


13
15
17
19
21
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

71
73
75
77

83
85
86
87
88
89

90

91

79

81

51
53
55
57
59
61
65

45
47
49

3

96

97



Генеральний директор  
ЗАТ «Щелково Агрохим» 

С. Д. Каракотов

Шановні колеги, дорогі друзі!
Радий вітати Вас зі сторінок

цього каталогу.
Дозвольте розповісти Вам про одного з лідерів по 
виробництву пестицидів в країнах СНД, компанію 
ЗАТ «Щелково Агрохим».

Починаючи з виробництва декількох препаратів в 
1998 році, на сьогоднішній день компанія виробляє 
більше п’ятдесяти найменувань різноманітних пре-
паратів, пропонуючи своїм партнерам економічно 
найбільш ефективні системи захисту практично всіх 
сільськогосподарських культур, на основі наших 
кращих наукових розробок.

Багатий досвід в області розробки та виробництва 
препаратів, поєднання новітньої виробничої бази і 
великого наукового потенціалу дозволяє нам про-
понувати сільськогосподарському виробнику широ-
кий асортимент якісної продукції. Більшість наших 
розробок захищено патентами РФ, ряд препаратів і 
технології їх виробництва є унікальними у світовій 
практиці.

Починаючи з 2007 року ми розпочали роботу по 
реєстрації та продажу своєї продукції на території 
України. Даний каталог дозволить Вам ознайоми-
тись з асортиментом, правилами використання та 
специфікою дії засобів захисту рослин представле-
них на українському ринку.

Сподіваюсь, що наші продукти, знання та досвід до-
поможуть Вам зробити правильний вибір для досяг-
нення найкращих результатів як на полях, так і в 
фінансових показниках Ваших господарств.

Бажаю всім творчих успіхів
у Вашій почесній праці!



ІСТОРІЯ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Історія створення компанії
ЗАТ «Щелково Агрохим» створене в 1998 році 
на базі Щелковского філіалу ВНДІХЗЗР (65 
років) і ВАТ «Щелковське підприємство Агро-
хім» (135 років) і в даний час є одним з най-
більших виробників пестицидів в Росії.

ВАТ «Щелковське підприємство Агрохім» яке 
розміщено на території площею 80 га у м. 
Щелково, було найвідомішим на теренах ко-
лишнього Радянського Союзу, підприємством 
хімічної промисловості, яке спеціалізувалось, 
в основному, на виробництві сірчаної кислоти 
і мінеральних солей. На початку 1980-х ро-
ків підприємство почало займатись випуском 
пестицидів, каталізаторів, виробництвом ор-
ганічних та неорганічних речовин для різно-
манітних галузей промисловості. Пестициди 
були основною продукцією, яка вироблялась 
і випускалась в спеціально створених цехах.

«Щелково Агрохим» сьогодні
ЗАТ «Щелково Агрохим» — потужне підприємство, що динамічно розвивається, з постійно зроста-
ючою інтенсифікацією і обсягом виробництва. Починаючи з випуску всього декількох препаратів 
загальним обсягом 1000 тис. літрів, за 15 років підприємство досягло високих показників і стало 
одним з лідерів з виробництва і продажу хімічних засобів захисту рослин.

Основним напрямком діяльності підприєм-
ства є виробництво пестицидів для комплек-
сного захисту найважливіших сільськогос-
подарських культур. Асортимент нараховує 
більше 50 найменувань продукції і включає 
гербіциди, інсектициди, фунгіциди, протруй-
ники насіння, фуміганти, родентициди, деси-
канти, ад’юванти, феромони.

Перевагою препаратів «Щелково Агрохим» є 
новаторство, висока якість та ефективність.

Високий науковий потенціал, потужна ви-
робнича і науково-дослідна база дозволяють 
виводити на ринок пестицидів сучасні інно-

ваційні рішення в галузі захисту рослин. Науковими фахівцями підприємства розроблені і впро-
ваджені унікальні препаративні форми: мікроемульсії (Скарлет, Тебу 60), концентрати колоїдних 
розчинів (Титул 390, Титул Дуо, Зонтран, Дротик, Репер), масляні концентрати емульсій (Бетарен 
Супер МД, Форвард), масляні емульсії (Бенефіс), масляна дисперсія (Гермес). Мікроемульсії та 
концентрати колоїдних розчинів створені за технологією колоїдних формуляцій, які д озволили 
отримати дисперсність робочого розчину менше 0,1 мікрона (нано-рівень). Масляні концентрати 
емульсій у своєму складі містять масло, що дозволяє поліпшити процес проникнення препарату. 
Всі розробки націлені на досягнення максимального результату в захисті сільськогосподарських 
культур (висока ефективність препаратів, швидкий ефект, тривала захисна дія).

Більшість розробок підприємства захищені патентами РФ. «Щелково Агрохим» є патентовласни-
ком більше 50 товарних знаків. Підприємство, якому вдається самостійно розробити та запатенту-
вати нові високоефективні препарати, отримує помітну перевагу у конкурентній боротьбі.



Виробничі цехи та лабораторії
Сьогоднішні заводські потужності «Щелково Агрохим» в достатній 
кількості можуть виробляти мікро емульсії, концентрати колоїдних 
розчинів, а також і інші препаративні форми: концентрати емульсій, 
концентрати суспензій, водні розчини, водні емульсії, водорозчинні 
гранули, змочуючі порошки. 

У виробництві ХЗЗР задіяно десять технологічних ліній, оснащених 
сучасним обладнанням, пристроями для дозування сировини, що за-
вантажується, автоматизованими лініями розливу та фасування про-
дуктів, етикетування, пакування, системами пневмотранспорту фірми 
РІАВ (Швеція), полуавтоматами фірми Меро (Італія) для індукційної 
запаювання горловин поліетиленової тари. 

Встановлено фасувальні автомати для фасування порошкових пре-
паратів в екологічно чисту водорозчинну плівку.

Виробничі цехи обладнані:
- японським повітроструминним млином, що дозволяє до-
могтися м’якості помелу менше 5 мкм у виробництві змо-
чуючих порошків, 

- обладнанням фірми «NETZSCH» (Німеччина) для вироб-
ництва суспензійних концентратів 

- механічним млином фірми «HOSOKAWA» (Німеччина) для 
розмелювання порошків

- гранулятором для формуляцій препаратів у вигляді гра-
нул різних типів. 

Цех з виробництва власної тари, поліетиленових каністр. 

Центр агрохімічних досліджень
Обираючи продукцію «Щелково Агрохим», споживач завжди може бути впевнений у високій ефек-
тивності препаратів. Підприємство має Центр агрохімічних досліджень, оснащений найсучаснішим 
обладнанням, де проводяться дослідження.

У Центрі працюють більше 50 вчених, з них — 15 кандидати наук і 3 доктори наук. За науковим 
потенціалом «Щелково Агрохим» є лідером в Росії серед російських виробників ЗЗР. В «Центрі агро-
хімічних досліджень» проводяться дослідження за двома напрямками:

хімічні дослідження

• пошук, синтез і виробництво нових діючих речовин у 
вже відомих класах сполук, розробка технології одер-
жання напівпродуктів тонкого органічного синтезу, суб-
станцій для фармацевтичних препаратів;

• створення технології нових препаративних форм; роз-
робка комбінацій двох-, трьох-, чотирьохкомпонентних 
препаратів.

агрохімічні дослідження

• вирощування тест-об’єктів в контрольованих умовах і 
оперативне вивчення дії на них розроблених препара-
тів. Первинні (скринінгові) випробування проводяться 
безпосередньо на підприємстві в біолабораторії з штуч-
ним кліматом.

Крім пестицидів, підприємство розвиває новий напрямок — виробництво агрохімікатів з підвищеним 
вмістом мікроелементів, амінокистлот та інших органічних речовин.



НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХ ФОРМУЛЯЦІЙ!

На даний час існують різні препаративні форми пестицидів – порошки, водорозчинні гранули, сус-
пензії, текучі концентрати суспензій, емульсії, масляні  емульсії, олійні дисперсії,  мікроемульсії та 
колоїдні розчини.  Вище перераховані формуляції з’являлися в різні періоди, з появою інноваційнос-
ті думки, винаходу, з розвитком можливостей технологій виробництва.
Найбільш ефективні засоби захисту (за рівних умов використання) - препарати з найменшим роз-
міром частинок діючих речовин. За рахунок зміни формуляції в пестицидах значно підвищилась 
якість та ефективність обробітку, вдалось збільшити врожайність та покращити якість с.-г. культур,  
знизити забруднення довкілля. 

   Основні відмінності препаративних форм.

За величиною часток речовин, що складають дисперсну фазу, дисперсні системи діляться на грубо-
дисперсні (суспензії, емульсії, порошки) з розмірами часток більше 100 нм і тонкодисперсні (коло-
їдні розчини, мікроемульсії) з розмірами часток від 100 до 1 нм. 
      Грубодисперсні системи або зависі («взвеси» рос.) — дисперсні, непрозорі системи, розмір 
частки фази яких більше 100 нм., ми можемо їх побачити неозброєним оком. Дисперсна фаза і дис-
персне середовище легко розділяються відстоюванням, фільтруванням. Такі системи поділяють на:
1.Суспензії — зависі твердих частинок у рідкому середовищі. Тобто це грубодисперсні системи, в 
яких дисперсною фазою є тверда речовина, а дисперсійною — рідина, у якій тверда речовина прак-
тично не розчиняється. Наприклад, аби виготовити водну суспензію глини, її подрібнюють, висипа-
ють у воду та ретельно перемішують, поступово частинки глини під дією сили земного тяжіння осі-
дають на дно посудини. Процес осідання триватиме  довше, чим дрібніші частинки дисперсної фази.
2. Емульсії — дисперсні системи, в яких і дисперсна, й дисперсійна фази — рідини, що не змішу-
ються. Виготовити емульсію можна, наприклад, тривалим збов-
туванням суміші води та олії. Це добре відомі вам молоко, лімфа, 
водоемульсивні фарби і т.д.

Тонкодисперсні системи або колоїдні роз-
чини, мікроемульсії  —  дисперсні системи, 
в яких розмір часток фази від 100 до 1 нм. 
Ці частки не видно неозброєним оком, і дис-
персна фаза і дисперсне середовище в таких 
системах відстоюванням розділяються дуже 

важко. Якщо золі й відстоюються, то дуже повільно (інколи за 
кілька років). Частинки дисперсної фази колоїдних розчинів не-
можливо від-окремити від дисперсійної фази фільтруванням. За 
допомогою звичайних центрифуг також практично неможливо 
розділити колоїдний розчин на його  складові.
Колоїдні розчини - це більшість рідин живої клітини (цитоплазма, ядерний сік — каріоплазма, 
вміст органоїдів і вакуолей) і живого організму в цілому (кров, лімфа, травні соки і так далі). Такі 
системи утворюють клеї, крохмаль, білки, деякі полімери. Колоїдні розчини (золі) ґрунтів забезпе-
чують їхню родючість. Препарати на основі золів срібла, золота, платини використовують у медици-
ні як дезінфікуючі засоби та маркери (визначники) небезпечних хвороб.
Характерна властивість колоїдних розчинів — їх прозорість та стабільність. Колоїдні розчини містять 
частинки твердої речовини (міцели), які перебувають у броунівському русі. Саме він перешкоджає 
осіданню частинок дисперсної фази під дією сили тяжіння і є однією з причин стійкості колоїдних 
розчинів. Колоїдні розчини зовні схожі на істинні розчини і відрізняються лише тим, що промінь 
світла проходячи через золь розсіюється, таким чином, що його шлях стає видимим. 
    Виготовити колоїдний розчин можливо методом солюбілізації – розчиненням в солюбілізованих 
поверхно активних речовинах – «солюбілізаті», нерозчинних в воді діючих речовин до міцел – дріб-
нодисперсних частинок менше 0,1 мкм. Складність виготовлення колоїдних розчинів пестицидів 
саме і полягає в пошуку «СОЛЮБІЛІЗАТА»,  який був би не токсичним до рослинного організму та 
утворював стабільні розчини наночастинок діючих речовин при змішуванні з водою. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Лише   абсолютна досконалість 
 колоїдних розчинів та мікроемульсій  
їх переваги над традиційними  формуляція-
ми,  гарантують Вам високий,  якісний вро-
жай та примножать Ваш прибуток.



ТЕХНОЛОГІЯ КОЛОЇДНИХ ФОРМУЛЯЦІЙ

(КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ ТА МІКРОЕМУЛЬСІЇ)

Технологія колоїдних формуляцій – це інноваційна технологія від «Щелково Агро-
хим», яка значно   підвищує біологічну активність і ефективність  пестицидів за будь-
яких умов використання в тому числі і в умовах ризикованого землеробства в умовах 
сухого та жаркого клімату.  

Відомо (вченими світу доведено), що  найефективніший метод підвищення біоло-
гічної активності та ефективності пестициду є створення ефективної препаративної форми, яка б  
змогла б забезпечити найкращий контакт з препарату з рослиною та забезпечити ефективне про-
никнення препарату в кутикулу рослини.

Концентрати колоїдних розчинів (ККР) та мікро-
емульсії (МЕ) – це збалансована система органіч-
них компонентів та води. Вони відрізняються від 
емульсій  розмірами гідрофобних та гідрофіль-
них частинок (0,01-0,1 мкм), які менші в 200-
3000 разів частинок діючих речовин відомих Вам 
емульсійних препаратів. Саме цим і пояснюється  
прозорість і стабільність як концентратів, так і їх 
робочих розчинів з водою за різних температур. 
Концентрати колоїдних розчинів (ККР) та мікрое-
мульсії (МЕ) на даний час – найефективніші, най-
надійніші продукти серед всіх існуючих на ринку 
засобів захисту рослин. Висока ефективність та 
надійність продуктів досягається за рахунок не-
перевершеним їх здатностям.

Здатість наночастинок діючих речовин бути ста-
більними в робочому розчині за будь яких умов  
дає можливість проводити високоякісне обпри-
скування. Під час обприскування продуктами 
на основі ККР та МЕ не забиваються фільтри та 
форсунки обприскувачів, значно підвищується 
ефективність та продуктивність обприскування, 
збільшується ресурс машин, заощаджуються час 
на догляді та обслуговуванні, заощаджуються ко-
шти на придбанні дорогих запчастин та механіз-
мів до агрегатів. 

Здатність продуктів та їх робочих розчинів  до стабільності в часі дало  змогу с.-г. підприємствам 
покращити якість логістики. Господарства отримали можливість готувати робочі розчини завчасно 
до внесення, що значно економить кошти та час, розв’язує багато інших організаційних питань, які 
виникають при догляді с.-г. культур.  

