги препарату:
• препарат володіє високою гербіцидною ефективністю в боротьбі з однорічними
та багаторічними злаковими бур’янами, а також падалицею культурних злаків;
• гербіцид не викликає пошкоджень у двосім’ядольних рослин. Може застосовуватися в посівах цукрових буряків, соняшника, сої та ріпаку, незалежно від фази
розвитку культурних рослин;
• завдяки досконалій формуляції препарат надійно утримується на поверхні рослин та добре поглинається листками бур’янів;
• не викликає фітотоксичності у двосім’ядольних культур;
• використанням гербіциду одночасно досягається високий рівень контролю злакових бур’янів, виключення необхідності ручного просапування;
• застосування препарату в комплексі з іншими засобами боротьби з бур’янами
дозволяє відмовитися від використання грунтових гербіцидів в технологіях вирощування цукрових буряків та соняшника.
Механізм дії:
Діюча речовина препарату Дарвін проникає в рослину, концентрується в точках
росту і блокує біосинтез ліпідів. Препарат знищує як надземну, так і підземну
(кореневу) частини злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Завдяки своїй селективності, препарат не викликає фітотоксичності у двосім’ядольних
культурних рослин, на яких рекомендований до застосування.
Дія препарату на злакові бур’яни проявляється на 3-5 день, відмирання рослин
відбувається через 7-21 день після обробки.
Спектр дії:
Препарат контролює понад 40 видів однорічних та багаторічних злакових бур’янів.
Серед них плоскуха звичайна, мітлиця звичайна, овес дикий (вівсюг), грястиця збірна, кипець гребінчастий, стоколос безостий, гусятник малий, ячмінь мишачий, пле-
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Норми
витрати
препарату,
л/га

Однорічні
злакові

0,4-0,8

Багаторічні
злакові

1,4-1,8

Спосіб і строки
застосування

Строки виходу
людей на
оброблені
площі

Обприскування посівів
у фазу 2-6 листків у
Механічні
бур’янів (незалежно від
роботи
– 3 дні,
фази розвитку культури)
ручні
Обприскування посівів
роботи –
при висоті бур’янів
7 днів
10-20 см (незалежно від
фази розвитку культури)

особливості технології внесення:
Головною особливістю застосування препарату Дарвін є вибір оптимальної норми
внесення. Норма витрати препарату та ефективність гербіцидної обробки залежать від видового складу бур’янів та їх вікового і фізіологічного стану. Найвищий
рівень гербіцидної дії (до 95%) досягається при обробці злакових бур’янів у фазі
2-4 листки з нормою витрати 0,4-0,6 л/га, у фазі 4-6 листків – 0,6-0,8 л/га. Для
контролю багаторічних злакових при відростанні їх до 10 см препарат застосовують з нормою 1,4-1,6 л/га, до 20 см – до 1,6-1,8 л/га.
Препарат можна використовувати в бакових сумішах з іншими препаратами крім
гербіцидів на основі діючих речовин бентазону та імазоквіну.
Не рекомендується вносити мінеральні добрива та стимулятори росту протягом
трьох тижнів з моменту внесення препарату Дарвін.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III класс (малотоксичний).
Температурні умови застосування: +15°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 6 годин. Не проводити внесення по мокрим від дощу чи роси рослинам, або
при швидкості вітру понад 3-4 м/с. У дні з високою температурою обприскування
бажано проводити у вечірні години або вранці.
Норма витрати робочого розчину: 200-400 л/га
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Гербіцид

Культура

Шкідливі
об’єкти

ЕНФIЛД

ҐРУНТОВИЙ
ГЕРБІЦИД

®

Ґрунтовий гербіцид для боротьби
з однорічними злаковими та
деякими двосім’ядольними
бур’янами в посівах основних
просапних культур.
Післясходовий селективний
гербіцид в посівах кукурудзи

ОСОБЛИВОСТІ технології внесення:
Поверхня грунту повинна бути вирівняна, та мати дрібно грудкувату структуру.
Якщо грунт вологий, препарат не потребує заробки в грунт, але за тривалої посушливої погоди до сівби, коткування підвищує його ефективність. Після внесення препарату не доцільно проводити міжрядні обробки протягом 2-3 тижнів.
Від чого залежить норма внесення препарату?
На ґрунтах з вмістом гумусу більше 3% необхідно застосовувати максимальну норму препарату.
Чи можна застосовувати гербіцид у бакових сумішах?
Енфілд є добрим партнером для грунтових гербіцидів з інших хімічних груп, та
препаратів на основі сульфонілсечовин та дикамби (на кукурудзі), але перед використовуванням необхідно провести тест на змішуваність.
Як готувати робочий розчин?
Заповніть бак оприскувача до половини водою, додайте необхідну дозу гербіциду
та за необхідності компоненти бакової суміші і перемішайте розчин, потім додайте
воду що залишилася. Перемішуйте суміш під час всього внесення.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: пропізохлор, 720 г/л
препаративна форма:
концентрат, що емульгується

Гербіцид

УПАКовка: пластикова каністра, 20 л
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
Гербіцид, що відзначається особливими властивостями:
• контроль однорічних злакових та деяких двосім’ядольних бур’янів;
• гнучкі терміни застосування: до сходів, а на кукурудзі і на ранніх стадіях розвитку;
• поєднання високої гербіцидної активності з відсутністю прояву фітотоксичності
у культурних рослин за умов дотримання регламентів застосування;
• тривала захисна дія (30-60 днів).
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Пропізохлор, гербіцид системної дії, абсорбується корінням та проростками, пригнічує поділ клітин шляхом блокування синтезу білків та нуклеїнових кислот. Як і інші
сполуки родини хлорацетамідів, пропізохлор також інгібує утворення вищих жирних
кислот. Рослини кукурудзи особливо толерантні до дії пропізохлору, це дозволяє використовувати препарат навіть по сходам кукурудзи до 3-4 листка (фаза бур’янів: однорічні злакові – проростання – перший листок, однорічні двосім’ядольні – сім’ядолі).
ЗАСТОСУВАННЯ:
Спосіб
Норма
Кратність
застосування внесення, л/га обробки
Соняшник,
Обприскування
ріпак, кукурудза, Однорічні зла- грунту до появи
2,0-3,0
1
цукровий буряк
сходів культури
кові та деякі
двосім’ядольні Обприскування у
бур’яни
Кукурудза
фазі до 3-4 лист2,0-3,0
1
ків у культури
Культура

Шкідливі
об’єкти
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СПЕКТР ДІЇ:
Чутливі (ефективність 85-95%): плоскуха звичайна, мишій зелений, мишій сизий,
пальчатка (види), вівсюг, гумай (сорго алепське) з насіння, щириця (види), галінсога (види).
Середньочутливі (ефективність 70-85%): гірчак почечуйний, лобода біла, пасльон
чорний, грицики звичайні, підмаренник чіпкий, ромашка (види), волошка синя,
кучерявець Софії, мак (види).
Середньостійкі (ефективність 50-70%): амброзія полинолиста, гірчак розлогий,
гірчиця польова, нетреба (види), зірочник середній, лутига розлога, редька польова, кропива глуха.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИкологічна характеристика:
ІІI клас небезпечності (малотоксичний).
ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Від +10°C до +25°C
ПОГОДНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Ефективний незалежно від погодних умов, утому числі пониженій вологості грунту
при дотриманні технології застосування.
Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше 3-4 м/с).
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
200-400 л/га
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Гербіцид

NEW

кВIН

Системний
гербіцид

®

Системний гербіцид для
знищення двосім’ядольних
бур’янів в посівах пшениці,
ячменю та кукурудзи

Застосування:

Пшениця

Обприскування посівів навесні
від фази кущення до виходу в
трубку культури
Обприскування посівів у фазі
3-5 листків

Однорічні та
багаторічні
двосім’ядольні

Упаковка:
пластикова каністра, 20 л
Переваги препарату:
• знищення широкого спектру двосім’ядольних бур’янів;
• висока швидкість дії;
• ефективність проти підмаренника чіпкого, осотів та берізки польової;
• проти бур’янів, стійких до 2,4-Д та МЦПА.
Механізм дії:
Квін володіє системними властивостями. Діючі речовини гербіциду діють як інгібітори росту, здатні проникати в рослину як через листя і стебла, так і через кореневу систему. Саме це забезпечує більш тривалу ефективну дію, ніж у контактних
гербіцидів.
Спектр дії:
Гербіцид використовується для боротьби з однорічними та багаторічними двосім’ядольними бур’янами, в тому числі із стійкими до 2,4-Д і 2М-4Х.
Препарат Квін володіє високою ефективністю в обмеженні шкодочинності широкого спектру бур’янів: гірчиці польової, редьки дикої, лободи білої, кардарії крупковидної, талабана польового, грициків звичайних, амброзії полинолистої, видів
щириць, нетреби звичайної, латука дикого і татарського, кучерявця Софії, осотів
щетинистого і жовтого польового, видів гірчаків, ромашки непахучої, зірочника
середнього, підмаренника чіпкого.
Найвищий рівень ефективності (80-90%) гербіцидної дії досягається при обробці
посівів в ранні фази розвитку бур’янів.
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Норма
внесення, л/га
0,8
0,5-0,7
1,5

особливості технології внесення:
Препарат вноситься шляхом наземного обприскування. Під час внесення робоча
швидкість агрегату повинна становити 7-10 км/год.
Обов’язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату.
Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с.
В посівах пшениці, ячменю препарат застосовується одноразово від фази кущіння
до виходу в трубку рослин. Кукурудза, обробляється одноразово у фазі рослин –
3-5 листків.
Строки виходу після обприскування: для проведення механізованих робіт – 3 дні,
ручних робіт на кукурудзі – 7 діб.
Препарат можна використовувати в бакових сумішах для підвищення рівня рентабельності гербіцидної обробки (в нормах витрати на 30-40% знижених від рекомендованих).
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).
Температурні умови застосування:
Оптимальна температура для застосування препарату складає від +12°С до +25°С
Норма витрати робочого розчину:
200-400 л/га
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Гербіцид

Бур’яни

Кукурудза

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат

Гербіцид

Спосіб внесення

Ячмінь

Діюча речовина:
2,4-Д у формі диметиламінної солі, 344 г/л +
дикамба у формі диметиламінної солі, 120 г/л
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Культура

ланкастер

®

Селективний ґрунтовий досходовий гербіцид, для боротьби з
однорічними двосім’ядольними
та злаковими бур’янами в посівах
кукурудзи, соняшника , сої та на
землях несільськогосподарського
призначення

Застосування:
Культура

Обприскування грунту до висівання, під час висівання, після
Соняшник
висівання, але до появи сходів
Соя
культури
Землі
Обприскування грунту до появи
несільськогоспосходів бур’янів. Забороняється
випасання худоби та заготівля
дарського призначення (смуги
сіна у зоні 300 м від оброблених
відчуження ліній
територій протягом 15 діб. Забоелектропередач,
роняється обробка земель несільгазо- та нафтопро- ськогосподарського використання
водів, узбіччя доріг, на відстані менше 300 м від місць
залізничні насипи)
постійного перебування людей.

Норма
Шкідливі
внесення,
об’єкти
л/га

Упаковка:
пластикова каністра, 20 л
Переваги препарату:
• широкий спектр дії проти злакових та деяких дводольних бур’янів;
• період захисної дії, в залежності від погодньо-кліматичних умов, становить від
8 до 12 тижнів;
• забезпечує надійне знищення бур’янів, що в свою чергу зменшує кількість механічних обробок, збереження вологи та структури грунту;
• відсутність негативного впливу на наступні культури сівозміни;
• можливість застосування в бакових сумішах, для розширення спектру дії.
Механізм дії:
Діюча речовина грунтового гербіциду Ланкастер – ацетохлор діє на проростаючі
бур’яни. Проникаючи у тканини шилець і коренів вона активно гальмує розвиток і
поділ клітин через порушення в них білкового обміну. Порушення обміну речовин
в рослинах бур’янів спричинене ацетохлором є незворотнім процесом. В результаті дії ацетохлору проростки бур’янів зупиняють ріст і розвиток та гинуть.
Спектр дії:
Чутливі: галінсога дрібноквіткова, грицики звичайні, куряче просо, лобода біла,
мишій зелений, мишій сизий, портулак городній, щириця звичайна.
Помірно чутливі: амброзія полинолиста, зірочник середній, паслін чорний, підмаренник чіпкий, суріпиця звичайна, талабан польовий.
Малочутливі: берізка польова, будяк польовий, гірчак широколистий, редька
дика, ромашка.
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Однорічні
злакові та
двосім’ядольні,
а також
проростки
багаторічних
бур’янів
з насіння

1,5-3,0

3,0

Мінімальна норма витрати застосовується на малогумусних, легких за механічним
складом грунтах, середні – на суглинкових, із вмістом гумусу менше 3%, і підвищені – на суглинкових і важких, із вмістом гумусу більш 3%, та торфяних.
особливості технології внесення:
Чутливі: галінсога дрібноквіткова, грицики звичайні, куряче просо, лобода біла,
мишій зелений, мишій сизий, портулак городній, щириця звичайна.
Помірно чутливі: амброзія полинолиста, зірочник середній, паслін чорний, підмаренник чіпкий, суріпиця звичайна, талабан польовий.
Малочутливі: берізка польова, будяк польовий, гірчак широколистий, редька
дика, ромашка.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас небезпечності (малотоксичний), помірнонебезпечний для бджіл.
Температурні умови застосування: +8°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Оптимальні умови для внесення — при достатній вологості грунту
Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 5 м/с
Об’єм робочого розчину:
200-300 л/га. Робочий розчин препарату необхідно використати протягом 24 годин з моменту приготування.

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

29

Гербіцид

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, що емульгується

Гербіцид

Спосіб внесення

Кукурудза

Діюча речовина:
ацетохлор, 900 г/л
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Селективний
ґрунтовий досходовий гербіцид

ЛIДС

Гербіцид
системної дії

®

Гербіцид системної дії
для знищення однорічних
і багаторічних злакових та
двосім’ядольних бур’янів в
посівах кукурудзи
Діюча речовина: нікосульфурон, 60 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
суспензія, що змішується з маслом (олією)
Упаковка: паластикова каністра, 10 л

Гербіцид

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• знижені норми витрати завдяки високій концентрації;
• стійкість до змивання опадами за рахунок удосконаленої системи ПАР;
• унікальна селективність до рослин кукурудзи;
• широкий період застосування – від 3 до 10 листків кукурудзи;
• сучасна препаративна форма;
• рослинна олія у якості розчинника.
Механізм діЇ:
Діюча речовина гербіциду нікосульфурон проникає у рослини через листя, стебла
та корені, швидко пересувається по рослині через флоему та ксилему до точок
росту та пригнічує активність ферментів: ацетолактатсинтетази (АLS) та синтази
ацетогідроксикислоти (AHAS). Внаслідок цього порушується синтез амінокислот
валіну та ізолейцину, що приводить до припинення поділу клітин та росту рослини.
ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура

Шкідливі об’єкти

Кукурудза

Однорічні і багаторічні
злакові та двосім’ядольні
бур’яни.

Норми витрати
препарату, л/га
0,7-1,0

Строк обробки
Обприскування у
фазі 3-10 листків у
культури

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:
На яких фазах розвитку бур’яни найбільше чутливі до гербіциду Лідс?
Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру однорічних і багаторічних злакових та двосім’ядольних бурґянів. Найбільшу ефективність препарат має на початкових стадіях розвитку бур’янів, в фазу 2-4 листка у
однорічних широколистих, 3-5 листків у злакових бур’янів та при висоті багаторічних злакових бур’янів 20-30 см.
Що необхідно пам’ятати при роботі з препаратом Лідс:
– Не застосувати препарат на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами.
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– Не проводити обробку, якщо культура сильно ушкоджена хворобами, шкідниками, посухою та спекою.
– Не проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу.
Чи можливе використання препарату в бакових сумішах з іншими гербіцидами?
З метою підсилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в бакових сумішах з гербіцидами на основі сульфонілсечовини та дикамби. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бурґянів в посівах. Проте доцільно, перед виробничим
використанням сумішей гербіцидів, провести попередню перевірку сумісності з
конкретним препаратом. Несумісний в бакових сумішах з гербіцидами на основі піридату, бентазону (викликає опіки), 2,4-Д (знижує дію на злакові бур’яни), а
також з фосфорорганічними інсектицидами.
Чому, на відміну від інших післясходових гербіцидів Лідс не пригнічує рослини
кукурудзи до 10 листа включно?
Діюча речовина препарату Лідс нікосульфурон належить до групи сульфонілсечовини, але відрізняється специфічною дією на фізіологічні процеси культури. Навіть на більш пізніх стадіях розвитку кукурудзи (фаза 6-10 листків), вона
стійка до нікосульфурону завдяки селективності метаболізму (цитохром Р450,
збуджений піримідин-5-гідроксилюванням) із послідуючим сполученням з глюкозою.
СПЕКТР ДІЇ:
Чутливі бур’яни:
• злакові: вівсюг звичайний, гумай (сорго алепське), мишій (види), пажитниця
(види), пальчатка кровоспиняюча, пирій повзучий, плоскуха звичайна, просо колосовидне, райграс, тонконіг однорічний;
• двосім’ядольні: галінсога дрібноквіткова, гірчак (види), гірчиця польова, грицики звичайні, дурман звичайний, жабрій звичайний, зірочник середній, канатник
Теофраста, лобода біла, паслін чорний, портулак городній, редька дика, ріпак (падалиця), суріпиця звичайна, череда трироздільна, щириця звичайна.
Малочутливі бур’яни:
берізка польова, осот (види), хвощ польовий.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас небезпечності.
ОПТИМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Від + 15°С до +30°С
ПОГОДНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективної дії препарату
є відсутність опадів після обприскування протягом 3 годин. Не проводити обробку
якщо культура мокра від роси чи дощу.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
200-300 л/га. В разі високого рівня забур’яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину.
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Гербіцид

NEW

нЕЛЬСОН

Селективний
ґрунтовий гербіцид

®

Селективний ґрунтовий гербіцид,
для боротьби з однорічними
двосім’ядольними та злаковими
бур’янами в посівах кукурудзи,
соняшника та картоплі

Застосування:
Бур’яни

Кукурудза

Обприскування
грунту до посіву,
під час посіву
або після, але
до появи сходів
культури
Обприскування
грунту до появи
сходів культури

Однорічні
двосім’ядольні та
злакові

Картопля

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат суспензії
Упаковка:
пластикова каністра, 20 л
Переваги препарату:
• широкий спектр діїї проти однорічних дводольних та злакових бур’янів;
• період захисної дії, в залежності від погодньо-кліматичних умов, становить від
4 до 12 тижнів;
• довготривалий період захисної дії: від 4 до 12 тижнів;
• забезпечує надійне знищення бур’янів, що в свою чергу зменшує кількість механічних обробок та гарантує збереження вологи та структури грунту.
Механізм дії:
Прометрин поглинається проростками та корінцями бур’янів і накопичується в
меристемних зонах, що в свою чергу призводить до руйнування системи фотосинтезу рослин з подальшою загибеллю рослин.
Особливості технології внесення:
Особливу увагу при внесенні препарату Нельсон слід звернути на стан грунту.
Грунт перед внесенням препарату має бути зволожений, дрібногрудкуватим.
Норми витрати препарату слід визначати в залежності від типу грунтів та їх механічного складу.
У разі загрози пересихання верхнього шару грунту гербіцид після внесення необхідно заробити легкими або середніми боронами.
Препарат Нельсон сумісний в бакових сумішах з іншими грунтовими гербіцидами.
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Норма внесення,
л/га