Нанорозміри частинок, котрі в сотні разів менші 
за розміри клітини, за будь-яких умов швидко 
та глибоко проникають в рослину або в клітину 
патогена. Саме здатність швидкого проникнення 
в рослину та організм патогена дало можливість 
значно знизити норму витрати діючих речовин на 
1 га. Досягнення високої біологічної ефективнос-
ті за низьких норм витрати діючих речовин  до-
зволило виключити хімічний стрес та посилити 
ростові процеси в культурній рослині. Після вне-
сення препаратів на основі колоїдних розчинів 
і мікроемульсій від «Щелково Агрохим», в рос-
линах не порушується баланс гормонів (аміно-
кислот), їх природній імунітет підвищується або 
залишається високим. Саме ця здатність  дозво-
лила фунгіцидам на основі ККР і МЕ значно під-
вищити період фунгіцидного захисту.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ



ТЕХНОЛОГІЯ МАСЛЯНИХ ЕМУЛЬСІЙ

(МАСЛЯНІ КОНЦЕНТРАТИ ЕМУЛЬСІЙ)

Компанія «Щелково Агрохим»  - світовий лідер серед інноваційних розробок в галузі захисту рослин 
–колоїдних розчинів та мікроемульсій. За рахунок своєї практичної економічної та господарської ефек-
тивності нанодисперсійні засоби захисту рослин кожного року набувають більшої популярності у с.-г. 
виробників над традиційними суспензійними продуктами. Основною проблемою в створенні нанопродук-
тів залишається створення «СОЛЮБІЛІЗАТІВ» - поверхнево активних речовин, котрі могли б розчинити 
грубо дисперсні форми діючих речовин з утворенням нано- дисперсного термодинамічно стійкого в часі 
розчину, який при змішуванні з водою зберігав нано- розміри діючих речовин, утворював стабільні ро-
бочі розчини або суміші  і при цьому не був би токсичним для культурних рослин.  Саме  на пошук таких 
речовин витрачається дуже багато часу.
Тому, з метою розширення лінійки високоефективних продуктів, як альтернатива до технології коло-

їдних формуляцій, спеціалістами компанії запропонована унікальна інноваційна технологія, яка дістала 
назву технологія масляних емульсій і на даний час ефективно впроваджена в виробництво.
Технологія масляних емульсій – як і технологія колоїдних формуляцій, є інноваційною. Дана тех-

нологія значно підвищує біологічну ефективність  пестицидів та сумішей в різних умовах застосування, в 
тому числі і в умовах сухого та жаркого клімату.
Для продуктів цієї технології створюються спеці-

альні поверхнево активні речовини – не токсичні  
суміші з:
- активних з’єднань,  які значно покращують  кон-
такт пестициду з рослинами, швидко знищують за-
хисні природні бар’єри рослини; 
- біоактиваторів, які сприяють утворенню дрібнодис-
персної емульсії та допомагають діючим речовинам 
швидко, глибоко проникати в середину рослини або 
до шкідливого організму, суттєво підвищуючи актив-
ність діючих речовин, знижуючи потребу в зайвій 
кількості діючих речовин;
- захисних речовин, ад’ювантів  та інших ПАР  які 
перешкоджають випаровуванню пестициду за висо-
ких температур або змиванню його дощем з поверх-
ні листка, захищають культурну рослину від високої 
сонячної інсталяції тощо.
Саме висока технологічність нетоксичних поверх-

нево активних речовин, їх співвідношення та висока  
активність, дозволяє масляним емульсіям в порівнянні з традиційними пестицидами:
- володіти високою біологічною ефективністю до шкідливих організмів за будь-яких умов  використання;
- підвищувати ефективність продуктів партнерів в бакових сумішах;

- заощаджувати кошти виключаючи потребу в до-
даткових обприскуваннях.
 

Масляним емульсіям для досягнення високої біо-
логічна ефективності потрібно на 20-30% менше ви-
трати діючої речовини на 1 га.  Здатність ефективно 
діяти на шкідливі організми за низьких норм витрат 
діючих речовин  виключає можливість виникнення 
пестицидного стресу. Разом з цим додаткові захисні 
можливості формуляції дозволяють вберегти росли-
ну від опіків, що може викликати інтенсивна соняч-
на інсталяція. Вищеперераховані переваги  дозволя-
ють посилити у культурних рослин ростові процеси, 
значно  збільшити врожайність та покращити якість 
продукції.
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AgroPower – це система нових поглядів у вирощуванні сільськогосподарських 
культур, яка надає можливість отримати максимум прибутку с.-г. виробнику.
Базуючись на рекомендаціях та дослідженнях минулого століття,  сучасні 
фермери для отримання високих показників урожайності інтенсивно піджив-
люють рослини  елементами живлення,  знаючи їх потребу в цьому. Однак, 
вони отримують лише 30-40% від запланованих показників врожайності.   
Лише  завдячуючи  досягненням  сучасної біотехнології та інноваційності дум-
ки в селекції, за рахунок впровадження нових сортів, гібридів, вдалося до-
сягнути значної надбавки до врожайності, які мають вдвічі більший потенціал 
врожайності в порівняно з сортами 60-х років минулого століття. Так, сучасні 
сорти пшениць та гібриди кукурудзи  здатні  - формувати понад 250 ц/га, а 
високоякісний урожай цукрових буряків  часто досягає 1 500 ц/га і більше.  
Але навіть  дотримуючись всіх вище наведених факторів врожайність сучас-
них сортів становить лише, близько 30-40% від генетичного потенціалу.  

Тобто   60-70%  урожайності втрачаємо від впливу  інших негативних факто-
рів (посуха, приморозки, високі низькі температури, хімічне навантаження…), 
що значно знижують потенціал урожайності.

Саме через посухи, приморозки, високі та низькі температури, високу  во-
логість, кислотність або засоленість, хімічне навантаження – рослина про-
тягом вегетації майже щоденно отримує стрес. Стреси призводять до змін  в 
розвитку рослини! Внутрішній прояв стресу  супроводжується сповільненням 
метаболічних процесів, порушенням обміну речовин,  затратою енергії на  бо-
ротьбу з негативними факторами навколишнього середовища, формуванням 
низького урожаю або повною його втратою.

З ціллю допомоги рослині в подоланні негативної дії природних і 
штучних негативних факторів і пропонується система   AgroPower від 
«Щелково Агрохим»

До системи AgroPower, входять продукти або суміші, засобів захисту рослин,  макро- мікродобрив, стимуляторів росту, анти-
стресантів та інших речовин, які значно покращують ростові процеси, посилюють природній імунітет, збільшують врожайність та 
поліпшують якість  продукції.

Система AgroPower:

1.  виключає або мінімізує хімічний стрес на культурну рослину - за 
рахунок  інноваційних продуктів колоїдних розчинів, мікроемульсій, 
масляних емульсій, масляних дисперсій у яких висока біологічна ефек-

тивність досягається за рахунок низької норми витрати діючих речовин  

або інших пестицидів з  антистрес компонентами.

2.  посилює ростові процеси в рослинному організмі за будь-яких умов 
за рахунок застосування комплексу органічних та мінеральних речо-
вин, 

AgroPower   в рослинному організмі за будь-яких умов вирощування:

-  Покращує схожість та підвищує енергію росту;

-  Формує потужну кореневу систему та листкову поверхню;

-  Посилює ростові процеси;

-  Пришвидшує процес фотосинтезу;

-  Покращує провідність елементів живлення; 

-  Прискорює переміщення продуктів фотосинтезу до   коренів  та  ново-
створених органів;

-  Підвищує зимостійкість, морозостійкість та посухостійкість;

-  Посилює природній імунітет рослинного організму.

Система AgroPower   надає додаткових можливостей с.-г. виробникам 
протягом всієї вегетації ефективно управляти ростовими процесами в 
рослинах,  виключити  або мінімізувати вплив на рослину будь-яких 
фізичних, хімічних та біологічних факторів,  які призводять до стресу в  
рослинному організмі.
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AgroPower на посівах цукрового буряку.
Система догляду дає можливість виключити хімічний стрес на ранніх стадіях розвитку культури за рахунок використання нетоксичних 
пестицидів, а в більш пізні фази мінімізувати їх вплив на рослини за рахунок антистресанів та прискорити ріст та покращити розвиток рос-
лин цукрових буряків за рахунок органічно-мінеральних  добрив-біостимуляторів, таким чином отримати значну прибавку в урожайності.

Основні проблеми при виро-
щуванні цукрових буряків.
Щоб сформувати максимальний урожай, потрібно контролю-
вати бур ’яни протягом всієї вегетації починаючи з ранніх фаз  
розвитку рослин цукрового буряка. 

Більше бур’янів, менший вихід цукру!!!
Посіви цукрових буряків, в порівнянні з іншими культурними 
рослинами, найбільш чутливі до забур ’яненості, і тому захи-
щати іх потрібно з початкових фаз розвитку.
Цей факт пояснюється тим, що цукровий буряк як широкоряд-
на культура не конкурентний  з бур ’янами саме від сходів до 
змикання рядків. А враховуючи той факт, що насіння  бур ’янів 
проростає за більш низьких температур  ніж насіння цукрових 
буряків, а  їх кількість  в три сантиметровому шарі ґрунту в 
тисячі раз перевищує кількість висіяного насіння, то навіть 
1-5% пророслих бур ’янів можуть завдати значної шкоди по-
сівам. 
Через неодночасне проростання бур ’янів по температур-
ному режиму,  через проростання з різних глибин бур ’яни 
з ’являються постійно в великій кількості  до змикання рядків 
в меншій кількості до кінця вегетації. Тому знищувати бур ’яни 
потрібно постійно, різними видами гербіцидів, по кожній новій 
хвилі бур ’янів.

Навантаження на цукрові буряки, в зв ’язку з застосуванням 
великої кількості засобів захисту, досить суттєве. 
А додаткове збільшення норм  гербіцидів,  з метою досягнен-
ня їх ефективної біологічної активності в випадку перерослих 
бур ’янів, за роботи в сухому жаркому кліматі,  низької воло-
гості повітря та сухого вітру тощо… призводить до суттєвої фі-
тотоксичності, хімічного стресу. Все це призводять до значної 
затримки в рості, великої затрати енергії на відновлення ве-
гетації, що призводить до значного зниження продуктивності.

Тому, саме система догляду AgroPower дає можливість ви-
ключити або 
мінімізувати пестицидний стрес та прискорити ростові проце-
си в буряках.

Система AgroPower  на цукровому буряку побудована на 
обов ’язковому застосуванні інноваційних продуктів які здат-
ні працювати з низьким пестицидним навантаження на куль-
турну рослину, покращувати та посилювати дію партнерів в 
бакових сумішах,  мати відмінний біологічний ефект навіть за 
екстремальних умов вирощування. 

Захист від бур’янів в цукрових буряках обов’язково будуйте на гербіцидах в формі  
М.К.Е.  - БЕТАРЕН СУПЕР МД,МКЕ та ФОРВАРД,МКЕ
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Система догляду AgroPower в системі захисту цукрового буряку має два етапи:

1.  Етап .  Інтенсивний ріст рослин та швидке змикання міжрядь.  
2.  Етап.  Потужний ріст коренеплодів та інтенсивне накопичення цукру.

В обробітку кожного з етапу системи присутні різні органічні та  мінеральні речовини, які виконують роль анти-
стресантів, стимуляторів росту, тощо….

Переваги AgroPower над іншими 
системами захисту : 

-  Відсутність  хімічних стресів;
-  Висока біологічна  ефективність ЗЗР;
-  Відмінний контроль бур’янів до кінця вегетації;
-  Швидкий початковий ріст культури; 
-  Формування потужної кореневої системи та  
потужної листової поверхні;
-  Раннє змикання рядків;
-  Потужний фотосинтез;
-  Підвищення природного імунітету;
-  Інтенсивний ріст коренеплодів; 
-  Інтенсивне накопичення цукрів;
-  ВИСОКИЙ ЗБІР ЦУКРУ З ГЕКТАРА

З AgroPower  
від «Щелково Агорохим»
це можливо

Вихід цукру з 1 га більший на 1,5 т/га. 
Випробування системи AgroPower  в Україні

традиційна с-ма захисту

Різниця в змиканні 
рядків- 16 днів

Середня різниця 
маси корнеплоду 

в 50грам

Ввріант опиту Урожайність,
т/га

прибавка до
контролю,

т/га

Цукровість,
%

Збір
Цукру, т/га

Контроль, фон NPK 26,4

29,9

31,7

32,6

-

3,5

5,3

6,2

17,6

18,3

18,5

18,9

4,6

5,5

5,9

6,2

2,6 0,6 0,4

Фон NPK +
Біостим Буряк 0,5 л/га + 0,5
л/га + 0,5 л/га

Фон NPK +
Біостим Буряк 1,0 л/га + 1,0
л/га + 1,0 л/га

Фон NPK +
Біостим Буряк 2,0 л/га + 2,0
л/га + 2,0 л/га

НСР05
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БЕТАРЕН® ЕКСПРЕС АМ, КЕ
Реєстраційне посвідчення: Б № 02322 

Системний післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними бур’янами, в 
тому числі щирицею, лободою і деякими злаковими бур’янами в посівах цукрового буряку

• Відмінно контролює однорічні дводольні та деякі злакові бур’яни на ранній стадії їх розвитку

• Відмінно змішується в бакових сумішах з іншими гербіцидами для розширення спектру дії

• Проявляє швидкий гербіцидний ефект

Препаративна форма
Концентрат емульсії, що містить: 
 60 г/л фенмедіфаму 
 60 г/л десмедіфаму      
 60 г/л етофумезату

Механізм дії
Препарат порушує фотосинтез і обмін білків у рос-
линах бур’янів, призводячи до подальшої загибелі. 
Фенмедіфам і десмедіфам проникають через листя 
і мають трансламінарну дію, припиняючи процес фо-
тосинтезу у рослині бур’яну. 
Етофумезат проникає через коріння та листя й має 
системну дію, зупиняючи ділення в клітинах рослин 
бур’янів.

Період захисної дії
Визначається появою другої «хвилі» бур’янів.

Швидкість впливу
Ріст бур’янів припиняється в першу добу після оброб-
ки. Видимі симптоми дії гербіциду на бур’яни проявля-
ються через 3-4 дні після обробки.

Спектр дії
Однорічні дводольні бур’яни й деякі злакові:

чутливі види:
амброзія полинолиста, вероніка (види), спориш 
(види), гірчиця польова, гірчаки (види), дурзілля зви-
чайне, димянка лікарська, зірочник середній, жовто-
зілля звичайне, лобода (види), тонконіг звичайний, 
незабудка польова, паслін чорний, грицики, жабрій 
(види), підмаренник чіпкий, редька дика, смілка зви-
чайна, шпергель польовий, фіалка польова, щириця 
(види), талабан польовий, глуха кропива.

помірно чутливі види:
волошка синя, дескуранія Софії, мак-самосійка, мет-
люг звичайний, полин звичайний, просо (види), ми-
шій (види).

слабко чутливі види:
будяк польовий, берізка польова, лисохвіст, осот 
(види), ромен польовий, пирій повзучий, ромашка не-
пахуча, свинорий.
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Рекомендації по застосуванню
Використовуйте Бетарен Експрес АМ, КЕ в пер-
шу чергу в посівах, які дуже засмічені різними видами 
щириці.
  Для ефективного знищення щириці жминовид-
ної та перерослих бур’янів, використовуйте суміш             
Бетарен Експрес АМ, КЕ + трифлусульфурон-метил + 
Сателіт, Р (1,5л/га+0,03кг/га+0,2л/га) .

Сумісність з іншими пестицидами
Для розширення спектру дії рекомендується застосо-
вувати в бакових сумішах. Сумісний із цілим рядом 
гербіцидів, такими як Лорнет, ВР,  Форвард, МКЕ, 
Митрон, КС та ін., що застосовуються на посівах бу-
ряку. Перед використанням рекомендується пе-
ревірити на фізико-хімічну сумісність.