2,0-4,0

3,0-4,0

Спектр дії:
Найчутливішими до препарату Нельсон є такі бур’яни, як: вероніка плющелиста,
галінсога, гірчак (сходи з насіння), гірчиця польова, дворядник степовий, буркун
лікарський (сходи з насіння), дурман звичайний, зірочник середній, кропива дводомна, лобода біла, жовтозілля звичайне, курячі очка, паслін чорний, осот рожевий (сходи з насіння), калачики, куряче просо, редька дика, росичка, череда, мишій, щириця.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас (малотоксичний). Безпечний для бджіл. Малотоксичний для риб.
Температурні умови застосування:
+10°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Оптимальні умови для внесення – після випадання дощу.
Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с
Норма витрати робочого розчину:
200-400 л/га. Робочий розчин препарату необхідно використати протягом 24 годин з моменту приготування.
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Гербіцид

Спосіб внесення

Соняшник

Діюча речовина:
прометрин, 500 г/л

Гербіцид

Культура

нЬЮПОРТ
Системний гербіцид для
знищення однорічних та
багаторічних злакових бур’янів
в посівах цукрових буряків,
соняшнику, сої та ріпаку

Застосування:
Культура

Буряки
цукрові,
соняшник,
соя,
ріпак ярий
та озимий

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, що емульгується
Упаковка:
пластикова каністра, 10 л
Переваги препарату:
• препарат володіє високою гербіцидною ефективністю в боротьбі з однорічними
і багаторічними злаковими бур’янами та падалицею культурних злаків;
• гербіцид не викликає пошкоджень у двосім’ядольних рослин. Може застосовуватися в посівах цукрових буряків, соняшника, сої та ріпаку, незалежно від фази
розвитку культурних рослин;
• ефективність препарату не знижуються при випаданні опадів, через дві години
після внесення;
• завдяки тому, що діюча речовина хізалофоп-П-етил належить до складних органічних ефірів (арилоксифеноксипропіонатів), вона відрізняється підвищеною
леткістю та рухливістю у рослинах. Це обумовлює високу ефективність препарату в умовах більш низьких температур, порівняно з діючими речовинами інших
хімічних груп.
Механізм дії:
Діюча речовина препарату проникає в рослину через листки та стебла і пересувається по ній через флоему та ксилему до точок росту. Хізалофоп-П-етил пригнічує
фермент ацетілкарбоксилазу (АСС-азу), який є життєво важливим для злакових
бур’янів. Препарат знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частини злаків,
запобігаючи відростанню багаторічних видів. Завдяки своїй селективності, препарат не викликає фітотоксичності у двосім’ядольних культурних рослин, на яких
рекомендований до застосування. Гербіцид знищує тільки ті бур’яни, які є в посівах на момент обробки і не діє на бур’яни, що з’явилися після внесення препарату.

34

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

Шкідливі
об’єкти
Однорічні
злакові
Багаторічні
злакові
(пирій)

Норми
витрати
препарату,
л/га
0,4-0,8

0,8-1,2

Спосіб
і строки
застосування

Кратність
обробок

Обприскування посівів
у фазу 2-4 листків у бур’янів
(незалежно від фази
розвитку культури)
Обприскування посівів
при висоті пирію 10-15 см
(незалежно від фази
розвитку культури)

1

Особливості технології внесення:
У разі сильної засміченості посівів норму витрат робочого розчину слід збільшити.
Найкращі результати дає обприскування активно ростучих бур’янів.
Спектр дії:
Однорічні злакові: бромус розчепірений, вівсюг звичайний, канаркова трава короткоколоса, куряче просо, лисохвіст лучний, мітлиця біла, мишій сизий, мишій
зелений, пальчатка кров’яна, падалиця зернових, пажитниця однорічна, тонконіг
однорічний.
Багаторічні злакові: гумай, очерет звичайний, польовиця біла, пирій повзучий,
свинорий пальчастий, тонконіг звичайний.
На двосім’ядольні бур’яни препарат не діє.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців, риб і бджіл.
Температурні умови застосування:
+10°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 2 годин. Не проводити внесення по мокрим від дощу чи роси рослинам, або
при швидкості вітру понад 5 м/с. У дні з високою температурою обприскування
бажано проводити у вечірні години або вранці.
Норма витрати робочого розчину:
200-300 л/га
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Гербіцид

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

Гербіцид

Системний
гербіцид

®

ПУЛ

Гербіцид
системної дії

®

Гербіцид системної дії для
боротьби з однорічними
та деякими багаторічними
дводольними бур’янами на
посівах зернових культур та
кукурудзи

дами на основі ізопротурону та хлортолурону. Несумісний з грамініцидами на основі
феноксапропу, клодинафоп-пропаргілу та диклофопу. Перед приготуванням робочої
суміші рекомендується перевірити змішуваність препаратів у малій ємкості.
Як швидко можна побачити перші прояви дії гербіциду?
Видимі симптоми з’являються вже через 1-3 дні після обробки, повна загибель
настає через 2-3 тижні.
Чи є обмеження у сівозміні після застосування препарату Пул?
При дотриманні регламенту застосування, немає обмежень у сівозміні. Діючі речовини препарату швидко розкладаються у ґрунті до нешкідливих речовин.

Діюча речовина:
2,4-Д-2-етилгексиловий ефір, 452,42 г/л +
флорасулам, 6,25 г/л

ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура

ПРЕПАРАТИВНАФОРМА:
суспо-емульсія

Способ та
час обробки

Обприскування від
фази кущіння до
Однорічні
утворення 2
Ячмінь
та деякі
міжвузлів культури
багаторічні
двосім’ядольні Обприскування з
фази 3 до фази 7
бур’яни
Кукурудза
листків культури,
включно
Пшениця

Упакування:
пластикова каністра, 10 л

Гербіцид

Шкідливі
об’єкти

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• високий гербіцидний ефект, зумовлений синергічною дією двох діючих речовин;
• широкий період застосування на зернових культурах;
• швидка дія, перші симптоми з’являються через 2-3 дня;
• висока ефективність проти стійких бур’янів (підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, осоти).
Механізм дії:
Системний гербіцид Пул – є комбінацією двох діючих речовин з різними механізмами дії: флорасулам та 2,4-Д у формі 2-етилгексилового ефіру. Завдяки такому
поєднанню досягається високий рівень контролю навіть стійких бур’янів до дії
феноксісполук (2,4-Д), таких як підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, зірочник
середній, роман польовий та інші. Флорасулам належить до групи тріазолпірімідинів, що пригнічують ацетолактатсинтетазу (АЛС) – основний фермент в біосинтезі
незамінних амінокислот: лейцин, ізолейцин та валін. 2,4-Д – гербіцид групи феноксиоцтової кислоти. Завдяки рухомій ефірній його формі (2-етилгексил) швидко
поглинається листям, коренями та проростками чутливих видів бур’янів та переміщується у точки росту. В них він діє як інгібітор росту, на гормональному рівні
порушуючи ростові процеси рослинних клітин у чутливих бур’янів.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:
Препарат сумісний з фунгіцидами, інсектицидами, протидводольними гербіцидами,
рідкими азотними добривами та регуляторами росту рослин. Сумісний з грамініци-

36

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

Норма витрати Максимальна
препарату,
кратність
л/га
обробок
0,4-0,6
0,4-0,6

1

0,4-0,6

Спектр дії:
Найчутливіші бур’яни: абутилон Теофраста, амброзія полинолиста, волошка синя,
гірчиця польова, грицики звичайні, кардарія крупковидна, кучерявець Софії, лобода біла, мак дикий, нетреба звичайна, ріпак падалиця, редька дика, соняшник
падалиця, сухоребрик Льозеліїв, талабан польовий, щириця види
Середньочутливі бур’яни: берізка польова, осот жовтий, бодяк рожевий.
Класифікація ВООЗ, токсиКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ класс небезпечності (малотоксичний).
ОПТИМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
від +8ºС до + 25ºС
ПОГОДНІ УМОВИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ:
Не слід проводити обробку відразу після заморозку або при очікуванні заморозків
в ніч після обробки.
Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
150-400 л/га
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Гербіцид

NEW

РIЧАРД

Системний
неселeктивний гербіцид

®

Системний неселeктивний
гербіцид широкого спектру дії

Застосування:

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:

розчинний концентрат

Пари

Гербіцид

Упаковка:
пластикова каністра, 20 л
Переваги препарату:
• висока ефективність у боротьбі з однорічними і
багаторічними бур’янами;
• призводить до повної загибелі як наземної частини, так і кореневої системи рослин;
• найефективніший засіб для очищення полів від злісних кореневищних та коренепаросткових бур’янів, а також проти небажаної дерево-чагарникової рослинності;
• застосовується також в якості десиканту;
• безпечний для людини і навколишнього середовища, не токсичний для бджіл, птахів, риби та грунтових організмів;
• швидко розкладається в грунті на нетоксичні сполуки, тому є безпечним для будьяких послідуючих культур в сівозміні.
Механізм дії:
Гліфосат поглинається наземними частинами рослин та швидко переноситься до точок росту і кореневої системи, тим самим блокує ріст рослини, що в свою чергу призводить до повної загибелі бур’янів.
Особливості технології внесення:
• препарат Річард найкраще застосовувати під час вегетації бур’янів (оптимальна
температура 14°С ... 28°С);
• швидкість дії препарату залежить від температури повітря та погодно-кліматичних
умов, що склалися, і становить 10-14 діб;
• найвища ефективність від застосування препарату проявляється під час сухої, теплої погоди і достатньої зволоженості грунту;
• норми витрату препарату встановлюються в залежно від видового складу бур’янів та
їх фізіологічного стану.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III клас (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.
Температурні умови застосуваннЯ: +15°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Умовою ефективної дії препарату Річард є відсутність опадів після внесення препарату
протягом 3 годин. Препарат доцільно застосовувати у вечірні години або вранці.
Норма витрати робочого розчину:
• при наземному застосуванні 200-400 л/га; • при авіаційному – 50 л/га
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Поля, призначені під
сівбу ярих зернових
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчудження
ліній електропередач і
зв’язку, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг,
залізничні насипи,
території, відведені під
дорожнє будівництво,
промислові об’єкти, на
землях міського комунального господарства)