Оптимальний результат і максимально 
швидка гербіцидна дія препарату досяга-
ється:

- при обробці культури в ранні фази розвитку бур’я-
нів (у фазу сім’ядолі у бур’янів);

- при обробці культури за найбільш сприятливих по-
годних умов — оптимальна температура повітря не 
вище 25 °С; 

- при швидкості вітру — до 4-5 м/сек;
- не рекомендується обробляти посіви буряка, осла-
блені впливом заморозку, високих температур, 
шкідників.

Рекомендуємо застосовувати Бетарен Експрес АМ, КЕ 
з фази 2 справжніх листків у цукрових буряків

Фітотоксичність
Може проявляти фітотоксичність до рослин буряку 
при застосуванні в умовах високої температури пові-
тря (більше 25 °С), а також якщо рослини перебува-
ють у стані стресу (заморозки і т. д.). Найкраще вико-
ристовувати гербіцид у ранковий і вечірній час

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, 
речовина помірно небезпечна 

Гарантійний термін зберігання
2 роки

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л

Регламент застосування препарату

Один з прикладів використання системи захисту, в боротбі з бур’янами, від «Щелково Агрохим»

№ п/п 
обробітку час проведення обробітку Гербіциди та суміші** норма витрати на 1 га

1 через 7-9 днів після перед посівної культивації Митрон, КС+Бетарен Супер, МКЕ 2,0л/га+1,25л/га

2 через 8-10 днів після обробітку №1 Митрон, КС+Бетарен Супер, МКЕ 2,0л/га+1,25л/га

3 через 9-11 днів після обробітку №2 трифлусульфурон-метил+Бетарен Експрес АМ, 
КЕ+Форвард, МКЕ+Сателіт, Р 0,03кг/га+1,5л/га+ 1,5(2,0)л/га+0,2д/га

4 через 12-14 днів після обробітку №3 Митрон, КС+Лорнет, ВР+Бетарен Супер, МКЕ 2,0л/га+0,3л/га+ 1,5л/га

4а в разі появи нової хвилі злакових бур’янів
(застосовувати окремо або розом з сумішшю №4) Форвард, МКЕ 1,5л/га

**-В будь якій комбінації старайтесь застосовувати інноваційні продукти на основі МКЕ, це значно покращить якість внесення та значно підвищить 
біологічну ефективність гербіцидів-партнерів. Змішування проводити згідно послідовності що, вказано в таблиці.
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БЕТАРЕН® СУПЕР МД, МКЕ
Реєстраційне посвідчення: А № 03537 

Унікальний системний гербіцид на масляній основі для ефективного захисту посівів буряків

• Масляна препаративна формуляція значно посилює та покращує поглинання гербіциду бур’янами

• Мікро-дисперсна однорідна масляна емульсія – забезпечує стабільність робочого розчину,            
гарантує високу якість внесення

• Найвища біологічна ефективність препарату в порівнянні з аналогами

• Тривалий захист за рахунок збільшеного вмісту етофумезату

• Знижена залежність від несприятливих погодних умов 

• Зменшена фітотоксична дія, що сприяє збільшенню врожайності 

Препаративна форма
Масляний концентрат емульсії, що містить: 
 126 г/л етофумезату
 63 г/л фенмедіфаму 
 21 г/л десмедіфаму 

Механізм дії
Масляний концентрат емульсії за рахунок його осо-
бливості проникнення в бур’яни забезпечує зна-
чне покращення умов поглинання гербіциду. Саме 
„масло‟ служить провідником діючої речовини через 
восковий шар листка та сприяє швидкому і легкому 
проникненню препарату в глибокі шари бур’янів. Час-
точки діючих речовин в масляній емульсії знаходяться 
в дрібнодисперсному стані, що забезпечує найкращі 
показники стабільності та однорідності розчину, що 
також сприяє глибокому проникненню препарату. 
Попадаючи на бур’яни, масляна емульсія рівномірно 
розподіляється, утворюючи плівку на поверхні лист-
ка, яка запобігає випаровуванню та змиванню пре-
парату. 
Тим самим довше зберігається системна гербіцидна 
активність препарату, яка не залежить від погодних 
умов. Препарат порушує фотосинтез і обмін білків в 
бур’янах.
Фенмедіфам і десмедіфам проникають через листя 
і володіють трансламінарною дією, припиняючи про-
цеси фотосинтезу. Етофумезат проникає через ко-
ріння листя та володіє системною дією, порушуючи 
мітоз в клітинах бур’янів.

Спектр дії
Однорічні дводольні бур’яни й деякі злакові:

чутливі види:
амброзія полинолиста, вероніка (види), спориш 
(види), гірчиця польова, гірчак березковидний, дур-
зілля звичайне, гірчаки (види), димянка лікарська, зі-
рочник середній, жовтозілля звичайне, лобода (види), 
тонконіг звичайний, незабудка польова, паслін чор-
ний, грицики, жабрій (види), підмаренник чіпкий, 
редька дика, смілка звичайна, шпергель польовий, 
фіалка польова, щириця (види), талабан польовий, 
глуха кропива

помірно чутливі види:
волошка синя, дескуранія Софії, мак-самосійка, мет-
люг звичайний, полин звичайний, просо (види), ми-
шій (види)

слабо чутливі види:
будяк польовий, берізка польова, лисохвіст, осот 
(види), ромен польовий, пирій повзучий, ромашка не-
пахуча, свинорий 

Період захисної дії
Період захисної дії визначається появою другої і тре-
тьої хвилі бур’янів та залежить від погодних, ґрунто-
вих умов, видового та кількісного складу бур’янів.
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Швидкість дії
Видимі ознаки дії гербіциду виявляються залежно 
від погодних умов на 4-8 день після обприскування.             
Бетарен Супер МД, МКЕ містить масло, яке
- сприяє легшому проникненню препарату через 
восковий шар кутикули завдяки близькій хімічній 
природі «масла» і воскового шару;

- перешкоджає висиханню краплі при обприскуван-
ні, зберігаючи діючі речовини препарату в рідкій 
формі;

- зменшує фітотоксичну дію препарату завдяки за-
міні токсичних допоміжних компонентів «маслом».

Бетарен Супер МД, МКЕ містить підвищену кількість 
етофумезату, який

- проникає як через листя, так і через коріння, до-
зволяє забезпечити тривалий захист посівів буряка 
від бур’янів.

Бетарен Супер МД, МКЕ містить значну кількість 
ефективних поверхнево-активних речовин, які
- зменшують поверхневий натяг, сприяють утворен-
ню дрібнодисперсної емульсії;

- покращують розподіл препарату по поверхні листо-
вої пластини, значно збільшуючи площу змочуваної 
поверхні;

- збільшують адгезію та біологічну ефективність;
- покращують абсорбцію, швидкість проникнення в 
середину рослини бур’яна. 

Оптимальний результат і максимально 
швидка гербіцидна дія препарату досяга-
ються:

- при обробці культури в ранні фази розвитку 
бур’янів (у фазу сім’ядолі);

- при обробці культури в найбільш сприятливі погод-
ні умови;

- оптимальна температура повітря не вище 25 °С. 

Не рекомендується обробляти посіви буряка, ослаб-
лені дією заморозків, спеки, шкідників. 

Сумісніть з іншими пестицидами
Для розширеного спектру дії рекомендується за-
стосовувати в бакових сумішах. Сумісний із цілим 
рядом гербіцидів, такими як Лорнет, ВР, Фор-
вард, МКЕ, Митрон, КС та ін., що застосовуються 
на посівах буряків. Перед використанням реко-
мендується перевірити на фізико-хімічну су-
місність.
Найкраще поєднання та найвища біологічна ефек-
тивність досягається лише при використанні в ба-
кових сумішах пестицидів від «Щелково Агрохим»

Фітотоксичність
Препарат має достатню селективність і не ушко-
джує рослини цукрового, столового і кормового 
буряка при використанні згідно реєстраційного ре-
гламенту.

Фітотоксичність для рослин буряку може проявлятися 
при застосуванні в умовах високої температури пові-
тря (більш 25 °С), а також, якщо рослини культури 
знаходяться в стані стресу (заморозки, посуха тощо). 
Безпечніше використовувати гербіцид у ранковий або 
вечірній час.

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, небезпечне з’єднання.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.

Регламент застосування препарату
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ГЕРМЕС, МД 
Реєстрація очікується

Інноваційний системний післясходовий гербіцид у формі масляної дисперсії для ефектив-
ного захисту сої, гороху, соняшника по імітехнології від дводольних та злакових бур’янів 
в тому числі і пирію

• Потужне швидке тотальне знищення та подальший контроль широкого спектру бур’янів до кін-
ця вегетації (в т.ч. вовчок, амброзія, підмаренник чіпкий, талабан польовий, щириця, лобода,       
гірчиця, пирій та інші бур’яни)

• Толерантна, м’яка, селективна дія до оброблювальної культури
• Відмінний захист за будь-яких умов використання, ефективність не залежить від кількості опадів
• Зниження фітотоксичної дії на оброблювальні рослини та зменшення післядії на подальші          
культури в сівозміні

• Підвищення урожайності оброблюваних рослин та подальших рослин в сівозміні
• Відмінний інструмент в системах мінімального та нульового (no-till) обробітку ґрунту

Препаративна форма
Масляна дисперсія, що містить:
 50 г/л хізалофоп-П-етилу 
 38 г/л імазамокса.

Механізм дії
ГЕРМЕС, МД - поглинається всіма частинами рослин 
бур’янів, як надземними органами так і корінням. Має 
посилену ґрунтову активність, яка перешкоджає регене-
рації бур’янів та появі  нової хвилі сходів бур’янів .
Препаративна форма ГЕРМЕСА, МД, - масляна дисперсія,  
містить комплекс високотехнологічних ПАРів надалі по 
тексту «масло». Саме «масло», захищає культурні рос-
лини від можливих сонячних опіків  («ефект лінзи») які 
виникають на рослинах після обприскування за  інтен-
сивної сонячної інсталяції в весняно-літній період. «Мас-
ло» утримує мікро- частинки діючих речовин в стабіль-
ному стані, як в формуляції так і в робочому розчині з 
водою, не дає можливість їх осіданню, випаданню в осад 
та розшаруванню, що забезпечує високу якість обробіт-
ку. Попадаючи на бур’ян, масляна дисперсія рівномірно 
розподіляється, утворюючи  плівку на поверхні листка. 
Утворена плівка запобігає змиванню, стіканню та випа-
ровуванню препарату, тим самим довше зберігається ак-
тивність препарату, яка не залежить від погодних умов.
Також «масло», яке близьке по хімічній природі з воско-
вим шаром,  є відмінним  провідником для діючих речо-

вин через восковий захисний наліт листка. 
«Масло» швидко знищуючи  восковий шар в листку, дає 
можливість мікро- частинкам діючих речовин - легко та 
швидко проникати в середину рослин та сприяє швидко-
му переміщенню до точок росту та в інші клітини, одразу 
зупиняючи ростові процеси в рослинах  бур’янів призво-
дячи до швидкої  подальшої їх загибелі.
Зокрема, хізалофоп-П-етил - акумулюючись як в над-
земній частині, так і в коренях, руйнуючи синтез жирних 
кислот в точках росту, припиняючи подальший ріст клі-
тин, ефективно контролює всі види злакових бур’янів з 
подальшим швидким (протягом 1 тижня) розкладанням 
в грунті.
Імазамокс - швидко поглинається через листя, а також 
проникає через корені, потрапляючи через ксилему і 
флоему, діє як інгібітор ензиму ацетогідрокси- ацидсин-
тазу (AHAS) або ацетолактатсинтазу (ALS). AHAS є ка-
талізатором перших ступенів біосинтезу ланцюжка амі-
нокислот: валін, лейцин та ізолейцин. Ці амінокислоти є 
ключовими для білків, потрібних росту рослинних клітин. 
Інгібіція AHAS сприяє зниженню синтезу цих амінокис-
лот, що в свою чергу призводить до загибелі чутливих 
дводольних бур’янів.
Імазамокс - швидко розкладається у ґрунті та не про-
являє негативної післядії на більшість культур.

Період захисної дії
Протягом всього вегетаційного періоду сільськогоспо-
дарської культури.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Культура Шкідливий 
об'єкт

Норма
витрати 

препарату, 
л/т

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Соя

Однорічні і бага-
торічні злакові і 
дводольні бур'яни

0,6-1,0
Обприскування посівів  в ранні фази розвитку дво-
дольних бур’янів (1-3 справжніх листків) і в фазу 
2-3 справжніх листків культури

Горох 0,7-1,0
Обприскування посівів  в ранні фази розвитку дво-
дольних бур’янів (1-3 справжніх листків) і у фазу 
3-6 справжніх листків культури 

Соняшник (сорти 
і гібриди, стійкі до 
імідазолінів)

0,8-1,1
Обприскування посівів  в ранні фази розвитку дво-
дольних бур’янів (1-3 справжніх листків) і у фазу 
4-5 справжніх листків культури

Спектр дії
Ефективний контроль однорічних і багаторічних зла-
кових, та дводольних бур’янів.

Чутливі види бур’янів (неповний перелік)
всі однорічні злакові в т.ч. просо куряче, бромус 
(види), мишій (види), лисохвіст, райграс, вівсюг зви-
чайний, падалиця зернових
Багаторічні злакові – пирій
Дводольні в.т.ч  - зірочник середній, падалиця греч-
ки, лобода біла, щириця звичайна, гірчиця польова, 
редька дика, суріпиця звичайна, кучерявець Софії, 
жабрій звичайний, канатник Теофраста, підмаренник 
чіпкий та ін….

Фітотоксичність
Стосовно дії на оброблювальну с/г культуру ГЕРМЕС 
МД не токсичний і не пошкоджує її. Ця здатність до-
сягається за рахунок високої селективності та зниже-
ного пестицидного навантаження на рослину.

Сумісність з іншими пестицидами.
Тест.

Не бажано використовувати в суміші з фосфо-
рорганічними інсектицидами.

Організація сівозміни
Після застосування ГЕРМЕСА, МД без обмежень мож-
на висівати - сорти та гібриди соняшнику, ріпаку, 
кукурудзи, які стійкі до гербіцидів групи імідазоліно-
нів.
Через 4 місяці можна висівати - зернові колосові та 
зернобобові горох, сою. 
На наступний рік можна висівати всі культури крім цу-
крового та столового буряків.
Буряки можна висівати через 16 місяців

Тара фасування
Поліетиленові каністри 5 або 10 л.

Клас небезпеки 
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Регламент застосування препарату
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ГРАНАТ, ВДГ
Реєстраційне посвідчення: Б № 03319

Післясходовий гербіцид системної дії, призначений для боротьби з однорічними дводольними 
бур’янами, в т.ч. стійкими до 2,4-Д і МЦПА на посівах зернових колосових культур

• Широкий спектр контролю важковикорінюваних бур’янів, таких як осот, підмаренник чіпкий та інші

• Ефективний при температурі повітря вище 5 °С

• Має найдовше «вікно» в застосуванні проти дводольних бур’янів в посівах зернових культур

• Має хімічну стабільність діючої речовини в часі при зберіганні

• Сумісний з широким асортиментом пестицидів, що дозволяє ефективно використовувати  в       
комплексному захисті

Препаративна форма
Вододисперсні гранули, що містять:

750 г/кг трибенурон-метилу.

Механізм дії
Має системну дію. Діюча речовина проникає в росли-
ну через надземну частину, блокує поділ клітин в рос-
линах чутливих бур’янів, внаслідок чого їх ріст припи-
няється вже через декілька годин після обробки.

Період захисної дії
Діюча речовина відносно швидко розкладається в 
ґрунті, період його ґрунтової дії складає 10-14 днів. У 
холодних і вологих умовах період ґрунтової дії може 
продовжитися до 3-4 тижнів. Гранат, ВДГ забезпе-
чує чистоту посівів від дводольних бур’янів протягом 
всього вегетаційного періоду (при відсутності появи 
нової «хвилі» бур’янів)

Швидкість дії
Ріст чутливих бур’янів припиняється через декілька 
годин після обробки, у бур’янів  значно знижується 
споживання поживних речовин і води. Видимі симп-
томи з’являються через 5-8 днів, а загибель бур’янів 
настає через 10-15 днів. Тепла і волога погода під-
вищує швидкість дії гербіциду, а прохолодна і суха 
— уповільнює її.

Спектр пригнічуваних бур’янів
Однорічні дводольні бур’яни, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і 
МЦПА.

чутливі види:
біфора промениста, гірчиця (види), горошок (види), 
грицики звичайні, дворядник (види), жабрій (види), 
жовтець (види), жовтозілля звичайне, зірочник се-
редній, злинка канадська, кропива (види), моло-
кан (види), мак дикий, незабудка польова, осот 
(види), редька дика, роман (види), ромашка (види), 
соняшник(падалиця), сухоребрик (види), талабан по-
льовий, фіалка польова, хрінниця (види), шпергель 
звичайний, ріпак (падалиця), лобода біла, осот по-
льовий жовтий, щавель (види);

середньочутливі види:
волошка синя, фіалка, підмаренник чіпкий, кульбаба 
лікарська;

слабо чутливі види:
амброзія полинолиста, берізка польова, вероніка 
плющолиста, рутка лікарська.
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Оптимальний результат і
максимально швидка гербіцидна дія 
препарату досягаються:
-  в період активного росту молодих рослин бур’янів 
та в оптимальну фазу бур’янів - у фазі 2-4 листків;

-  на зелених, здорових бур’янах без пошкоджень, 
не покритих росою для ефективного забезпечення 
поглинання та переміщення гербіциду в середину 
бур’янів;

-   коли відносна вологість більша за 50% та темпера-
тура +15°С-+25°С;

-  у випадку екстремальних умов (дуже спекотні та 
посушливі дні) застосовуйте вранці, тому, що осно-
вним чинником є відносна вологість, або ввечері 
та нічні години з додаванням  Сателіт,Р міn.0,25-
мах.0,3л/га та збільшенням виливу води до 250-
300л – для покращення фізико хімічних властивос-
тей змочуванності, адгезії та абсорбції;

-   використовуйте міn за 2 години до дощу

Сумісність з іншими пестицидами

- препарат сумісний і може використовуватися у 
баковій суміші або послідовно з більшістю інсек-
тицидів і фунгіцидів, зареєстрованих для застосу-
вання на зернових колосових культурах:Фаскорд, 
КЕ;  Беназол, ЗП;  Титул 390, ККР; Титул ДУО, ККР;  
Імидор, ВРК;  Тріада, ККР;  Дротик, ККР;  Сателіт,Р 
(ПАР)  та ін.

- не слід застосовувати препарат в суміші або послі-
довно з фосфорорганічними інсектицидами, напри-
клад з Кінфосом, КЕ коли культура знаходиться в 
стані стресу через посуху, заморозки і так далі.

       
- Для посилення швидкості дії та розширення спектру 
контролю дводольних бур’янів в т.ч і коренепарост-
кових (осоти, ромашки інші) рекомендується ви-
користовувати бакову суміш для захисту зернових 
колосових Гранат, ВДГ + Дротик, ККР (0,01кг/га+ 
0,5 л/га). 

 

Селективність

- Гранат, ВДГ - селективний для рослин пшениці і 
ячменю, починаючи з фази 2 листків до появи пра-
порцевого листка. 

- Ця перевага забезпечує отримання максимальної 
надбавки урожаю і дає можливість при необхідності 
застосовувати препарат в пізні терміни.

Клас небезпеки
3 небезпеки, речовина помірно небезпечна. 

Фітотоксичність
Препарат не фітотоксичний до культури та до послі-
дуючих культур в сівозміні. Гранат, ВДГ не має після-
дії до послідуючих культур.

Гарантійний термін зберігання
3 роки. 

Тара фасування
Полімерні банки по 0,5 кг.

Регламент застосування препарату



ГЕ
РБ

ІЦ
И

Д
И

21

ДРОТИК®, ККР
Реєстраційне посвідчення: Б № 03320

Нано-технологічний, селективно-системний, післясходовий гербіцид, призначений для 
боротьби з однорічними і багаторічними дводольними бур’янами на посівах зернових   
колосових культур та кукурудзи

• Найбільш біологічно активний та ефективний гербіцид з групи 2,4-Д 

• Дротик ККР в порівнянні з традиційними препаратами на основі 2,4-Д та 2,4 Д складних 
2-етилгексилових ефірів, за рахунок нано-формуляції миттєво проникає в середину бур’янів, 
швидко переміщується по рослині бур’яна до точок росту, миттєво ушкоджуючи їх, призводячи 
до подальшої швидкої загибелі чутливих видів бур’янів

• Препаративна форма, створена за технологією колоїдної формуляції, дозволяє якомога ширше 
використати цільові властивості діючої речовини

• Стійкий до змивання за годину після обробки

• Не втрачає ефективності в умовах посухи

Препаративна форма
Концентрат колоїдного розчину, що містить: 
 400 г/л 2,4-Д кислоти (у вигляді складного 2-етил-
гексилового ефіру).

Механізм дії
Гербіцид має системну активність, легко і швидко, 
впродовж однієї години, проникає і поширюється по 
всіх частинах бур’янів, включаючи корені, блокуючи 
ріст клітин в молодих тканинах, призводячи до швид-
кої гибелі чутливих видів бур’янів.

Швидкість дії.
Чутливі бур’яни призупиняються в рості через декіль-
ка годин після обробки і повністю гинуть впродовж 
10-15 днів.

Період захисної дії.
Залежно від погодних умов до 30 днів і більше.

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з похідними сульфонілсечовин, дикамбою, 
клопіралідом, бентазоном. Перед застосуванням не-
обхідно перевірити суміш на сумісність і фітотоксич-
ність по відношенню до оброблюваної культури.

Спектр пригнічуваних бур’янів
Однорічні і багаторічні дводольні бур’яни.

чутливі види:
осот польовий, вика смітнопольова, берізка польова, 
галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, сухоре-
брик лікарський, дискуранія Софії, нетреба звичайна, 
лобода (види), щириця (види), мак самосійка, злинка 
канадська, молочай лозний, молокан татарський, не-
забудка польова, осот польовий, пастуша сумка зви-
чайна, падалиця соняшнику, редька дика, суріпиця 
звичайна, щавель кучерявий, талабан польовий та ін.

помірно чутливі види:
амброзія полинолиста, волошка синя, вероніка (ви-
ди), ка натник Теофраста, кропива (види), перстач 
(види), лопух (види), липучка (види), льнянка зви-
чайна, мати-й-мачуха звичайна, кульбаба (види), під-
маренник чіпкий, чистець однорічний, щириця (види), 
глуха кропива (види), паслін чорний та ін.

слабо чутливі види:
гірчак (види), рутка лікарська, зірочник середній, 
жовтозілля весняне, пікульник (види), полин звичай-
ний, пупавка польова, ромашка (види), фіалка польо-
ва та ін.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ



ГЕ
РБ

ІЦ
И

Д
И

Точно в ціль

22

Перевага - Дротика, ККР над традиційними аналогічними продуктами.

Дротик, ККР селективний препарат, не токсичний до оброблюваних та не має післядії до посліду-
ючих культур у сівозміні. В порівнянні з традиційними препаратами на основі 2,4Д – Дротику, ККР, 
для досягнення високої біологічної ефективності в контролі за бур’янами потрібно значно менше (в 
1,5-2 рази ) витрати діючої речовини на 1 га. Саме відсутність фітотоксичності, дає можливість ви-
користовувати Дротик, ККР в широкому діапазоні по фазам розвитку від кущіння до виходу в трубку 
- в зернових колосових, та до 5 листка в посівах кукурудзи. Саме відсутність фітотоксичності забез-
печує отримання максимальної надбавки урожаю.
Завдячуючи нано-препаративній формі, одній із її переваг - швидкому глибокому проникненню, 
Дротик, ККР ефективно контролює та знищує бур’яни в умовах посухи та жаркого клімату, коли 
бур’яни мають додатковий захист (знижені процеси росту та збільшена кількість воскового нальоту, 
опушеність тощо). 
Поєднання високої біологічної ефективності із низьким пестицидним навантаженням на 
культуру, дає значну прибавку в урожайності оброблюваних с/г культур, навіть в екстре-
мальних умовах вирощування, в умовах жаркого та сухого клімату.

Дротик, ККР – працює в умовах в котрих традиційні гербіциди не працюють.

Розширення спектру контролю за бур’яна ми, за-
стосування бакових сумішей.
Для розширення спектру контролю за бур’янами, з 
метою економії грошових коштів рекомендуємо вико-
ристовувати суміші:
- Дротик, ККР + Гранат, ВДГ (0,5 л/га+0,01 кг/га) 
- в посівах зернових колосових;
- Дротик, ККР +Кассіус, ВРП  (0,5 л/га+0,04 кг/га)  
- в посівах кукурудзи.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 10 л. 

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна.

Регламент застосування препарату



Прімадонна, СЕ
ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ З
ШИРОКИМ СПЕКТРОМ БУР’ЯНІВ НА ПОСІВАХ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА КУКУРУДЗИ

Потужна гербіцидна діяЗнищення важковикорінюючих видів бур’янів
Вміст антистресового компоненту для культурних рослин

Широкий діапазон по термінам застосування

Висока ефективність в умовах сухого та жаркого клімату

     Висока стійкість до змивання опадами

ВИТОНЧЕНИЙ ПІДХІД - ДОСКОНАЛИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вміст антистресового компоненту для культурних рослин



Зонтран, ККР
біоактиватор
Селективний досходовий та післясходовий нано-гербіцид
для боротьби з однорічними дводольними і злаковими бур’янами
в посівах сої, томатів та картоплі

Новий стандарт захисту!

Висока
стабільність

робочого
розчину

висока
біологічна
активність

низьке
пестицидне

навантаження
на культуру

рослини

висока
стійкість

до
змивання

висока
ефективність
за екстренних

стимуляційна
відмінна

та
рострегуляційна 
дія
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Вміст антистресового компоненту для культурних рослин



еталон Зонтран, ККР
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ЗОНТРАН® ККР
Реєстраційне посвідчення: А №03536

Селективний довсходовий і післясходовий нано-гербіцид, призначений для боротьби з    
однорічними дводольними і злаковими бур’янами на сої та посадках картоплі і томатів.

• Унікальна препаративна форма, що дозволяє найповніше використовувати цільові властивості 
діючої речовини

• Знижені норми витрати діючої речовини, на 1 га в порівнянні з аналогічними «сухими» препаратами 
на основі метрибузину при збереженні високої біологічної активності

• Швидка, глибока проникненість в тканини бур’янів

• Висока стабільність робочого розчину - висока стійкість до розшарування та випадання в осад

• Препарат містить біоактиватор 

• Тривалий гербіцидний захист

Препаративна форма
Концентрат колоїдного розчину, що містить: 
 250 г/л метрибузину та біоактиватор.

Механізм дії
Препаративна форма — концентрат колоїдного розчи-
ну — забезпечує відмінну адгезію препарату на лист-
ковій пластині та швидке проникнення метрибузину в 
тканини бур’янів. За рахунок цього досягається висо-
ка біологічна ефективність при меншій витраті метри-
бузину. Діюча речовина легко абсорбується корінням 
і проростками рослин, швидко проникає через листя, 
переміщується по рослині акропетально (знизу – до 
верху) зупиняючи рух електронів, що беруть участь в 
процесі фотосинтезу. Порушуючи та зупиняючи про-
цес фотосинтезу, Зонтран, ККР швидко знищує чутли-
ві види бур’янів. 

Швидкість дії
Ріст бур’янів припиняється відразу ж після обробки 
препаратом. Видимі симптоми дії проявляються через 
7 днів, загибель бур’янів наступає через 10-15 днів 
після обприскування.

Період захисної дії
Застосування Зонтрану, ККР дозволяє пролонгувати 
появу наступної «хвилі» бур’янів, забезпечує чистоту 
посівів, в залежності від погодних умов,  від 1 місяця – до 
кінця вегетації.

Оптимальний результат і максимально 
швидка гербіцидна дія препарату досяга-
ється:

- при обробці на ранніх стадіях розвитку бур’я нів;
- за сприятливих умов росту — оптимальної вологос-
ті і температури.

Спектр дії
Однорічні дводольні і злакові бур’яни:

чутливі види:
волошка синя, вероніка (види), гірчаки (види), гір-
чиця польова, нетреба звичайна, димянка лікарська, 
плоскуха (види), зірочник середній, жовтозілля вес-
няне, лобода (види), тонконіг звичайний, вівсюг, гри-
цики звичайні, жабрій (види), райграс (види), редька 
дика, ромашка (види), росички, шпергель звичайний, 
мишій (види), щириця (види), глуха кропива;

помірно чутливі види:
будяк польовий, канатник Теофраста, лисохвіст, метлюг 
звичайний, незабудка польова, осот (види), паслін чор-
ний, портулак городній, роман польовий, пирій повзу-
чий, сорго (види), фіалка польова, талабан польовий; 

слабо чутливі види:
амброзія полиннолиста, підмаренник чіпкий

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Фітотоксичність
При дотриманні рекомендацій по термінах і нормах 
внесення препарату негативної дії на культури не від-
мічено. В деяких випадках можливий прояв фітоток-
сичності, що візуально фіксується, в перші дні після 
застосування, що не робить впливу на подальший 
розвиток культури.   
Не рекомендується обробляти посадки і посіви, якщо 
культура перебуває в стані стресу (посуха, перезво-
ложення на важких ґрунтах, враження посівів хворо-
бами або шкідниками). 

Сумісність з іншими пестицидами
Препарат сумісний з більшістю пестицидів. В кожному 
випадку необхідна попередня перевірка на фізико-
хімічну сумісність змішуваних компонентів. З метою 
розширення спектру контролю над бур’янами реко-
мендується застосовувати бакові суміші:

на картоплі: 
Зонтран, ККР + Кассіус, ВРП (0,6-0,8л/га+0,04 кг/га) 
на томатах: 
Зонтран, ККР + Кассіус, ВРП 250 г/л (0,5-0,6л/га 
+0,04 кг/га) 
на сої до сходів: 
Зонтран, ККР + ацетохлор, КЕ (1,0-1,2л/га+1,5л/га)
Зонтран, ККР  + Пендиметалін, 330 г/л (1,0-1,2л/га+3,0 л/га)

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання 
2 роки.   

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.