Шкідливі об’єкти

Однорічні злакові
та двосім’ядольні
бур’яни
Багаторічні злакові
та двосім’ядольні
бур’яни
Однорічні злакові
та двосім’ядольні
бур’яни
Багаторічні злакові
та двосім’ядольні
бур’яни

наземним
устаткуванням

авіацією
(літаки
АН-2)

Строк
обробМаксики до
мальна
збирання кратність
врожаю, обробок
діб

2,0-4,0
6,0

–

6,0

–

1-2

4,0-6,0
2,0-4,0
4,0-6,0

1
Однорічні та
багаторічні
рослини

3,0-6,0

3,0-6,0

–

Спектр дії:
Бур’яни

Фаза розвитку
Норма витрати, л/га
Весною до сівби пізніх ярих або до появи сходів
Однорічні бур’яни і падалиця:
Двосім’ядольні
Сім’ядолі – перша пара листків
2,0
Злакові
Шильце – 3 листки
2,0
Багаторічні бур’яни:
Пирій
3 листки
3,0
Осоти
Розетка діаметром 10-12 см
3,0
Гумай
Висота 15-20 см
4,0-5,0
Берізка
Пагони 10-12 см
6,0
Восени після збирання попередника під всі культури
Багаторічні бур’яни:
Розетка 10-20 см
3,0
Осоти
Пирій
Висота 10-15 см
3,0-4,0
Гумай
Висота 15-20 см
4,0
Гірчак
Розетка – стеблування
6,0
Берізка
Пагони 10-12 см
6,0
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Гербіцид

Культура

Діюча речовина:
ізопропіламіна сіль гліфосфату, 480 г/л

Норми витрати препарату
(л/га) при внесенні

СМIТ

Системний
гербіцид

®

Системний гербіцид для
знищення двосім’ядольних
бур’янів у посівах пшениці,
ячменю та кукурудзи

Застереження:
• не застосовувати Сміт на насіннєвій кукурудзі;
• не застосовувати Сміт, якщо температура в ніч перед внесенням була нижче,
ніж +6°С. або ж очікувана у день внесення чи у день після обробки вище +25°С;
• не застосовувати Сміт на полях кукурудзи, що були чи будуть оброблені системними фосфорорганічними інсектицидами протягом 14 днів;
• застосовуйте Сміт один раз на сезон з нормою витрати не більше 25 г/га.
Застосування:

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
гранули, що диспергуються у воді

Культура

Норма витрати
препарату, л/га

Упаковка:
пластикова пляшка, 250 г

Озима
пшениця

15-20 г/га + ПАР «Йорк»

Ячмінь
ярий

10-15 г/га + ПАР«Йорк»

Кукурудза

10 г/га + ПАР «Йорк»
або 15 г/га без ПАР «Йорк»

Переваги препарату:
• гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектра однорічних двосім’ядольних бур’янів, в тому числі стійких до препаратів на основі 2,4-Д;
• препарат діє на бур’яни вже через декілька годин після застосування;
• завдяки короткому періоду напіврозпаду у грунті не обмежує чергування культур у
сівозміні.
Механізм дії:
Діюча речовина гербіциду проникає у рослини через листя, стебла та корені,
поглинається ними. Наявні симтоми дії препарату (знебарвлення, пожовтіння)
з’являються вже через декілька днів, а повний гербіцидний ефект настає за 2-3
тижні. Малочутливі та перерослі бур’яни можуть не загинути, проте їх ріст і подальший розвиток припиняються. Ефективність гербіцидної обробки підвищується при теплій вологій погоді, а при сухій та холодній – уповільнюється.
Особливості технології внесення:
Препарат Сміт володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім’ядольних
бур’янів до 30 діб. Слід пам’ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази (2-4 листки для однорічних рослин)
розвитку бур’янів.
При застосуванні препарату в більш пізні строки суттєво затримується тільки ріст та
розвиток бур’янів. Ріст чутливих рослин призупиняється через декілька годин, перші
ознаки гербіцидного ефекту спостерігаються через 5-10 діб, повна загибель – 15-25 діб.
З метою посилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими препаратами. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється
цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бур’янів в посівах.
Проте доцільно перед виробничим використанням сумішей гербіцидів провести
попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом.
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Строк обробки
Обприскування посівів, починаючи
з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно
Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до виходу в
трубку культури
У фазі 3-7 листків кукурудзи

Спектр дії:
Найчутливіші бур’яни: курай, спориш, мак дикий, гірчак види, віка посівна, лобода біла, жабрій види, редька види, фіалка види, приворотень, кропива види, нетреба види, вероніка види, комеліна види, ромашка види, лутига розлога, роман
собачий, рутка лікарська, цибуля польова, лобода гібридна, грицики звичайні,
гібіскус трійчатий, зірочник середній, портулак городній, талабан польовий, незабудка польова, канатник Теофраста, соняшник однорічний, амброзія полинолиста, гірчиця чорна та польова, широкий спектр видів щириць та щавлю
Помірночутливі бур’яни: берізка польова, дурман звичайний, підмаренник чіпкий
Стійкі бур’яни: паслін чорний.
КласифікаціяВООЗ, токсикологічна характеристика:
ІІІ класс (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних. Малонебезпечний
для риб та птахів. Нетоксичний для бджіл.
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Гербіцид

Гербіцид

Діюча речовина:
тифенсульфурон-метил, 750 г/кг

ЧЕСТЕР

Селективний
системний гербіцид

®

Селективний системний
гербіцид для знищення
однорічних і багаторічних
злакових та двосім’ядольних
бур’янів в посівах кукурудзи

Застосування:
Культура
Кукурудза

Діюча речовина:
нікосульфурон, 750 г/кг

Упаковка:
пластикова пляшка, 500 г
Переваги препарату:
• висока швидкість дії – через декілька годин після використання, та довготривалий захистний єфект – до 8 тижднів (по відношенню до чутливіх бур’янів);
• знищує широкий спектр однорічних і багаторічних злакових та двосім’ядольних
бур’янів;
• унікальна діюча речовина, що дозволяе застосувати препарат від 4 до 10 листків у культури;
• завдяки швидкій деградації у грунті не має післядії на наступні культури у сівозміні.
Механізм дії:
Діюча речовина гербіциду нікосульфурон проникає у рослини через листя, стебла
та корені, швидко пересувається до точок росту та пригнічує активність ферментів. Внаслідок цього порушується синтез амінокислот, що приводить до припинення поділу клітин та росту рослини.

Спектр дії:
Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру однорічних і багаторічних злакових та двосім’ядольних бур’янів. Найбільшу ефективність препарат має на початкових стадіях розвитку бур’янів, в фазу 2-4 листка у
однорічних широколистих, 3-6 листків у злакових бур’янів та при висоті багаторічних злакових бур’янів 20-30 см.
Чутливі бур’яни: вівсюг, гірчак (види), гірчиця польова, гумай, дурман звичайний,
жабрій звичайний, зірочник середній, канатник Теофраста, куряче просо, лобода біла, мишій (види), паслін чорний, пирій повзучий, портулак городній, просо
колосовидне, райграс, редька дика, росичка кров’яна, сорго алепське, суріпиця
звичайна, тонконіг однорічний, чистець болотній, щириця (види).
Малочутливі бур’яни: берізка польова, осот (види), хвощ польовий.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас небезпечності.

Особливості технології внесення:
Найбільшу ефективність препарат має на початкових стадіях розвитку бур’янів, в
фазу 2-4 листка у однорічних широколистих, 3-6 листків у злакових бур’янів та при
висоті багаторічних злакових бур’янів 20-30 см.
Гербіцид необхідно застосовувати при теплих та сухих погодних умовах. Рекомендована температура для застосування +15 … +25°С
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Гербіцид

Увага! Гербіцид Честер слід застосовувати з додаванням поверхнево-активної
речовини (наприклад, ПАР «Йорк», із розрахунку 100 мл на 100 л робочого розчину).