Регламент застосування препарату

Культура Шкідливий
об’єкт

Норма
витрати 

препарату, 
л/га

*Норма 
витрати 
робочого 
розчину у 
л/га 

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Картопля

Однорічні 
дводольні  
і злакові 
бур’яни

1,1-1,4
200-300

Обприскування вегетуючих бур'янів при висоті бадилля 5 см

1,0+(0,5-0,6) Обприскування вегетуючих бур'янів до всходів культури з послідуючим обприску-
ванням при висоті бадилля 5 см

Томати
посівні

(безрозсадні)

0,4+0,8
300-400

Послідовне обприскування спочатку в фазі 1-2 листків культури, потім в фазі 2-4 
листків культури

0,7-1,5 Обприскування посівів у фазі 2-4 листків культури

Томати розсадні 0,8-1,7 500 Обприскування бур'янів через 15-20 днів після висадки розсади  в ґрунті

Соя 0,6-0,8 200-300 Обприскування вегетуючих бур'янів до посіву, до сходів культури або обприску-
вання посівів у фазі 2-х трійчастих листків

Реєстрація та досвід використання в країнах СНД

Озимі зернові 
(Пшениця, 
жито, ячмінь, 
тритикале) Однорічні 

дводольні     
і  злакові 
бур'яни

0,3-0,6 200-300 Обприскування посівів восени у фазу 2-3 листків або ранньою весною в фазу 
кущення культури. В вологих погодних умовах застосовувати мінімальну норму.

Люцерна 2-го 
року  (насінневі 

посіви)
1,0-1,5 300-400 Обприскування посівів за висоти люцерни 10-15см.

Ехінацея пур-
пурна 0,5-0,8 200-300 Обприскування  по вегетуючим бурянам  після посіву до всходів

*- при обприскуванні культур обов’язково  враховуйте норму робочого розчину та його  концентрацію. 
Максимальна концентрація робочого розчину – 0,5% по Зонтрану
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КАССІУС®, ВРП
Реєстраційне посвідчення: А № 03007

Селективний системний гербіцид, призначений для боротьби з однорічними і багаторічни-
ми дводольними і злаковими бур’янами на посівах кукурудзи і посадках картоплі

• Знищує широкий спектр дводольних і злакових бур’янів в т.ч і пирій повзучий (Agropyron repens)

• Не має обмежень в сівозміні

• Має низьку гектарну норму витрати

• Широкий діапазон термінів застосування по фазі розвитку культури

• Біологічний ефект продовжується протягом всього вегетаційного періоду

• Активність препарату не залежить від погодних умов

Препаративна форма
Водорозчинний порошок, що містить: 

250 г/кг римсульфурону. 

Механізм дії
Діюча речовина пригнічує ензим ацетолактатсинтази, 
зупиняє поділ клітин в точках росту пагонів і коренів у 
чутливих бур’янів. Поглинається головним чином лис-
тям, тому його ефективність не залежить від вмісту 
вологи в ґрунті.

Період захисної дії
Біологічний ефект триває впродовж усього вегетацій-
ного періоду.

Швидкість дії
Через декілька годин після обробки чутливі бур’яни 
припиняють ріст і більше не конкурують з культур-
ними рослинами в споживанні вологи і мінеральних 
речовин. Інші видимі симптоми (почервоніння, хло-
роз, некроз і деформації листя) з’являються через 2-3 
дні після обприскування, а повна загибель чутливих 
бур’янів відбувається через 5-15 днів.

Спектр пригнічуваних бур’янів
Однорічні і багаторічні злакові і дводольні бур’яни. 

чутливі види: 
пирій повзучий, гумай, вівсюг звичайний, тонконіг 
звичайний, куряче просо, сорго, плевел, канатник Те-
офраста, види щириці, редька дика, пастуша сумка, 
рутка лікарська, підмаренник чіпкий, види ромашки, 
гірчиця польова, жовтозілля весняне, осоти, нетреба 
звичайна, вика смітнопольова, зірочник середній, ли-
сохвіст, мак самосійка, мишачий горошок, талабан по-
льовий, глуха кропива.

помірно чутливі види:
амброзія полинолиста, лобода (види), осот польовий, 
молокан татарський, гірчаки (види), фіалка польова, 
дурман звичайний, дескуранія Софії.

слабо чутливі види:
берізка польова, паслін чорний, хвощ польовий. 
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Оптимальний результат і максимально 
швидка гербіцидна дія препарату досяга-
ються:

- при обробці культури за сприятливих погодніх 
умов: оптимальна вологість повітря і температура 
від 15 °С до 25 °С.

В умовах сухого клімату рекомендується: 
1. збільшити норму витрати робочого розчину до 300 
л/га (для кращого змочування бур’янів); 

2. додати в робочий розчин аміачні добрива (NН4) з 
розрахунку 4 кг/га

3. провести обробіток баковою сумішю з Прімадон-
ною, СЕ чи Дротиком, ККР

- не рекомендується застосування, якщо рослини 
мокрі від дощу або роси.

Використання в бакових сумішах.
Ефективний при самостійному застосуванні. З метою 
розширення спектру контролю бур’янів рекомендуємо 
проводити обробіток баковими сумішами 
на кукурудзі: 
1. Кассіус, ВРП + Прімадонна, СЕ (0,04-0,045 кг/
га+0,6-0,8л/га)*

2. Кассіус, ВРП + Дротик, ККР (0,04-0,045 кг/
га+0,5-0,8л/га)*

на картоплі:
1. Кассіус, ВРП +Зонтран, ККР (0,04 кг/га+0,8л/га)* 

* норми залежать від видового та кількісного складу 
бур’янів.  При спільному застосуванні рекоменду-
ється проводити пробне змішування. За наявності 
змін фізико-хімічних властивостей — спільне вико-
ристання не рекомендується.

Фітотоксичність

Кассіус, ВРП – не має післядії, не фітотоксичний до 
культур в сівозмінах та до оброблюваних культур. 

Забороняється змішувати з фосфорорганічними ін-
сектицидами, обробляти сходи, насіння яких було 
протруєно «фосфорорганікою» та посіви які були об-
роблені фосфорорганічними інсектицидами.

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання 
2 роки.   

Тара фасування
Полімерні банки 0,5 кг.

Регламент застосування препарату

Культура Шкідливий
об’єкт

Норма витрати пре-
парату, г/га Спосіб, час обробки, особливості застосування

Кукурудза

Однорічні злакові і 
дводольні бур'яни 40 Обприскування посівів у фазі 2-6 листків культури і ранні фази росту бур'янів в 

суміші з 200 мл/га Сателіт, Р

Багаторічні і одноріч-
ні злакові і дводольні 
бур'яни

50 Обприскування посівів у фазі 2-6 листків культури при висоті злакових бур'янів 
(пирій) 10-15 см і у фазі розетки осотів в суміші з 200 мл/га Сателіт, Р

30 + 20
Обприскування посівів у фазі 2-6 листків культури. Двократне дробове обприску-
вання по першій і другій хвилі бур'янів (інтервал 10-20 днів) в суміші з 200 мл/га 
Сателіт, Р (окремо для кожної обробки)

Картопля 
(окрім ранньо-

стиглої)

Багаторічні (пирій 
повзу-чий), однорічні 
злакові і деякі дво-
дольні

50
Обприскування посадок після підгортання, в ранні фази розвитку (1-4 листи) 
однорічних бур'янів і при висоті пирію повзучого 10-15 см в суміші з 200 мл/га 
Сателіт, Р

30+20
Обприскування посадок після підгортання по першій хвилі бур'янів і повторно по 
другій хвилі бур'янів, в ранні фази росту (1-4 листки) однорічних бур'янів і при 
висоті пирію 10-15 см в суміші з 200 мл/га Сателіт, Р (окремо для кожної обробки)
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ЛОРНЕТ® В.Р.
Реєстраційне посвідчення: А № 02487

Післясходовий селективний гербіцид, призначений для боротьби з однорічними 
дводольними й багаторічними коренепаростковими бур’янами на посівах цукрового буряку 
та    зернових колосових

• Незамінний гербіцид у боротьбі із важковикорінюючими бур’янами, такими як осот (види), 
ромашка, спориш та іншими

• Завдяки системній дії знищує не тільки надземну частину, але й кореневу систему бур’янів

• Характеризується високою селективністю до культурних рослин, які обробляються

• Забезпечує захисну дію протягом усього вегетаційного періоду

• Проявляє синергізм в бакових сумішах з іншими гербіцидами, які використовуються для боротьби 
з дводольними і злаковими бур’янами

Препаративна форма
Водний розчин, що містить:

300 г/л клопіраліду. 

Механізм дії
Препарат системної дії ауксинового типу. Гербіцид по-
глинається листками й корінням, легко переміщується 
по тканинах бур’янів, накопичуючись у точці росту й 
коріннях, порушуючи процеси росту та зупиняючи по-
дальший ріст та розвиток бур’янів. 

Швидкість дії
Видимі ознаки впливу проявляються через 4-7 днів, 
загибель бур’янів настає через 10-15 днів. Ефектив-
ність і швидкість впливу визначаються нормами ви-
трати, погодними умовами й станом бур’янів під час 
застосування гербіциду. Максимальна ефективність 
препарату досягається при нанесенні його на листки 
молодих рослин, а також тих, що активно розвива-
ються. Не рекомендується використовувати при зни-
женій температурі (нижче 10 °С).

Спектр дії
Багаторічні та однорічні дводольні бур’яни:

чутливі види: 
амброзія полинолиста, будяк польовий, волошка 
синя, вика польова, гірчак (види), зірочник середній, 
лобода (види), кульбаба (види), осот (види, у тому 
числі молокан татарський), грицики, паслін чорний, 
ромен польовий, ромашка (види), щириця (види);

помірно чутливі види:
берізка польова, портулак городній, редька дика. 

Сумісність з іншими пестицидами
Препарат сумісний з більшістю пестицидів. В кожному 
випадку необхідна попередня перевірка на фізико-хі-
мічну сумісність змішуваних компонентів.
Для розширення спектру бур’янів, що пригнічуються, 
в захисті буряків рекомендується використовувати у 
вигляді бакової суміші з гербіцидами бетаренового 
ряду і протизлаковими гербіцидами (Форвард, МКЕ). 
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Допоможе побачити врожай, а не бур’яни!
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Для досягнення оптимального результа-
ту й максимально швидкої гербіцидної дії 
препарату рекомендується:

- проводити обробіток по бур’янах, що активно роз-
виваються;

- по осотах проводити обприскування в найбільш 
чутливу фазу - розетки — початок росту стебла;

- проводити обприскування культури при температу-
рі повітря вище 10 °С (при низьких температурах 
повітря — нижче 10 °С — гербіцидна дія препарату 
уповільнюється);

- для прояву максимального гербіцидного ефекту 
бажана температура робочого розчину від 10 °С до 
20 °С;

- використовувати максимально рекомендовану дозу 
у випадку підвищеної засміченості й активної веге-
тації бур’янів; 

- застосувати Лорнет, ВР в складі бакових сумішей.

Фітотоксичність
При дотриманні рекомендацій по строках і нормах 
внесення препарату випадків прояву фітотоксичності 
стосовно застосовуваних культур не виявлено.

Не рекомендується обробляти посадки і посіви, якщо 
культура перебуває в стані стресу (посуха, перезво-
ложення на важких ґрунтах, враження посівів хворо-
бами або шкідниками). 

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання 
3 роки. 

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.
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МИТРОН, КС
Реєстраційне посвідчення: Б № 03097

Системний гербіцид, призначений для боротьби з багатьма видами однорічних дводольних 
бур’янів в посівах буряків

• Створює потужний «захисний екран», що перешкоджає подальшому проростанню бур’янів

• Діє на бур’яни, як через кореневу систему, так і через листя

• Чудово переноситься рослинами буряка при будь-якій схемі застосування

• Відмінно поєднується в бакових сумішах з гербіцидами бетаренової групи БЕТАРЕН® СУПЕР МД 
МКЕ та БЕТАРЕН® ЕКСПРЕС АМ, КЕ

Препаративна форма
Концентрат суспензії, що містить:
 700 г/л метамітрону

Механізм дії
Препарат має системну активність. Проникає Митрон, 
КС в бур’яни через коріння, та через їх листову плас-
тину. Митрон, КС переміщується по судинам акропе-
тально (знизу – в верх) до листків зупиняючи процес 
фотосинтезу, порушуючи реакцію Хілла в фотосинте-
зі, що призводить до швидкої зупинки росту та розви-
ту чутливих видів бур’янів, а в подальшому і їх повної 
загибелі. 

Швидкість дії
Видимі ознаки пригнічення бур’янів виявляються че-
рез 2-7 днів, повна їх загибель настає через 2-3 тиж-
ні. Дія препарату на проростки бур’янів при післясхо-
довій обробці проявляється через 5-10 діб.

Період захисної дії
Забезпечує захист культури протягом 3-8 тижнів за-
лежно від температури, кліматичних умов і типу ґрун-
ту.

Спектр пригнічуваних бур’янів
Однорічні дводольні бур’яни. 

Чутливі види:
вероніка (види), гірчак (види), гірчиця польова, сухо-
ребрик (види), дескуранія Софії, рутка лікарська, зі-
рочник середній, жовтозілля звичайне, лобода (види), 
грицики звичайні, паслін чорний, жабрій (види), під-
маренник чіпкий, портулак городній, ромашка (види), 
редька дика, пальчатка криваво-червона, щириця 
(види), глуха кропива, талабан польовий, фіалка по-
льова.

Способи та особливості застосування,        
сумісність з іншими пестицидами.
Митрон, КС використовується до посіву, до- і після 
сходів як за низьких так і високих температурах. Під-
вищення температури вище +15°С та  випадання опа-
дів лише підвищує ефективність дії на бур’яни. Перед-
посівний обробіток ефективний особливо в районах 
з регулярно сухою весною. Післясходовий обробіток 
потрібно проводити за умов появи сходів бур’янів їх 
«сім’ядоль». 

З метою розширення спектру контролю за бур’янами, 
що пригнічуються, з метою підсилення гербіцидної дії 
та збільшення тривалості захисного періоду, а також 
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з метою економії грошових коштів, рекомендуємо ко-
ристуватися баковими сумішами: Митрон, КС з після-
сходовими гербіцидами БЕТАРЕН® СУПЕР МД, МКЕ  
або  БЕТАРЕН® ЕКСПРЕС АМ, КЕ.

Норма витрати комбінацій підбирається індивідуаль-
но і залежить від поставлених цілей, від видового та 
кількісного складу бур’янів, залежить від умов виро-
щування цукрових буряків    (вмісту гумусу, вологи та 
кліматичних умов). 

З практичного досвіду найвищу біологічну ефектив-
ність в посівах цукрових буряків – забезпечують суміші 
Митрона, КС з продуктами на основі масляних емуль-
сій Бетарен Супер МД, МКЕ та Форвард, МКЕ. Саме за 
рахунок унікальним ПАРам які присутні в формуляціях 
МКЕ - посилюється гербіцидна дія, значно підвищуєть-
ся біологічна ефективність бакових сумішей.

Митрон, КС, також сумісний і з іншими пестицидами. 
В кожному випадку застосування в суміші з іншими 
препаратами необхідна попередня перевірка на їх фі-
зико-хімічну сумісність.