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
гранули, що диспергуються у воді

Гербіцид

Шкідливі
Норми витрати
Строк
об’єкти
препарату, л/га
обробки
Однорічні
Обприскування у
і багаторічні злакові
50-60 г/га +
фазі 4-10 листків
та двосім’ядольні
200 мл/га ПАР «Йорк»
у культури)
бур’яни

ШЕФIЛД

Селективний
системний гербіцид

®

Селективний системний гербіцид
для боротьби з однорічними та
багаторічними двосім’ядольними
бур’янами в посівах пшениці,
ячменю та кукурудзи

Гербіцид необхідно застосовувати при теплих та сухих погодних умовах. Рекомендована температура для застосування +15 … +25°С
Застосування:

Діюча речовина:
2-етилгексиловий ефір
2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, 850 г/л,
у кислотному еквіваленті – 564 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, що емульгується

Гербіцид

Упаковка:
пластикова каністра, 20 л
Переваги препарату:
• гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру
двосім’ядольних бур’янів;
• гербіцидний ефект препарату  проявляється через 12 годин;
• сумісний з більшістю пестицидів;
• не обмежує чергування культур в сівозміні;
• дозволяє суттєво знизити гербіцидне навантаження на грунт;
• препарат надзвичайно швидко поглинаєтся листям рослин, в разі випадання
дощу через 2-і години після внесення гербіцидна дія препарату зберігається.
Механізм дії:
Діюча речовина гербіциду швидко поглинається рослиною через її надземну частину та корені. Активно переміщується по всіх органах рослини і накопичується в
меристематичних зонах (точках росту) та коренях. Препарат діє як інгібітор росту.
Особливості технології внесення:
Найкращий гербіцидний ефект досягається при обробці посівів в період активного
росту молодих  бур’янів (2-4 листків – для однорічних, розетки – для багаторічних).
Норма витрати препарату в посівах озимої пшениці встановлюється залежно від
фази розвитку та видового складу бур’янів. При цьому максимальна норма витрати встановлюється при наявності перерослих (більше 4-х листків для однорічних, стеблування – для багаторічних) та переважанні в посівах середньочутливих
і стійких бур’янів.
Строки виходу після обприскування для механізованих робіт – 3 дні.
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Спектр дії:
Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру однорічних та багаторічних двосім’ядольних бур’янів.
Найчутливішими до препарату виявились слідуючі бур’яни: Абутилон Теофраста, амброзія полинолиста, бурачок шорсткий, гірчиця польова, гикавка сіра,
грицики звичайні, дворядник тонколистий, жовтушник розчепірений, кардарія
крупковидна, кучерявець Софії, лобода біла, мак-самосійка, нетреба колюча, ріпак (падалиця), ріпиця багаторічна, рижій дрібноплодний, соняшник однорічний,
сухоребрик Льозеліїв, талабан польовий, хориспора ніжна, хрінниця смердюча,
щириця загнута.
Середньою чутливістю відзначаються бур’яни: осот рожевий, осот жовтий, берізка польова.
При обприскуванні норму витрати слід встановлювати з врахуванням чисельності
та видового складу бур’янів, стану посівів культурних рослин.
Слід пам’ятати, що мінімальна норма витрати відповідає ефективності препарату
– 70%, максимальна – 90% по відношенню до чутливих видів бур’янів в ранні фази
їх розвитку.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).
Температурний режим застосування препарату:
Оптимальна температура для застосування препарату складає від 8°С до 25°С
норма витрати робочої рідини:
200-300 л/га
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Гербіцид

Норма
Максивитрати
мальна
Культура
Шкідливі об’єкти
Спосіб та час обробки
препарату,
кратність
л/га
обробок
Пшениця
Однорічні та деякі
Обприскування посівів
озима,
багаторічні двосім’я0,6-0,8
у фазі кущіння – до ви1
Ячмінь ярий
дольні бур’яни
ходу в трубку культури
Однорічні та деякі
Обприскування посівів
Кукурудза багаторічні двосім’я0,7-0,8
у фазі 3-5 листків у
1
дольні бур’яни
культури

ТАЙЛЕР

Фунгіцид
системної та контактної дії

®

Фунгіцид системної та контактної
дії для захисту картоплі, томатів
і виноградників від грибних
хвороб

Застосування:

Картопля

Альтернаріоз,
фітофтороз

Томати
відкритого
грунту

Фітофтороз

2,25

200-400

Виноградники

Мілдью

2,5

500-800

Діюча речовина:
металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
порошок, що змочується
Упаковка:
пакет, 1 кг

фунгіцид

Переваги препарату:
• швидкість проникнення речовини;
• тривалість захисту навіть при вологій погоді;
• широкий діапазон внесення;
• підвищення життєздатності рослин.
механізм дії:
Металаксил потрапляє в рослину через листя, стебла і корені, попереджає зараження культурних рослин збудниками грибкових хвороб (фітофторз, альтернаріоз). Системна діюча речовина металаксил володіє захисними і лікувальними фунгіцидними властивостями , які проявляються в пригніченні синтезу рибосомної
РНК, і як наслідок – інгібіювання протеїну в клітинах патогенів грибних організмів.
Контактна діюча речовина манкоцеб інгібує сульфогідридні групи у амінокислот
і ферментів у клітинах грибів, що негативно позначається на метаболізмі ліпідів,
процесів дихання і синтезу АТФ.

2,0-2,5

200-400

Спосіб
та час
обробки

Максимальна
кратність
обробок

Обприскування
при загрозі розповсюдження
хвороб та при
появі її перших
симтомів

2 рази за
вегетаційний
період, через
10-14 днів
після першого застосування

Обприскування
при виявленні
перших симптомів захворювання
Обприскування
при виявленні
перших симтомів
захворювання.

2-3 рази з
інтервалом
7-10 днів
2-3 рази з
інтервалом
7-10 днів

норма витрати робочого розчину:
На картоплі і томатах – 200-400 л/га, у виноградниках – 500-800 л/га
особливостІ технологІї внесення:
Найбільший фунгіцидний ефект преперату забезпечується у разі застосування
його на ранніх стадіях розвитку хвороб.Преперат може застосовуватись сумісно
з фунгіцидами інших хімічних груп. Перед застосуванням бакових сумішей препрати бажано перевірити на сумісність.
Температурний режим застосування препарату:
Оптимальна температура для застосування препарату складає від +10°С до +25°С
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III клас небезпечності (малотоксичний).
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фунгіцид

Культура

Норма
Норма
витрати
Шкідвитрати
ливі
робочого
препарату,
об’єкти
розчину,
г/га
л/га

Фунгіцид
системної дії

Фунгіцид системної дії для
боротьби з хворобами зернових
культур, цукрового буряка,
винограду та яблуні

Застосування:
Культура

Діюча речовина:
флутриафол, 250 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат суспензії

фунгіцид

Упаковка:
пластикова каністра, 5 л
Переваги препарату:
• препарат має профілактичні та лікувальні властивості; діюча речовина препарату є наймобільнішою з групи триазолів;
• завдяки системній дії препарату забезпечується тривалий, захисний ефект;
• застосування фунгіциду підвищує витривалість рослин культури та забезпечує
отримання високих врожаїв.
Механізм дії:
Препарат Тюдор контактний та системний фунгіцид з лікувальними та захисними
властивостями. Діюча речовина препарату -флутриафол поглинається листовою
поверхнею культури та переноситься по рослині акропетально по ксилемі.
Флутриафол діє як інгібітор біосинтезу ергостерола грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран збудників хвороб та зупинки їх розвитку.

Шкідливі об’єкти

Озима пшениця • борошниста роса
• плямистості
• септоріоз
• листова бура іржа
Ярий ячмінь
• кореневі гнилі
• фузаріоз,
• ринхоспоріоз
• борошниста роса
Буряки цукровi
• церкоспороз
Виноградники
• мілдью
• борошниста роса
Яблуня
• парша
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Кількість
обробок

0,5

0,25

Обприскування
в період
вегетації

2

0,1
0,15

Спектр дії:
Фунгіцид Тюдор застосовується в боротьбі з широким спектром хвороб листя та
колосу (борошниста роса, ринхоспоріоз, септоріоз, іржа, гельминтоспоріоз та ін.)
в посівах сільськогосподарських культур.
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
III клас (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, токсичний для
риб.

Особливості технології внесення:
Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується при застосуванні його
на ранніх стадіях розвитку хвороб. З метою досягнення високої ефективності в
боротьбі з хворобами обробку рослин фунгіцидом доцільно починати при появі
перших ознак хвороби.Повторні обробки заздалегідь планують за умов високого
рівня ураженості рослин хворобами та сприятливих для їх розвитку гідротермічних умов.
Унікальність цього препарату полягає в тому, що він має потрійну захисну дію –
системну, контактну і фумігаційну. Однією з особливостей препарату є фумігаційна властивість – розчин, розпилюючись чи випаровуючись, активно проникає у
рослину. Фунгіцид Тюдор сумісний з більшістю препаратів. В кожному окремому
випадку перед приготуванням бакової суміші необхідно перевірити препарати на
сумісність.

48

Норма витрати
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фунгіцид

ТЮДОР

®

ФАРАДЕЙ

Системний високоефективний
фунгіцид та ретАрдант

®

Системний фунгіцид та ретардант
із захисною та лікувальною
дією для обробки посівів озимої
пшениці та озимого ріпаку від
широкого спектру збудників
грибних хвороб

Особливості технології внесення:

Діюча речовина:
тебуконазол, 500 г/кг
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
гранули, що диспергуються у воді

фунгіцид

Упаковка:
пакет, 1 кг
Переваги препарату:
• високоефективний проти широкого спектру хвороб рослин;
• довготривалий період захисної дії;
• препарат володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією;
• препарат володіє ретардантними властивостями
Механізм дії:
Діюча речовина тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні
органи та переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється
у ксилемі. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні синтезу ергостеролу в
мембранах клітин грибів-патогенів. Препарат Фарадей володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією. Препарат забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, таких як септоріоз, борошниста роса, бура іржа, несправжня борошниста роса, альтернаріоз, сіра гниль.