Переваги від використання Митрон, КС
Митрон, КС з успіхом використовуються в бурякосіючих 
господарствах.Митрон, КС – абсолютно не токсичний до 
рослин цукрових буряків не залежно від їх фази розви-
тку та росту.  Завдяки мікроскопічній тонині помелу ді-
ючої речовини та ПАВам що містить   суспензійна форму-
ляція від «Щелково Агрохим», Митрон, КС відрізняється 
від аналогічних продуктів стабільністю робочого розчину 
та високою якістю обробітку. Робочий розчин з Митроном, 
КС не звертається, не випадає в осад, не кристалізується, 
відмінно та рівномірно покриває оброблювальну поверх-
ню ґрунту чи листка бур’яна, відмінно знищуючи та контр-
олюючи подальше проростання чутливих видів бур’янів.

Порядок приготування робочої рідини. 
Робочий розчин з Митроном, КС готується тільки пе-
ред внесенням. Бак обприскувача на 1/3 заповнюють 
водою, повільно додаючи потрібну кількість Митрона, 
КС перемішуючи постійно мішалкою обприскувача. В 
разі роботи баковою сумішю після Митрона, КС дода-
ють КЕ потім ККР, і в кінці МКЕ Керуючись правилом 
послідовності змішування ЗП-ВДГ-КС-КЕ-ККР-МКЕ та 
ПАР. Після додавання всіх препаратів, доливають до 
повного бака воду включивши знову мішалку. 

Клас небезпеки 
2 клас небезпеки, небезпечне з’єднання.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5, 10 л.

Регламент застосування препарату
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ОВСЮГЕН® ЕКСПРЕС, КЕ
Реєстраційне посвідчення: А №03006

Селективний протизлаковий гербіцид системної дії, призначений для післясходової обробки 
посівів ярої та озимої пшениці проти однорічних злакових бур’янів

• Високоефективний грамініцид на пшениці

• Висока селективність до оброблювальних культур

• Широкий діапазон строків застосування незалежний від фази розвитку культури

• Швидка та сильна дія через надземні частини рослин

Препаративна форма
Концентрат емульсії, що містить:
 140 г/л феноксапроп-П-етилу 
 35 г/л антидоту клоквінтосет

Механізм дії
Препарат поглинається вегетативними органами рос-
лин протягом 1-3 годин після застосування і накопи-
чується в точках росту. В результаті відбувається від-
мирання точок росту, що призводить до припинення 
росту і загибелі бур’яну

Швидкість дії
Препарат швидко проникає в листя бур’янів і прак-
тично через добу в значній мірі усуває конкуренцію 
бур’янів для культури. Повне відмирання злакових 
бур’янів відбувається через 10-15 днів після обпри-
скування в залежності від погодних умов.

Період захисної дії
На протязі всього вегетаційного періоду, препарат 
проявляє гербіцидну дію на чутливі бур’яни, наявні 
в посівах на момент обприскування, і не діє на ті, 
що з’явилися пізніше після обробки (друга хвиля 
бур’янів).

Спектр дії
ОВСЮГЕН® ЕКСПРЕС, КЕ – це селективний післясхо-
довий гербіцид з надзвичайно високою біологічною 
ефективністю на
 однорічні злакові бур’яни, в тому числі: вівсюг, види 
мишію, куряче просо, просо напівквітуче, метлюг 
звичайний, тонконіг, та інші.
Препарат можна використовувати лише в посівах 
пшениць озимих та ярих.
Завдяди присутності та збалансованій кількості анти-
доту в препаративній формі, ОВСЮГЕН® ЕКСПРЕС, КЕ 
абсолютно не токсичний до оброблювальних культур.
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Оптимальний результат і максимально 
швидка гербіцидна дія препарату досяга-
ються:

- при обробці на ранніх стадіях розвитку злакових 
бур’янів (починаючи з фази 2 листків);

- при оптимальному терміні застосування (коли 
з’явиться основна маса однорічних злакових 
бур’янів);

- при сприятливих погодних умовах;
- використанні максимально рекомендованої дози у 
випадку підвищеної засміченості й активної вегета-
ції бур’янів;

- при самостійному застосуванні.

Фітотоксичність
При дотриманні рекомендацій по строкам і нормам 
внесення препарату випадків прояву фітотоксичності 
по відношенню до культурної рослини не виявлено.

Сумісність з іншими пестицидами
Препарат сумісний з більшістю гербіцидів на осно-
ві, сульфонілсечовин та інших. В кожному випадку 
необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну су-
місність змішуваних компонентів. Не рекомендується 
змішувати з препаратами, що містять 2,4-Д, флорасу-
лам та дикамбу.

Підвищення біологічної ефективності 
Овсюген Експрес, КЕ за екстремальних 
умов використання в умовах спеки та 
жаркого клімату та за умов перерослих 
бур’янів. 

За даних умов обробіток проводиться лише гербіцидом 
Овсюгеном Експрес, КЕ в максимальній нормі витрати – 
0,6 л/га з обов’язковим додаванням ПАР Сателіт Р – з роз-
рахунку 100мг на 100л води. Норма води по можливості 
також повинна бути збільшена і становити > 200 л/га.

Клас небезпеки 
3 клас небезпеки, речовина 
помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.

Регламент застосування препарату
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ПРІМАДОННА® ,СЕ
Реєстраційне посвідчення: Б № 03535

Післясходовий селективний гербіцид системної дії, призначений для боротьби з однорічними 
та багаторічними дводольними бур’янами на посівах зернових культур, кукурудзи та сорго.

• високоефективний двокомпонентний гербіцид для захисту посівів зернових культур від широкого 
спектру дводольних бур’янів

• знищує злісні, важковикорінюючі види бур’янів, як підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, осот 
польовий, осот жовтий та інші

• відмінна системна активність препарату дозволяє легко і швидко (протягом години) проникати і 
поширюватися по бур’янах, блокуючи ростові процеси бур’янів

• містить біоактиватор росту, який виступає в ролі антистресового компоненту для культурних 
рослин

• потужна абсорбція та гербіцидна активність

 

Препаративна форма
Суспензійна емульсія, що містить в своєму складі:
 300 г/л 2,4-Д (у вигляді складного 2-етилгексило-
вого ефіру) і 3,7 г/л флорасуламу.

Механізм дії
Флорасулам є інгібітором біосинтезу незамінних 
амінокислот за рахунок інактивації ферменту ацета-
лактатсинтази. 2,4-Д у складі препарату виступає в 
якості ауксиноподібного інгібітора росту. Препарат 
має системну активність, швидко, протягом 1 години, 
проникає і поширюється по всіх частинах бур’янів, 
включаючи коріння, блокуючи ріст клітин у молодих 
тканинах.

Швидкість дії
Ріст бур’янів в посівах припиняється протягом доби 
після обробки. Перші ознаки його дії можна спостері-
гати вже через 3-4 дні, в залежності від видів бур’янів 
і погодних умов, остаточне знищення бур’янів відбу-
вається через 2-3 тижні після обробки.
Швидкість гербіцидного ефекту препарату залежать 
від норми внесення препарату, погодних умов, видо-
вої чутливості і віку бур’янів. 

Спектр дії
Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни.

Знищує: амброзію полинолисту, осот польовий, веро-
ніку (види), гірчаки (види), гірчицю польову, гірчак бе-
різковидний, дескуранію Софії, рутку аптечну, зірочник 
середній (мокриця), латук татарський, мак самосійку, 
лободу (види), кульбабу лікарську, осот польовий, осот 
шорсткий, паслін чорний, пастушку сумку звичайну, 
підмаренник чіпкий, редьку дику, ромашку (види), щи-
рицю (види), талабан польовий, глуху кропиву (види), 
а також більше 150 інших видів дводольних бур’янів.

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з багатьма гербіцидами для захисту зерно-
вих культур, а також з інсектицидами, фунгіцидами та 
регуляторами росту. Перед застосуванням необхідно 
перевірити суміш на сумісність і фітотоксичність по 
відношенню до оброблюваної культури.

Найвища сумісність, а також і біологічна ефективність 
досягається при використанні продуктів «Щелково 
Агрохим»» і їх сумішей. Оскільки більшість продуктів 
містять схожі технології виробництва, містять схожі 
ПАР, розчинники, тощо…
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Рекомендовані суміші 
Маючи суттєві переваги над аналогічними продукта-
ми, рекомендуються використовувати, без обмежень, 
суміші з Беназолом, ЗП, Титулом 390, ККР, Титулом 
ДУО, ККР, Тріадою, ККР, Фаскордом, КЕ, Кінфосом, 
КЕ, Біостимами, згідно регламентів застосування по 
фазам оброблювальних культур.

В посівах кукурудзи, в фазі 3-7 листка, для розширен-
ня спектру контролю за бур’янами, для ефективної 
роботи в екстремальних умовах (спека, жаркий клі-
мат) рекомендується користуватися баковою сумішю: 
 Прімадонна, СЕ (0,6-0,8) л/га+
 Кассіус, ВРП (0,04-0,045кг/га)+
 Сателіт, Р(з розрахунку 100 мл/100л води).

Можливість виникнення резистентності
Флорасулам є інгібітором ферменту фотосинтезу аце-
толактатсинтази, 2,4-Д викликає реакцію ауксиново-
го типу. Ця подвійна дія гербіциду знижує можливість 
виникнення резистентності у бур’янів.

Для досягнення оптимального результа-
ту й максимально швидкої гербіцидної дії 
препарату рекомендується: 
- проводити обробіток по бур’янах,  що активно роз-
виваються;
- проводити обприскування культури при температурі 
повітря вище 10 °С (при низьких температурах пові-
тря – нижче 10 °С – гербіцид на дія препарату упо-
вільнюється);
- для прояву максимального гербіцидного ефекту бажа-
на температура робочого розчину від 10 ° С до 20 °С;
- використовувати максимально рекомендовану дозу 
у випадку підвищеної засміченості і активної вегетації 
бур’янів.
 

Не допускається: 
Обробіток посівів після заморозку та за сильної спеки 
( вище 25° С)

Клас небезпеки 
2 клас небезпеки, речовини високонебезпечні.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 – 10 л.

Умови зберігання
Зберігати препарат у призначеному для зберігання 
пестицидів приміщенні. 

Регламент застосування препарату
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РЕПЕР®, ККР 
Реєстрація очікується

Селективний нано-дисперсний післясходовий гербіцид в вигляді концентрату колоїдного 
розчину для захисту ріпаків проти однорічних дводольних, в тому числі і багаторічних 
коренепаросткових бур’янів.

• Висока швидкість гербіцидної дії за рахунок формуляції препаративної форми – концентрату 
колоїдного розчину

• Найефективніший гербіцид в боротьбі з найбільш шкодочинними дводольними бур’янами, в тому 
числі і коренепаростковими в посівах ріпаків

• Відсутність фітотоксичності до культури та відсутність післядії на інші культури

• Висока стійкість до змивання дощем 

• Відмінна гербіцидна дія за будь-яких погодних умов

Препаративна форма
Концентрат колоїдного розчину, що містить:
 100 г/л клопіраліду 
 15 г/л флуроксипіру.

Механізм дії:
Діючі речовини за рахунок наноформуляції швидко 
поглинаються листками частково абсорбуються коре-
нями рослини із ґрунту. Глибоке проникнення в тка-
нини бур’яна вже протягом години, миттєве перемі-
щення по судинам рослини, включаючи точку росту.
При цьому Флуроксапір - порушує ділення клітин, 
провокуючи дисбаланс гормонів росту в меристемі. В 
меристемі від перенасичення синтетичним гормоном 
росту відбувається порушення ділення і росту клітин, 
після чого в рослині бур’яна зупиняються всі подальші 
процеси, бур’ян гине. 
Клопіралід - поглинається листками, переносить-
ся миттєво по судинам до точок росту в меристемні 
тканини, в корні, в кореневища, порушуючи далі про-
цеси росту, що через декілька днів призводить до по-
вної загибелі бур’янів. Загибель бур’янів відбувається 
через перенасичення в точках росту гормонів росту, 
котрі створюють хаос в ростових процесах рослини, 
рослина не може справитись з хаосом і в наступні дні 
гине.

Період захисної дії:
РЕПЕР, ККР - захищає посіви до появи нової хвилі 
бур’янів.

Спектр дії:
Відмінно контролює: підаренник чіпкий, берізку по-
льову, гірчаки (види), пікульнік (види), щавель 
(види), незабудку польову, паслін чорний, кульбабу 
лікарську, вероніку (види), кропиву, соняшник (само-
сів), торицю польову, ромен польовий, пупавку со-
бачу, глуху кропиву (види), борщівник (види),осот 
(види), лободу білу, мак-дикий, ромашку непахучу та 
ін види ромашки, грицики, гірчицю польову, амброзію 
полинолисту, молокан татарський, мати-й-мачуху, во-
лошку синю та інші бур’яни родин пасльонових і бо-
бових.

Швидкість дії:
Перші ознаки з’являються через декілька годин після 
застосування, спостерігається зупинка росту, втра-
чається тургор, через 3-4 дні проявляється хлороз, 
скручування листя, повне знищення відбувається че-
рез 2-3 неділі.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Сумісність з іншими пестицидами:
Найкраще поєднання та найвища біологічна ефектив-
ність досягається лише при використанні  в бакових 
сумішах пестицидів  від «Щелково Агрохим». Здат-
ність відмінно змішуватись та відмінно проявляти фі-
зичні властивості в сумішах з продуктами «Щелково 
Агрохим» (змочуваність поверхні листка, адгезія, аб-
сорбція, швидкість дії) при внесенні - досягається за-
вдяки схожим препаративним формам або за рахунок 
схожим  ПАРам в препаративних формах.
Препарат можна змішувати з більшістю пестицидів      
( з фунгіцидами, гербіцидами, інсектицидами, регуля-
торами росту рослин),  що значно економить робочі 
операції та витрати, але у кожному випадку рекомен-
дується попередня перевірка на фізико-хімічну суміс-
ність компонентів, що змішуються.

Фітотоксичність
РЕПЕР,ККР – це селективний післясходовий гербіцид 
з надзвичайно високою ефективністю впливу на дво-
дольні бур’яни, що досягається за рахунок іннова-
ції препаративної форми, здатності діючих речовин 
швидко проникати в тканини бур’янів та миттєво зни-
щувати їх. 
РЕПЕР,ККР – не токсичний до рослин ріпаків, що до-
сягнуто за рахунок значного зниження пестицидного 
навантаження на культурні рослини і при дотриманні 
рекомендацій по строках і нормах внесення препара-
ту випадків прояву фітотоксичності стосовно обро-
блювальних культур не виявлено.

Не рекомендується обробляти посіви, якщо культура 
перебуває в стані стресу через посуху, перезволо-
ження, враження посівів хворобами та шкідниками.

Оптимальний результат і максимально 
швидка гербіцидна дія препарату досяга-
ються:
- при обприскуванні посівів при сприятливих погод-
них умовах у фазу 3-6 справжніх листочків культури і 
до появи квітучих бутонів культури; 
- проводити обробіток по бур’янах, що активно роз-
виваються;
- проводити обприскування культури при температурі 
повітря вище 10°С ( при низьких температурах пові-
тря – нижче 10°С – гербіцид на дія препарату упо-
вільнюється);
- використовувати максимально рекомендовану дозу 
у випадку підвищеної засміченості й активної вегетації 
бур’янів.