ЯК РЕТАРДАНТ:
При обприсуванні озимого ріпаку в осінній період (4-8 листків у культури)припиняється наростання надземної маси, в той час як фотосинтез продовжується, що
сприяє накопиченню пластичних речовин в кореневій частині та прискорює ріст
довгого і добре розгалуженого коріння та покращує зимостійкість. Використання
фунгіциду весною забезпечує стійкість проти вилягання та покращує формування
бічних пагонів.
Препарат сумісний з багатьма регуляторами росту і рідкими добривами, інсектицидами, а також з іншими контактними і системними фунгіцидами.
В рекомендованих нормах витрати препарат не токсичний для бджіл.
Застосування:
Культура
Пшениця
озима
Ріпак
озимий

Ріпак
озимий

Спосіб
обробки

Збудники
хвороб
В якості фунгіциду
Септоріоз листя,
борошниста роса,
Обприскування
бура іржа
рослин при появі
перших симптомів
Несправжня
захворювання
борошниста роса,
альтернаріоз, сіра гниль
В якості ретарданту
Інгубування росту листа
Обприскування
та підвищення стійкості
рослин в фазі
до екстремальних
5-7 листків
погодних умов

Норма
внесення, кг/га
0,25-0,5
0,4-0,5

0,25-0,38

При використанні препарату в якості ретарданту обприскування необхідно проводити при наявності 2-4 листки у культури.
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).

50

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

51

фунгіцид

ЯК ФУНГІЦИД:
Препарат забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, таких як септоріоз, борошниста роса, бура іржа, несправжня
борошниста роса, альтернаріоз, сіра гниль як профілактично,так і після ураження
хворобою.
Обробку препаратом необхідно проводити при появі перших симптомів захворювання. Препарат проникє в рослину протягом 1-2 годин.
Період захисної дії препарату 25-35 днів з моменту обробки.

Системний
високоефективний фунгіцид

Системний фунгіцид з захисною
та лікувальною дією, для
обприскування вегетуючих
рослин та протруєння насіння

Застосування:
Культура

Діюча речовина:
карбендазим, 500 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат суспензії

фунгіцид

Упаковка:
пластикова каністра, 5 л
Переваги препарату:
• препарат має профілактичні та лікувальні властивості;
• відмінний контроль більшості грибкових захворювань;
• застосування фунгіциду підвищує витривалість рослин культури та забезпечує
отримання високих врожаїв.
Механізм дії:
Препарат Хілтон використовується в якості фунгіциду для обприскування вегетуючих рослин і для протруєння насіння. Діюча речовина препарату карбендазим,
завдяки своїм системним властивостям активно захищає рослини від комплексу
хвороб. Карбендазим порушує метаболізм патогенних грибів через дезактивацію
ферменту бета-тубуліну.
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Пшениця
яра та озима
Ячмінь ярий
та озимий
Жито озиме
Ріпак озимий
та ярий
Буряки
цукрові та
кормові

Норми
витрати
Строк
препарату,
обробки
л/га
При обприскуванні вегетуючих рослин
Шкідливі
об’єкти

Борошниста роса,
септоріоз

0,4-0,5

Альтернаріоз,
септоріоз

0,6

Церкоспороз

0,3-0,4

Максимальна
кратність
обробок

Обприскування
в період
вегетації

2

Обробка
насіння до
висівання

1

При протруєнні насіння
Пшениця
озима
Ячмінь ярий
Соняшник

Кореневі гнилі,
снігова пліснява,
сажкові хвороби
Сіра та біла гнилі,
фомоз,
пліснявіння

1,0-1,2
0,8

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
ІII клас небезпечності (малотоксичний).

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

53

фунгіцид

ХIЛТОН

®

ДУГЛАС

Контактно-шлунковий
інсектоакарицид системної дії

®

Контактно-шлунковий інсектоакарицид системної дії проти
широкого спектра шкідників

Застосування:

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, що емульгується
Упаковка:
пластикова каністра, 10 л
Переваги препарату:
• високоефективний інсектоакарицид системної дії для боротьби з широким спектром шкідників рослин в посівах пшениці,
ячменю, гороху, цукрових буряків, в яблуневих садах та на виноградниках;
• препарат відзначається швидкою та тривалою дією на шкідників, ефективний
на всіх стадіях розвитку комах і кліщів;
• завдяки досконалій формуляції, діюча речовина надійно утримується на поверхні рослин та добре поглинається фізіологічно активними органами рослин;
• нефітотоксичний при застосуванні в рекомендованих нормах;
• широкий температурний режим застосування (від +10°С до +30°С);
• суміснй з піретроїдною групою інсектицидів;
• можливість використання для обробки насіння зернових культур від комплексу
шкідників.
Механізм дії:
Діюча речовина диметоат, як і всі сполуки фосфорорганічного походження (ФОС),
знижує активність холінестерази. Порушення активності холінестерази призводить до летального розладу гормональної регуляції метаболічних процесів та незворотнього зневоднення клітин і тканин в організмах комах.
Особливості технології внесення:
Інсектоакарицид Дуглас завдяки системним властивостям має надзвичайно високу ефективність в обмеженні шкодочинності комах і кліщів з сисним ротовим
апаратом.
При застосуванні в рекомендованих нормах препарат не проявляє фітотоксичних
властивостей.
Препарат можна використовувати у бакових сумішах з іншими препаратами, які
мають слабокисле або нейтральне значення рН. Не змішувати з пестицидами, які
мають лужну реакцію (сірчане вапно, мідь тощо). Не рекомендується змішувати з
гербіцидами на основі діючих речовин з групи сульфонілсечовин. У разі виникнення сумнівів слід провести тести на хімічну сумісність.
Для захисту зернових культур проти шкідників з колючо-сисним ротовим апаратом – переносників вірусних хвороб практикується обробка насіннєвого матеріалу
із розрахунку 1-1,5 л/т одночасно з протруєнням.
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П’явиці, злакові
попелиці, трипси,
Пшениця
клоп, шкідлива
черепашка
П’явиці, попелиці,
Ячмінь
трипси
Буряки
Попелиця листова,
цукрові
блішки
Зернівка горохова,
Горох
вогнівки, попелиці
Павутинні кліщі,
Яблуня
яблуневий
плодовий, пильщик

Строк
обробки

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

30

Обприскування
в період
вегетації

0,8

Яблуня

Яблунева
плодожерка

2,0

Виноградники

Кліщі, гронова
листовійка

1,2-3,0

Строк
Максиостанньої
мальна
обробки до
кратність
збирання
обробок
врожаю, днів

30
30
30
40

Обприскування
до і після
цвітіння
Обприскування
в період
вегетації

2

40

40

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
II клас (помірнотоксичний).
Температурні умови застосування:
+12°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Рівень вологості повітря мало впливає на ефективність дії препарату. Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с
Норма витрати робочого розчину:
На польових культурах: 200-400 л/га; у яблуневих садах та на виноградниках:
800-1000 л/га. Використовувати робочий розчин протягом декількох годин.
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ІНСЕКТИЦИД

Діюча речовина:
диметоат, 400 г/л

ІНСЕКТИЦИД

Шкідливі
об’єкти

Культура

Норма
витрати
препарату,
л/га

ЛОРД

Контактно-шлунковий
інсектицид системної дії

®

Високоефективний та один з
найбезпечніших для довкілля
контактно-шлунковий інсектицид
системної дії проти широкого
спектра шкідників

Застосування:

Діюча речовина:
імідаклоприд, 700 г/кг
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
гранули, що диспергуються у воді

ІНСЕКТИЦИД

Упаковка:
пластикова пляшка, 500 г
Переваги препарату:
• високоефективний контактно-шлунковий інсектицид системної дії у боротьбі з
широким спектром шкідників;
• інсектицид відзначається швидкою та тривалою дією на шкідників, ефективний
на всіх стадіях розвитку комах;
• дозволяє уникнути кількісних та якісних втрат урожаю від шкодочинних комах;
• препарат використовується в малих нормах витрат, при яких виключається негативний вплив на довкілля.
Механізм дії:
Діюча речовина препарату швидко поглинається рослинами та переноситься по
них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових
рецепторів, з подальшим руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть.

Шкідливі
об’єкти

Попелиці,
0,05-0,07
п’явиці, трипси
Пшениця
Клоп шкідлива
озима
черепашка
0,10
(личинки І-ІІ віку)
Ріпаковий квіткоїд,
Ріпак ярий
хрестоцвіті блішки, 0,05-0,07
та озимий
попелиці
Картопля Колорадський жук 0,045-0,05
Каліфорнійська
щитівка, яблунева
Яблуня
плодожерка,
попелиці
0,07
Виноградна
Виноградлистовійка,
ники
листова форма
філоксери
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Обприскування
в період
вегетації

30

1

30

1

30

1

20

1

30

2

30

1

Проводити механізовані роботи дозволяється через 1 добу, ручні роботи – 3 доби.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
IIІ клас (помірнотоксичний). Препарат токсичний для бджіл.

Особливості технології внесення:
Завдяки системним властивостям препарат має особливо високу ефективність в
обмеженні шкодочинності комах з сисним ротовим апаратом. При цьому препарат
використовується з низькими нормами витрати, при яких ризики забруднення навколишнього природнього середовища мінімальні.
Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря.
Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової
суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.
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Строк
обробки

Строк
Максиостанньої
мальна
обробки до
кратність
збирання
обробок
врожаю, днів
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ІНСЕКТИЦИД

Культура

Норма
витрати
препарату,
кг/га

РЕДIНГ

Системний інсектицид
контактно-шлункової дії

®

Системний інсектицид контактношлункової дії для боротьби з
широким спектром шкідників

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?
Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової
суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

Діюча речовина:
імідаклоприд, 250 г/л +
лямбда-цигалотрин, 80 г/л

ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат суспензії

ІНСЕКТИЦИД

Упакування:
пластикова каністра, 5 л
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• висока швидкість дії;
• тривалий захисний період;
• репелентний ефект;
• відсутність резистентності шкідників до препарату;
• ефективна дія навіть від +10°С
Механізм дії:
Системний інсектицид контактно-шлункової дії для боротьби з широким спектром
шкідників на пшениці, ріпаку та яблуні.
Одна з діючих речовин імідаклоприд швидко поглинається рослинами та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних
нікотинових рецепторів, з наступним руйнуванням центральної нервової системи
комах. Діюча речовина лямбда-цигалотрин належить до класу синтетичних піритроїдів. Лямбда-цигалотрин володіє контактною-кишковою дією та репелентними властивостями. При потраплянні в організм шкідників впливає на нервову
систему, порушуючи діяльність нейронів шляхом взаємодії з натрієвим каналом.
Симптоми дії проявляються у вигляді сильного збудження нервової системи, судом кінцівок, з наступним паралічем та загибеллю комах.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:
Чи впливає температура та вологість повітря на ефективність препарату?
Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря.
Для виявлення системних властивостей препарату температура має бути не менше +10°С
Чи має інсектицид фітотоксичну дію?
За умов дотримання регламентів та норм застосування препарату проявів фітотоксичності не спостерігається.
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Шкідник

Клоп шкідлива
Пшениця
черепашка,
озима
трипси, пявиці,
попелиці
Ріпаковий
Ріпак
квіткощ, хресярий та
тоцвіті блішки,
озимий
попелиці
Яблунева
плодожерка,
листовійки,
Яблуня
каліфорнійська
щитівка, попелиці

Норма
витрати
препарату,
л/га

Строк
обробки

Строк останньої Максиобробки
мальна
до збирання кратність
врожаю, днів
обробок

0,1

Обприску
вання
в період
вегетації

0,1

0,1

30

1

30

1

30

2

Проведення механізованих робіт – 4 доби, ручних робіт – 10 діб.
Класифікація ВООЗ, токсиКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
ІI клас небезпечності (малотоксичний). Препарат токсичний для бджіл.
ОПТИМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:
Від +10°С до+25°С
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
• на польових культурах: 200-400 л/га;
• у яблуневих садах: 800-1000 л/га.
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ІНСЕКТИЦИД

NEW

Контактношлунковий інсектицид

Контактно-шлунковий інсектицид
для боротьби з широким
спектром шкідників

Застосування:
Культура

Діюча речовина:
альфа-циперметрин, 100 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, що емульгується

Пшениця

ІНСЕКТИЦИД

Упаковка:
пластикова каністра, 5 л
Переваги препарату:
• високоефективний контактно-шлунковий інсектицид для боротьби з широким
спектром шкідників рослин;
• інсектицид відзначається швидкою та тривалою дією на шкідників, ефективний
на всіх стадіях розвитку комах;
• справляє винищувальну, а також репелентну, паралізуючу та антифідінгову дії
на шкідників;
• завдяки досконалій формуляції діюча речовина надійно утримується на поверхні рослин та проявляє активність проти шкідників тривалий час;
• препарат використовується в малих нормах витрат, при яких виключається негативний вплив на довкілля;
• застосовується методом наземного та авіаційного обприскування;
• не володіє фітотоксичностю;
• володіє контактною, кишковою та антифідинговою властивостями;
• відсутність фітотоксичності.
Механізм дії:
Активний компонент препарату альфа-циперметрин, як і всі синтетичні піретроїдні сполуки, спричиняє загибель шкідників через сильне збудження нервових
клітин комах з наступним проявом параліча електричної активності центральної
та периферійної нервової системи.
Особливості технології внесення:
Для досягнення високої ефективності в боротьбі зі шкідниками обробку рослин
препаратом необхідно починати при чисельності шкідників, що відповідає економічному порогу шкодочинності. Забороняється застосовувати при температурі
повітря і грунту вище 25°С
Препарат має репелентні та антифідингові властивості по відношенню до корисних комах. В звязку з цим, після обробки інсектицид безпечний для медоносних
бджіл.
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Горох
Буряки
цукрові
Капуста
Ріпак
Картопля
Яблуня
Землі несільськогосподарського призначення (дика
рослинність,
узбіччя доріг)
Лісові насадження

Шкідник
П’явиці, клоп
шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, блішки,
цикадки
Зернівка горохова, трипси,
попелиці
Лучний метелик, попелиці,
блішки, довгоносики
Міль, совки,
білани
Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки,
попелиці
Колорадський
жук
Плодожерки,
листовійки,
попелиці

Норма
Строк
витрати
обробпрепарату,
ки
кг/га

Строк
Максиостанньої
мальна
обробки
кратдо збирання
ність
врожаю, днів обробок

0,1-0,15
0,1-0,15
(авіа)

15

0,15-0,25

30

0,1-0,25
0,1-0,25
(авіа)

Не потр.

0,1-0,15
0,1-0,15

Обприскування в
період
вегетації

30
30

0,07-0,1

20

0,15-0,25

45

Саранові

0,2

–

Золотогуз,
шовкопряди

0,05-0,1

–

Строки виходу для проведення механізованих робіт – 4 дні, ручних – 10 діб.
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика:
ІІ клас (помірнотоксичний). Помірнотоксичні для ссавців та риб.
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2

ІНСЕКТИЦИД

ТОМ

®

БУЛОН

Неселективний післясходовий
гербіцид системної дії, ДЕСИКАНТ

®

Неселективний післясходовий
гербіцид системної дії для
знищення однорічних та
багаторічних бур’янів

ЗАСТОСУВАННЯ:
Булон призначений для суцільного знищення бурґянів та використання в якості десиканту на наступних культурах:
Культура

Діюча речовина:
гліфосату калійна сіль, 613 г/л
у кислотному еквіваленті, 500 г/л

Однорічні злакові
та двосім’ядольні
бур’яни
Багаторічні бур’яни
Поля призначені під Однорічні та багатопосіви ярих зернових
річні бур’яни
Землі
несільськогосподарського
призначення
Однорічні та
(смуги відчудження,
багаторічні бур’яни
ліній електропередач,
газо- та нафтопрово
дів, узбіччя доріг,
залізничні насипи)
Обприскування за 2
Десикація
тижні до збирання
зернових
за вологості зерна
не >30%
Десикація у фазі
Десикація
початку побуріння
соняшнику
кошиків
Пари

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат
УпакОВКА:
пластикова каністра, 20 л
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• висококонцентрована препаративна форма;
• низька норма застосування;
• містить прилипач нового покоління;
• швидке проникнення в рослину та краща ефективність за рахунок більш рухомої
діючої речовини;
• знищення багаторічних бур’янів з коренем.

Десикант

Шкідливі об’єкти

Механізм дії:
Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферменту (EPSPS), який відповідає за синтез
необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Препарат дифузно
проникає через листову поверхню і розподіляється по всій рослині, включаючи кореневища, при контакті з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки
гербіцидного ефекту з’являються через 2-3 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім
в’янення листя.
Завдяки вмісту у препараті гліфосату в калійній формі стало можливим підвищити
концентрацію діючої речовини та знизити норму витрати у порівнянні з традиційними
формами гліфосату (наприклад ізопропіламінної).
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:
Як правильно встановити норму витрати препарату?
Норма витрати залежить від видового складу бур’янів, віку рослин. При переважній
кількості однорічних бур’янів можна застосовувати мінімальні норми препарату. При
сильному забур’яненні земель багаторічними бур’янами, особливо такими як ваточник
сирійський, хвощ польовий слід використовувати максимальні норми препарату в суміші з іншими протидводольними гербіцидами, наприклад з Шефілд, Квін.
Для підсилення дії проти перерослих бур’янів та застосування в засушливих умовах в
бакову суміш необхідно додавати аміачну селітру або сечовину.
Коли краще застосовувати препарат?
Застосовувати гербіцид Булон для очищення земель від багаторічних бур’янів краще восени тому як сокорух рослин переважно має низхідний напрямок, що дозволяє
ефективніше знищити кореневу систему рослини.
Коли бур’яни найбільш чутливі до дії гербіциду?
Однорічні бур’яни найбільш чутливі у фазу активного розвитку, багаторічні у період відростання та активного росту.
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Норми
витрати
препарату,
л/га

Строк
обробки до
збирання
врожаю, діб

2,0

Максимальна
кратність
обробок

–

4,0
2,0-4,0

–

2,0-4,0

–

1,5-2,0

14

1,5-2,0

14

1

СПЕКТР ДІЇ:
Має здатність знищувати як однорічні так і багаторічні рослини в залежності від норми
внесення.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III клас (малотоксичний). Не токсичний для бджіл.
Оптимальні температурні умови застосування:
від +15°С до +25°С
Погодні умови застосуваннЯ:
Ефективною умовою застосування препарату Булон є відсутність опадів протягом 3-х
годин після внесення.
Препарат доцільно вносити у вечірні години або вранці, але до випадання роси.
Норма витрати робочого розчину:
100-200 л/га
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Десикант

NEW

РIЧАРД

Десикант
системної дії

®

Десикант системної дії

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

Горох

Обприскування при побурінні
70-75% бобів культури

Механізм дії:
Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за
синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Гліфосат поглинається рослинами надземною частиною та активно розповсюджується
по всіх органах, у тому числі і у коріння, при контакті з ґрунтом розкладається на
нетоксичні сполуки.
Перші ознаки гербіцидного ефекту при десикації з’являються через 3-5 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім – в’янення листя.

Соя

Обприскування у фазу початку
побуріння бобів

Ріпак

Обприскування посівів при
побурінні 70% стручків культури

Соняшник

Обприскування посівів у фазі
початку побуріння кошиків

Особливості технології внесення:
Чи можна використати десикант в бакових сумішах з іншими препаратами?
Для прискорення підсихання рослин Річард використовують в бакових сумішах з
сечовиною або аміачною селітрою.
Коли необхідно проводити десикацію культур?
Десикацію зернових культур препаратом доцільно проводити за 14 діб до збирання
врожаю (за вологості зерна не більше 30%). Десикацію ріпаку проводять за 14 діб
до збирання врожаю або при побурінні 70% стручків у культури, гороху – за 14 діб
до збирання врожаю або при побурінні 70-75% бобів культури, сої – за 14 діб до
збирання врожаю або у фазу початку побуріння бобів, соняшнику – за 14 діб до
збирання врожаю або у фазу початку побуріння кошиків.