Обмеження в сівозміні:
Гербіцид можна використовувати в усіх сівозмінах без 
обмежень. Не має післядії.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Клас небезпеки 
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна

Тара фасування
Поліетиленові каністри 5 або 10 л.

Регламент застосування препарату
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СПРУТ ЕКСТРА® , ВР
Реєстраційне посвідчення: А № 02841

Неселективний системний гербіцид суцільної дії, призначений для знищення однорічних 
та багаторічних як злакових так і дводольних бур’янів за умов складного сухого жаркого 
клімату.

• Гербіцид для знищення будь-яких бур’янів та їх кореневої системи

• Швидке поглинання, розподілення та переміщення по рослині включаючи і кореневу систему 

• Має високу ефективність дії за рахунок вмісту оптимальної кількості високоефективного емульга-
тора

• Застосовується за позитивної температури повітря починаючи з +5°С

• Не має ґрунтової активності та післядії в сівозмініі

Препаративна форма
Водний розчин з високотехнологічними поверхнево 
активними речовинами, що містить:
663 г/л калійної солі гліфосату (540 г/л у кислотному 
еквіваленті) 

Механізм дії
Препарат проникає в бур’яни через листя та інші зеле-
ні частини та переноситься по всім органам бур’янів, 
включаючи кореневу систему, блокуючи синтез аро-
матичних амінокислот.

Спектр дії
Однорічні, багаторічні злакові та дводольні бур’яни, в 
тому числі злісні багаторічні (свинорий, в’юнок польо-
вий, будяк польовий, амброзія, очерет, осот, дурман 
та ін.).

Швидкість дії
Починає діяти вже через кілька годин після внесення. В залежнос-
ті від активності росту бур’янів їх видового складу та погодних умов 
в період обробки, повне знищення відбувається через 1-10 днів.
Тому, обробіток грунту можна проводити вже через 1 день піс-
ля застосування  проти однорічних бур’янів, в будь-який період 
(весна,літо,осінь) та 5-7(10) днів після обприскування проти ба-
гаторічних бур’янів

Період захисної дії
Багаторічні бур’яни — на протязі всього вегетаційного 
періоду, однорічні — на протязі 20-60 днів та більше 
(до чергового відростання з насіння).

Технологічні переваги  СПРУТ ЕКСТРА®,ВР:
Спрут Екстра, ВР завдячуючи вмісту калійної солі, має най-
вищу розчинність, що дозволяє мати високу гербіцидну 
ефективність. Калійна сіль  сприяє адсорбції вологи з по-
верхні листка. Діюча речовина гліфосату у вигляді калійної 
солі, більш рухлива. Препарат має в препаративній фор-
мі  інноваційний комплекс поверхнево-активних речовин 
котрі ефективно утримують препарат на поверхні листка 
(стійкість до змивання), допомагають швидкому  глибокому 
проникненню в тканини бур’янів,  додатково прискорюють 
переміщення діючої речовини в середині рослини, перемі-
щуючи діючу речовину швидко та одночасно в великій кіль-
кості до коріння.
Інноваційний комплекс поверхнево-активних речовин ре-
човин в поєднанні з швидким гліфосатом, дозволяє Спруту 
Екстра, ВР  швидко знищувати бур’яни за будь-яких умов 
та мати високу біологічну ефективність над складними 
бур’янами навіть в «жорстких» літніх умовах, в умовах сухо-
го, спекотного жаркого клімату, коли бур’яни сповільнюють 
обмін речовин для зменшення випаровування.  
Спрут Екстра, ВР – відмінно підкислює робочий розчин, тому 
не потребує додаткових  пом’якшувачів води або інших про-
дуктів які стимулюють ефективність  та зменшують гідроліз.
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Спрут Екстра, ВР – на відмінну від класичних гліфо-
сатів, може ефективно використовуватись і як «деси-
кант» для підсушування посівів зернових колосових, 
сої, соняшнику, картоплі та інших культур з метою по-
кращення механічного збирання, з метою зниження 
втрат продукції при збиранні.

Для забезпечення найкращого результату 
і максимально швидкої гербіцидної дії пре-
парату потрібно:
- провести обприскування міn. за 2 год. до дощу;
- обприскувати багаторічні бур’яни в межах фази 
цвітіння, коли цукри переносяться в коріння;

- обприскувати зелені в активній фазі росту не покриті росою 
бур’яни вранці або ввечері для кращого забезпечення по-
глинання та переміщення гербіциду всередину бур’янів.

Сумісність з іншими пестицидами
Суворо забороняється додавати сильно лужні препа-
рати або кислоти, які можуть призвести до зменшення 
ефективності.

 Сумісний з більшістю пестицидів. 
Для розширення спектру дії,  зменшення норми ви-
трати та зниження грошової вартості обробітку, реко-
мендується в осінній період використовувати  бакову 
суміш з гербіцидом Фенізан, ВР  за наступною схемою: 
Спрут Екстра, ВР + Фенізан, ВР (1,85л/га+0,15л/га).

З метою прискорення підсушування та покращен-
ня механічного збирання, (окрім насінницьких посі-
вів) рекомендується за 5-7 днів до збирання засто-
сувати суміш: Спрут Екстра,ВР + Сульфат амонія 
(1,85-2,0л/га+10кг/га).

Гарантійний термін зберігання
3 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.

Клас небезпеки 
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна

Регламент застосування препарату

Об'єкт обробки Шкідливий об'єкт
Норма витрати 
препарату,л/га Спосіб, час обробки, особливості за-

стосування

Пари

Однорічні злакові та дводольні 
бур'яни 1,85

Обприскування бур'янів в період їх 
активного ростуБагаторічні злакові та дводольні 

бур'яни 3,7

Землі несільськогосподар- ського 
призначення

Однорічні та багаторічні злакові та 
дводольні бур'яни 1,85-3,7 Обприскування вегетуючих бур'янів

Назва бур’яну Норма витрати 
препарату,л/га

Канатник Теофраста, щириця звичайна, ріпак, півняче просо, підмаренник чіпкий, мишій, пшениця 
падалиця, нетреба колюча 1,5*-1,85/га

Пирій повзучий, амброзія полинолиста, дурман звичайний, гірчак види 2,0*-2,5л/га

Осот рожевий, колосняк, гумай 2,5*-3,5л/га

Берізка польова, свинорий пальчастий, чина бульбиста, гірчак земноводний, осот шорсткий, молочай 
верболистий, хвощ польовий, очерет звичайний, ваточник сирійський 3,7 /га

*-міn. норми використовуються за ідеальних умов для обприскування або в суміші з обов’язковим додаванням 10 кг/га Сульфату амонія
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ФЕНІЗАН®, ВР
Реєстраційне посвідчення: А № 02559

Післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними дводольними, у тому числі стійкими до 
2,4-Д і МЦПА, і деякими багаторічними дводольними бур’янами на посівах озимої пшениці, 
ярого ячменю

• Синергізм двох діючих речовин забезпечує максимальну ефективність при низьких нормах 
внесення (витрати)

• Висока ефективність у боротьбі з найпоширенішими бур’янами зернових

• Ефективний в усіх агрокліматичних зонах України

• Відмінна дія в осінній період

• Не має обмежень у сівозміні

• Найширший спектр дії

Препаративна форма
Водний розчин, що містить: 
 360 г/л дикамби 
 22,2 г/л хлорсульфурону

Механізм дії
Дикамба впливає на процеси росту чутливих бур’янів. 
Хлорсульфурон діє на ацетолактатсинтетазу — фер-
мент, відповідальний за синтез амінокислот.

Швидкість впливу
Препарат проникає в рослини бур’яну поступово про-
тягом 4 год. Ріст бур’янів припиняється в першу добу 
після обробки, перші ознаки пригнічення бур’янів 
(скручування листків, ушкодження верхівки стебел, 
побіління точки росту) візуально спостерігаються че-
рез 15 діб залежно від погодних умов.

Період захисної дії
Залежно від ґрунтово-кліматичних умов зони, видо-
вого складу й фази росту бур’янів, посіви зернових 
культур звільняються від бур’янів після обприскуван-
ня препаратом на строк від 30 до 60 днів і більше.

Спектр дії
Однорічні дводольні, у тому числі стійкі до 2, 4-Д і 
МЦПА, і деякі багаторічні дводольні бур’яни:

чутливі види:
амброзія полинолиста, будяк польовий, волошка 
синя, спориш (види), гірчиця польова, гірчаки (види), 
дескуранія Софії, рутка лікарська, зірочник середній 
канатник Теофраста, лобода (види), кульбаба (види), 
паслін чорний, жабрій (види), ромен польовий, редь-
ка дика, ромашка непахуча, шпергель польовий, щи-
риця (види), талабан польовий, глуха кропива

помірно чутливі види:
вероніка (види), берізка польова, підмаренник чіп-
кий, дурзілля звичайне, мак-самосійка, молочай, не-
забудка польова, осот (види), полин звичайний, си-
гезбекія пухнаста, фіалка польова

слабкочутливі види:
лисохвіст, метлюг звчайний, тонконіг звичайний, ми-
шій (види).



ГЕ
РБ

ІЦ
И

Д
И

Максимум ефекту, мінімум витрат

42

Не має обмежень у сівозміні
Препарат повністю розкладається у ґрунті за 14-16 
тижнів після внесення.

Сумісність з іншими пестицидами
Фенізан, ВР сумісний з іншими гербіцидами, фунгіци-
дами та інсектицидами. Рекомендується перед засто-
суванням провести тест на фізико-хімічну сумісність 
препаративних форм.

Фітотоксичність
Препарат практично не пригнічує зернові культури. 
Для наступних культур сівозміни, препарат,що засто-
совується фітотоксичністю не відзначається.

Оптимальний результат і максимально швид-
ка гербіцидна дія препарату досягається:

- при обробці посівів вранці або ввечері при темпе-
ратурі повітря 8-25 °С (в осінній період припустимо 
5-10 °С), швидкості вітру не більш 3 м/с (у випад-
ку хмарної, але не дощової погоди обприскування 
можна проводити протягом всього дня);

- на ранніх стадіях розвитку бур’янів.

Не допускається:
- обробіток посівів безпосередньо перед дощем (від 
обробітку до дощу - не менш 4 год) і після нього (з 
і нтервалом після обробіткуне менш 3 год);

- обробіток посівів після заморозку та за сильної спе-
ки (вище 25 °С). 

Клас небезпеки 
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.
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ФОРВАРД®, МКЕ
Реєстраційне посвідчення: А № 02033

Масляно-дисперсійний післясходовий гербіцид, призначений для боротьби з однорічними 
й багаторічними злаковими бур’янами в посівах цукрового буряку, ріпаку, сої, соняшнику

• Єдиний у своєму класі унікальний протизлаковий гербіцид 

• Препаративна форма у вигляді масляного концентрату емульсії забезпечує значне поліпшення 
умов поглинання гербіциду

• Частки діючої речовини в масляній емульсії перебувають у дрібнодисперсному стані, забезпечуючи 
найкращі показники стабільності й однорідності розчину, що сприяє глибокому проникненню 
препарату

• Найефективніший грамініцид в боротьбі з найбільш шкодочинними злаковими бур’янами – пирієм 
повзучим, вівсюгом, курячим просом, свинориєм та іншими

Препаративна форма
Масляний концентрат емульсії, що містить:
 60 г/л хізалофоп-П-етилу.

Механізм дії
Масляний концентрат емульсії за рахунок особливості 
проникнення в рослину бур’яну забезпечує значне по-
ліпшення умов поглинання гербіциду. Саме «масло» 
служить провідником діючої речовини через восковий 
шар листка і сприяє швидкому й легкому проникнен-
ню препарату в глибокі шари тканини рослин бур’яну. 
Частки діючої речовини в масляній емульсії перебу-
вають у дрібнодисперсному стані, забезпечуючи най-
кращі показники стабільності та однорідності розчину, 
що також сприяє глибокому проникненню препарату. 
Потрапляючи на рослину бур’яну, масляна емульсія 
рівномірно розподіляється, утворюючи плівку на по-
верхні листка, яка перешкоджає випаровуванню і 
змиванню препарату. Тим самим довше зберігається 
гербіцидна активність препарату, що не залежить від 
погодних умов. 
Має високу системну активність. Діюча речовина 
швидко переноситься до точок росту, коренів і па-
гонів, порушуючи синтез жирних кислот знищуючи 
бур’яни разом з кореневою системою перешкоджа-
ючи їх подальшому відростанню. Таким чином, Фор-
вард МКЕ виявляє максимальну ефективність за будь-

яких погодних умов, забезпечуючи найвищий рівень 
контролю над бур’янами.

Швидкість дії
Ріст бур’янів рослин припиняється відразу після об-
робки. Перші ознаки дії проявляються через 7-10 
днів, загибель бур’янів — через 2-3 тижні.

Період захисної дії
Забезпечує захист культури від бур’янів протягом 
усього вегетаційного періоду. Препарат поглинається 
листками та переноситься до точок росту, пагонів і 
коренів, проявляє гербіцидну дію на чутливі бур’яни, 
наявні в посівах на момент обприскування.

Спектр дії
Однорічні злакові — лисохвіст, метлюг звичайний, 
вівсюг звичайний, просо куряче, очеретинна, мишій 
сизий, мишій зелений, росичка кров’яна, пажитниця, 
бромус, тонконіг однолітній;
Багаторічні злакові — пирій повзучий, свинорий паль-
частий, гумай, мітлиця біла, тонконіг звичайний, оче-
рет звичайний.
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Оптимальний результат і максимально 
швидка гербіцидна дія препарату досяга-
ються:

-при обприскуванні активно вегетуючих бур’янів, 
важливо, щоб на них було достатньо листків для 
швидкого поглинання діючої речовини;
- при обприскуванні за швидкості вітру до 4-5 м/с;
- при обприскуванні за 1,5-2 години до дощу;
- при обприскуванні у вечірні або ранкові години;
- при обприскуванні у теплу погоду за температури 
+15° - +25°С. 
Невисока температура повітря сповільнює прояв візу-
альних ознак гербіцидної дії препарату, що пов’язано 
з гальмуванням процесів обміну у рослинах. А тепла і 
волога погода навпаки посилює гербіцидну дію.
Норма витрати робочої рідини 200-300л/га

Не рекомендується обробляти гербіцидом куль-
тури коли вони знаходяться в стані стресу через: 
мороз, вітер, ушкодження комахами, недостатнього 
живлення, внесених раніше гербіцидів.

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з багатьма препаратами, у тому числі й з 
гербіцидами проти дводольних бур’янів. У кожному 
випадку рекомендується попередня перевірка на фі-
зико-хімічну сумісність компонентів, що змішуються.

Форвард, МКЕ в бакових сумішах покращує роботу та 
посилює дію гербіцидів партнерів.

При змішуванні з гербіцидами Форвард МКЕ долива-
ють завжди в останню чергу.

Фітотоксичність
За рахунок формуляції Форфарду, МКЕ, для досягнен-
ня високої біологічної ефективності потрібно менше на 
20-30% діючої речовини, ніж аналогічним препаратам.
Тому, Форвард, МКЕ абсолютно не токсичний до дво-
дольних культур, має широке «вікно» використання по 
фазам росту та розвитку культур, відмінно знищує од-
норічні й багаторічні злакові бур’яни.