64

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

14

1

3,0

–
3,0

–
–
–

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
III клас (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.
Температурні умови застосуваннЯ:
Від +10°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Ефективний незалежно від погодних умов, у тому числі пониженій вологості грунту при дотриманні технології застосування.
Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше 3-4 м/с).
Норма витрати робочого розчину:
200-400 л/га – при наземному застосуванні, 50 л/га – при авіаційному.

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

65

Десикант

Десикант

Переваги препарату:
• висока швидкість дії;
• зменшена чутливість до рівня жорсткості
води;
• низький рівень піноутворення;
• звільнення від багаторічних бур’янів;
• зменшення кількості втрат врожаю від осипання;
• можливість авіаційних внесень.

Максимальна
кратність обробок

Зернові

Упаковка:
пластикова каністра, 20 л

авіацією
(літаки АН-2)

Спосіб
внесення

Норма
внесення,
л/га
устаткуванням

Культура

Підсушування культурних рослин та
знищення бур’янів

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат

Призначення

Діюча речовина:
гліфосат у формі ізопропіламінної солі, 480 г/л

Строк обробки до
збирання врожаю, діб

Застосування:

Системний
контактний десикант

Системний контактний десикант,
призначений для десикації
гороху соняшнику та сої.
Полегшує збирання врожаю за
рахунок підсушування рослин при
нерівномірному дозріванні

Застосування:

Діюча речовина:
дикват дибромід, 150 г/л
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат

Десикант

Упаковка:
пластикова каністра, 20 л
Переваги препарату:
• забезпечує швидке і рівномірне дозрівання, що дозволяє провести збирання у
стислий період;
• швидко поглинається рослинами;
• значно знижує вологість насіння, тим самим зменшуючи витрати на висушування;
• зменшує до мінімуму втрати насіння при збиранні;
• є самим швидкодіючим із існуючих десикантів;
• крім культурних рослин висушує бур’яни, що полегшує збирання врожаю та знищує бур’яни;
• зупиняє розвиток та розповсюдження хвороб (білої та сірої гнилей соняшника,
фітофтороз картоплі та багато інших);
• діюча речовина препарату дикват швидко розпадається у рослинах, тому можна
застосовувати препарат нанасіннєвих ділянках та культурах харчового призначення;
• не змиваеться дощем через 30 хв. після обробки.

Культура

Норма витрати
препарату, л/га

Соняшник

2,0-3,0

Горох

2,0-3,0

Соя

2,0-3,0

*Спосіб, час обробок
Обприскування посівів у фазі
початку побуріння кошиків
Обприскування у період пожовтіння нижніх бобів (вологість зерна до 45%)
Обприскування посівів у фазі
початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів

Інтернет-магазин
www.best-szr.com.ua

6
7
6

Особливості технології внесення:
Починати обробку посівів слід при фізіологічній стиглості насіння за вологості 3040% залежно від культури,. Ступінь десикації залежить від норми витрати препарату, оброблюваної культури, густоти стояння, засміченості посівів, погодних умов
в момент обробки та після неї.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
IIІ клас.
Температурні умови застосування:
+15°С до +25°С
Погодні умови застосування:
Умовою для ефективної дії препарату Юстон, є внесення препарату у вечірні години або в умовах похмурої погоди.
Об’єм робочого розчину:
• при наземному застосуванні 200-400 л/га*
• при авіаційному – 50 л/га
* для приготування робочого розчину необхідно використовувати тільки чисту воду.

Механізм дії:
Препарат поглинается зеленими частинами рослин. Діюча речовина дикват порушує в рослинах процес фотосинтезу. Діє відразу після внесення препарату. візуально ефект десикації видно через 4-7 днів, в залежно від температури повітря
та фази розвитку культури.

66

Строк очікування
(в днях до збирання
врожаю)
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Десикант

ЮСТОН

®

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ГОРОХУ
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВИНОГРАДНИКІВ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЯБЛУНІ
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ДЛЯ НОТАТОК

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ:
З метою можливих отруєнь при роботі з пестицидами, а також попадання препарату в харчові продукти і фураж, забруднення водойм, повітря і ґрунту
населених пунктів, необхідно строго дотримуватись заходів безпеки, передбачених Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98 та «Державними санітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів
у народному господарстві України», затв. МЗ України №382 від 18.12.96 р. У зв’язку з цим потрібно чітко виконувати всі заходи безпеки згідно з розробленими
інструкціями, основними з яких є:
• Усі працюючі з отрутохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, видані відповідно до порядку
отримання допуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №746, від 18.09.95 р.;
• До роботи з пестицидами не допускаються особи, молодші за 18 років, вагітні і жінки-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному
огляді виявлені захворювання, при яких забороняється робота з пестицидами;
• Громадяни, які направлені на роботу з отрутохімікатами, повинні пройти попередній медичний огляд та інструктаж про токсичні властивості препаратів, що
вносяться, нормах, строках та способах їх застосування;
• Працюючих з отрутохімікатами слід забезпечити спецодягом з щільної, пилонепроникної тканини, спеціальним взуттям, респіраторами, протигазами, захисними окулярами, рукавицями;
• Робота з отрутохімікатами повинна проводитися під керівництвом спеціалістів із захисту рослин або агрономів, які мають підготовку по заходам безпеки при
роботі з отрутохімікатами;
• Уникати контакту шкіри, очей і одягу з препаратом та робочим розчином. Не вдихати пил та аерозольні випари;
• При роботі з отрутохімікатами потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, на місцях роботи не приймати харчі, не пити, не палити. Перед харчуванням
потрібно зняти спецодяг, вимити з милом руки і лице, прополоскати рот. Після роботи слід добре струсити одяг і прийняти душ;
• Спецодяг и захисні засоби перед їх повторним використанням піддавати очистці;
• В місцях роботи з отрутохімікатами забороняється зберігання харчів, води, фуражу та предметів домашнього побуту;
• Тривалість роботи з отрутохімікатами не повинна перевищувати 6 годин, а при використанні сильнодіючих отрут (препаратів ртуті, миш’яку. Фосфорорганічних
сполук) – 4 години;
• Забороняється залишати отрутохімікати в полі та інших місцях без охорони;
• Випас худоби та укіс на оброблених гербіцидами ділянках дозволяється не раніше, як через 45 діб після обробки.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, УМОВИ БЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:
Препарати слід зберігати згідно 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, збереження та застосування пестицидів у народному господарстві».
Отрутохімікати потрібно зберігати в оригінальній упаковці в сухому прохолодному складському приміщенні для агрохімікатів, яке має припливно-витяжну
вентиляцію, поодаль від нагрівальних приладів, окремо від харчових продуктів та кормів при температурах не нижче +1°С і не вище +35°С.
Потрібно запобігати проникнення в складське приміщення вологого повітря. Забороняється зберігання у пошкодженій тарі. Транспортувати і відпускати препарати необхідно в спеціальній міцній, добре закритій тарі з вказівкою назви та кількості препарату.
Швидкість руху транспорту під час перевезення пестицидів повинна бути не більше 40 км/год, за несприятливих погодних умов – не більше 20 км/год.
Транспорт, апаратура, залишки препарату знезаражуються хлорним вапном, 10% розчином кальцинованої соди; порожня тара спалюється в установлених
місцях, забороняється повторне використання тари.
•
•
•
•

ПРИ РОБОТІ З ПЕСТИЦИДАМИ ПОТРІБНО НЕ ДОПУСКАТИ:
Забруднення іригаційних вод і водних джерел, що використовуються для побутових потреб;
Забруднення харчових продуктів і кормів;
Випас худоби на оброблених територіях;
Збирання врожаю або кормів протягом строків очікування.

ЗАХОДИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:
До складу пестицидів входять органічні сполуки, зокрема розчинники, які характеризуються вогненебезпечними властивостями. Деякі з них горять та розкладаються під дією високих температур. Це може спричинити отруєння та матеріальні збитки.
•
•
•
•

ДЕЯКІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:
Регулярно перевіряйте укомплектованість та справність протипожежного обладнання;
Для гасіння використовуйте пісок, грунт, пінні або порошкові вогнегасники;
При охопленні вогнем пестицидів не використовуйте воду для його гасіння;
При неможливості самостійного уникнення пожежі викликайте пожежну бригаду.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОПАДАННІ ПРЕПАРАТУ НА ШКІРУ, В ОЧІ, ШЛУНОК, ПРИ ВДИХАННІ ТОЩО:
У разі будь-якого нездужання негайно припинити роботу, вжити заходів першої допомоги і викликати лікаря.
При попаданні препарату:
• У шлунок – необхідно дати постраждалому випити декілька стаканів води та викликати блювоту. Для більш повного видалення препарату із організму треба
повторити це декілька раз. Після чого необхідно дати випити півсклянки 2% розчину питної соди, розмішати 2-3 столові ложки активованого вугілля;
• В очі – зняти препарат ватою або куском матерії та ретельно змити його теплою водою з милом (для фосфорорганічних – попередньо обробити 5-10% розчином аміаку або 2-5% розчином хлораміну);
• При інгаляційному попаданні в організм – постраждалого вивести із небезпечної зони, дати доступ свіжого повітря.
У разі необхідності доставити потерпілого в лікувальну установу для надання спеціалізованої допомоги. Лікування симптоматичне.
Особливу увагу потрібно приділити фосфорорганічним препаратам: Дуглас. При отруєнні в терапії використовувати антидоти: атропін, оксидові препарати
(ПАМ, токсогонін та ін..) Тяжкі отруєння можуть призвести до шоку і смерті протягом декількох годин після надходження у шлунок. Для інших препаратів –
антидотів немає.
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