Клас небезпеки 
2 клас небезпеки, речовина високо небезпечна.

Гарантійний термін зберігання
3 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 10 л.

Регламент застосування препарату
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ІМІДОР®, ВРК 
Реєстраційне посвідчення: Б № 02326

Системно-контактний, з тривалим періодом захисної дії, високоефективний інсектицид  для 
боротьби із широким спектром шкідників в посівах зернових, овочевих культурах та в садах

• Ефективний в боротьбі з шкідниками польових культур, які мають приховану форму життя 
(трипси, цикади, мінери та інші)

• Ефективний в тепличному господарстві в боротьбі з білокрилкою та іншими шкідниками закритого 
ґрунту

• Ефективне застосування в крапельному зрошенні, за рахунок здатності інсектициду швидко 
поглинатися коренями, швидко переміщатися та розподілятися по рослині 

• Малотоксичний для теплокровних і безпечний для навколишнього середовища

• Відмінно знищує шкідників, що мають резистенцію до фосфорорганічних інсектицидів

• Висока ефективність за різних погодних умов

Препаративна форма

Водорозчинний концентрат, що містить:
 200 г/л імідаклоприду.

Механізм дії
Препарат має гостру контактно-кишкову й системну 
дію. Імідаклоприд блокує постсинаптичні нікотинові 
ацетилхолінові рецептори нервової системи шкідли-
вих комах. У результаті пригнічується передача сиг-
налів через центральну нервову систему шкідників, 
тому вони спочатку втрачають рухову активність, 
припиняють харчуватися й протягом доби гинуть.
Імідор, ВРК малотоксичний і відмінно абсорбується 
усіма частинами рослини, листям, стеблами і коре-
нями. Ця здатність дозволяє бути найпопулярнішим 
інсектицидом для всіх с/г виробників, ефективно ви-

користовуватись в захисті польових культур, користу-
ватись попитом в тепличному господарстві та в ово-
чівництві.
Імідор, ВРК ефективно застосовується методом обпри-
скування, а в овочівництві ще і  крапельним зрошен-
ням.
За рахунок швидкого, глибокого проникнення в 
рослину, досягається висока стійкість до змиван-
ня дощем та висока біологічна ефективність, що не 
залежить від температури та дії сонячного випромі-
нювання.

Спектр дії
Високоефективний в боротьбі та контролі: злакових 
мух, клопа шкідливої черепашки, трипсів, п’явиць, 
блішок, колорадського жука, тепличної біло-крилки 
та інших сисних шкідників.
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Швидкість впливу
Швидкість токсичної дії висока.

Період захисної дії
Період захисної дії не менше 14 діб залежно від виду 
шкідника й погодних умов, оскільки погодні умови 
впливають на швидкість розмноження та чисельність 
заселення нового покоління шкідників.

Можливість виникнення резистентності
Для запобігання виникненню резистентності рекомен-
дується чергування препарату з інсектицидами інших 
хімічних груп та іншим механізмом дії.

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з більшістю інсектицидів і фунгіцидів. Перед 
широкомасштабним застосванням необхідно переві-
ряти на хімічну й біологічну сумісність із конкретним 
препаратом у рекомендованих дозах.

Для розширення спектру контролю над шкідниками 
для посилення сили дії з «нокаут-ефектом», рекомен-
дується використовувати бакову суміш інсектицидів: 
Імідор, ВРК +Фаскорд, КЕ. 

Фітотоксичність 
При застосуванні в рекомендованих дозах фітоток-
сичності не виявлено.

Гарантійний термін зберігання 
2 роки.

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно токсична

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.
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КІНФОС® ,КЕ
Реєстраційне посвідчення: А № 02847

Високоефективний контактно-шлунковий інсектицид в боротьбі проти шкідників в посівах 
зернових культур, цукрового буряка, картоплі і інших с/г культур

• Нові інсектицидні властивості

• Неперевершений ефект синергізму двох діючих речовин в емульсії, значно посилив токсичну дію 
препарату та знизив токсичне навантаження на навколишнє середовище

• Висока стабільність формуляції та поєднання двох діючих речовин в одну, значно розширило 
спектр контролю над шкідниками

• Високоефективний в боротьбі з резистентними до «фосфорорганіки» видами шкідників

• Подовжений період захистної дії

Препаративна форма
Концентрат емульсії, що містить:
 300 г/л диметоату 
 40 г/л бета-циперметрину.

Механізм дії
Інсектицид нейро- токсичної дії, в склад якого вхо-
дять дві діючі речовини  з різним механізмом дії:
Диметоат – фосфорорганічний компонент системно-
контактний дії, який інгібує холінестеразу, діючи на 
нервову систему  викликаючи пригнічення дихання 
та серцевої діяльності. Ефективно контролює сисних 
шкідників володіє відмінною акарицидною дією.
Бета-циперметрин — відноситься до піретро-їдів, з 
відмінною контактною дією, діючи на нервову систе-
му комах, порушуючи проникність мембран нервових 
клітин.

Поєднання піретроїдного та фосфорорганічного ком-
понентів в одній формуляції, дозволило отримати  нові 
інсектицидні можливості. Значно посилився та розши-
рився контроль  над шкідниками, збільшився період 

захисної дії, знизивши пестицидне навантаження на 
довкілля. За рахунок синергізму діючих речовин Кін-
фос КЕ володіє відмінним «нокдаун-ефектом» на ши-
рокий спектр шкідників в т.ч і до видів котрі мають 
резистентність до фосфорорганічних інсектицидів.



ІН
С
Е
К
Т
И

Ц
И

Д
И

Подвійна міць, подвійна сила!

48

Швидкість дії
Висока швидкість токсичної дії.

Спектр дії
Хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, п’явиця, 
колорадський жук, саранча, трипси, блішки, попели-
ці, лучний метелик, соєва плодожерка, павутинний 
кліщ, саранові та інші сисні та листогризучі шкідники.

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з більшістю інсектицидів та фунгіцидів, крім 
сильно лужних препаратів. Необхідно проводити про-
бне змішування в рекомендованих дозах перед широ-
комасштабним застосуванням.
Забороняється застосовувати з гербіцидами, що нале-
жать до груп сульфонілсечовин (Гранат, ВДГ , Кассіус, 
ВРП).

Можливість виникнення резистентності
За рахунок поєднання в одній формуляції двох різних 
за механізмом речовин, створено нову формулу контак-
тно-системного інсектоакарициду. Для шкідників на да-
ний час це зовсім нова та невідома формула пестициду, 
тому до Кінфосу КЕ немає резистентних видів шкідників. 

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно токсична.

Гарантійний термін зберігання 
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.
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ФАСКОРД® ,КЕ
Реєстраційне посвідчення: А № 02848

Високоефективний контактно-шлунковий інсектицид з групи синтетичних піретроїдів для 
боротьби з широким спектром шкідників на пшениці, ячмені, картоплі, цукровому буряку, 
та інших сільськогосподарських культурах

• Широкий спектр дії

• Висока швидкість токсичної дії — миттєва загибель шкідників

• Висока ефективність препарату за рахунок підвищеного вмісту активних ізомерів

• Подовжений термін захисної дії в порівнянні з іншими піретроїдами

• Низька вартість інсектицидного захисту

• Відмінна сумісність в бакових сумішах з іншими інсектицидами

• Один з найбільш ефективних та економічних інсектицидів

Препаративна форма
Концентрат емульсії, що містить:
 100 г/л альфа-циперметрину

Механізм дії
Фаскорд, КЕ – синтетичний піретроїдний несистем-
ний з контактно-шлунковою дією інсектицид. Діюча 
речовина, альфа-циперметрин – це рацемічна суміш 
двох ізомерів циперметрину з активністю в 2-3 рази 
вищою, ніж похідні речовини. 
Альфа-циперметрин – ефективно за низької гектарної 
норми витрати уражує центральну і периферійну нерво-
ву систему шкідників, призводячи до швидкої їх загибелі.

Швидкість дії
Швидкість токсичної дії висока. 

Період захисної дії
7-10 днів в залежності від виду шкідника та погодних 
умов.

Спектр контактної дії
Стеблові мухи, клоп шкідлива черепашка, бліш-
ки, попелиці, цикадки, трипси, п’явиці, колорад-
ський жук, бурякова попелиця, бурякова мінуюча 
муха, горохова зернівка, горохова плодожерка, 
горохова попелиця, довгоносики, клопи, саранча 
та інші.

Можливість виникнення резистентності
Для попередження виникнення резистентності реко-
мендується:
- чергування препарату з інсектицидами інших хіміч-
них груп та іншим механізмом дії;

- користуватись баковими сумішами з інсектицидами 
інших хімічних груп та іншим механізмом дії.

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з більшістю інсектицидів і фунгіцидів. Перед 
широкомасштабним застосуванням необхідно переві-
ряти на хімічну й біологічну сумісність із конкретним 
препаратом у рекомендованих дозах.
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Рекомендовані бакові суміші
Для розширення спектру контролю над шкідниками, 
для посилення сили дії з «нокаут-ефектом», з метою 
попередження виникнення резистентності та подо-
вження захисної дії від шкідників, рекомендується 
використовувати бакові суміші з фосфорорганічними 
інсектицидами або імідоклопридом.

Найбільш економічно обгрунтованою сумішшю є су-
міш інсектицидів: Фаскорд, КЕ + Імідор, ВРК. Дана 
суміш має високу біологічну ефективність на широкий 
спектр шкідників. Має подовжену захисну дію. Ефек-
тивно знищує види, які мають резистентність до піре-
троїдів та фосфорорганічних інсектицидів.

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, речовин високонебезпечна.

Фітотоксичність
При застосуванні в рекомендованих дозах фітоток-
сичної дії не виявлено.

Гарантійний термін зберігання
3 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.

Регламент застосування препарату

Культура Шкідливий об'єкт Норма витрати 
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості 
застосування

Пшениця

Стеблові мухи
0,1-0,15

Обприскування сходів

Клоп шкідлива черепашка

Обприскування в період вегетаці

Блішки, цикадки, попелиці, трипси, п'явиці 0,1

Ячмінь П'явиця, попелиці, блішки 0,1

Горох Зернівка горохова, попелиці, трипси 0,1

Ріпак Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки 0,1-0,15

Картопля Колорадський жук 0,07-0,1

Реєстрація та досвід використання в країнах СНД

Культура Шкідливий об'єкт Норма витрати 
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості 
застосування

Буряк цукро-вий, столовий Бурякова попелиця, бурякова міну¬юча 
муха 0,1

Обприскування в період вегетаціїГірчиця (крім на олію) Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки 0,1-0,15

Люцерна (насіннєві по-сіви) Довгоносики, клопи, попелиці 0,15-0,2

Пасовища Саранові 0,3 Обприскування в період розвитку 
личинок

Кукурудза
Цикадки 0,15-0,2

Обприскування в період вегетаціїКукурудзяний стебловий метелик, лучний 
метелик, совки, попелиця 0,2-0,25
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БЕНАЗОЛ®, ЗП
Реєстраційне посвідчення: А № 02818

Універсальний фунгіцид системної та викорінюючої дії, призначений для захисту зернових, 
овочевих та інших сільськогосподарських культур від широкого спектру хвороб.

• Найтонша тонина помелу діючої речовини, серед аналогічних продуктів, дозволяє мати тонку 
дисперсність робочого розчину, що значно підвищує ефективність обробітку

• Відмінна профілактична та лікувальна дія на широкий спектр хвороб

• Один з найефективніших препаратів в боротьбі з сніговою пліснявою, кореневими гнилями та 
бористою росою

• Обробіток озимих зернових значно покращує їх перезимівлю 

• В цукрових буряках після обробітку підвищується урожайність, коренеплоди не уражуються 
кагатними гнилями, підвищується їх лежкість та знижуються втрати при зберіганні

• Додаткова побічна овіцидна та акарицидна дія на кліщів

Препаративна форма
Змочуючий порошок, що містить:
 500 г/кг беномілу.

Механізм дії
Механізм дії полягає в гальмуванні процесів поділу 
клітин патогенних організмів. Беноміл має не тільки 
захисну, але й лікувальну дію, він забезпечує ефек-
тивне пригнічення хвороб. Беноміл поглинається 
листями та корінням і транслокалізується в сторону 
верхівок в апікальному напрямку. При цьому частина 
беноміла залишається на поверхні рослини у вигляді 
контактного беноміла, а інша частина потрапляє в 
рослину: перетворюється на карбендазим, що є від-
мінним системним фунгіцидом.
Також додатково при гідролізі беноміла, виділяється 
газ бутолізоціанат котрий проникає в міцелій пато-
генна, миттєво припиняючи клітинне дихання, швид-
ко зупиняючи подальший ріст патогенна. Цей ефект є 
додатковою фунгіцидної дією Беназола.

Швидкість дії
Беназол, ЗП забезпечує ефективне пригнічення
хвороб, вже через 3-5 годин після обробки навіть:
- після появи симптомів зараження у рослин; 
- за низьких температур починаючи з +5 °С.
Максимальний ефект дії Беномілу досягається при 
+10 °С і вище.

Спектр дії
Ефективний проти снігової пліснявінні, бактеріозу, 
фузаріозної кореневої гнилі, церкоспорельозної, офі-
обольозної, сірої гнилей, борошнистої роси, церкос-
порозу, оїдіуму, септоріозу, оливкової плямистості, 
фузаріозу, аскохітозу, пірикуляріозу та інших хвороб 
що відносяться до класу аскоміцетів, базидіоміцетів та 
незавершених грибів.

Період захисної дії
Беназол, ЗП ефективно контролює основні хвороби до 
3-4 тижнів. 
Беназол, ЗП – протягом довгого періоду контролює 
збудників кореневих гнилей. Ця здатність досягага-
ється за рахунок довгого періоду напів- розкладу від 
6-12 місяців та проникнення на глибину ґрунту до 20 
см.

Методи застосування беноміла.
Беноміл в захисті с/г культур застосовується різними 
методоми: обприскуванням, протруюванням, занурю-
ванням в робочий розчин, поливом ґрунту. 

Фітотоксичність
Не застосовувати препарат, коли культура знаходить-
ся в стані стресу через заморозки, сильні дощі, та по-
шкодження шкідниками
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Додаткові овіцидні, акарицидні властивос-
ті та рекомендовані суміші.
Беназол, ЗП за рахунок овіцидної дії, проявляє ака-
рицидні властивості, перешкоджаючи заселенню та 
пригнічуючи розмноження павутинних кліщів також 
пригнічує і розвиток баштанної попелиці.
Враховуючі всі вищеперераховані переваги, Беназол, 
ЗП ефективно використовується в багатьох країнах, 
для захисту від хвороб та профілактики від можливого 
зараження кліщами, попелицями які є переносчиками 
вірусними хворобами.
В останній період або ранній весні при боротьбі з 
борошнистою росою, кориневими гнилями, сніговою 
пліснявою, іржею та плямистостямидоцільно викорис-
товувати бакову суміш:
- Беназол, ЗП - 0,4-0,5 л/га
- Титул, 390, ККР - 0,2 л/га
Дана бакова суміш має високу регенеруючу функцію 
у культури. 

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з іншими засобами захисту рослин, крім пре-
паратів, володіючих сильнолужною або сильнокислою 
реакцією.
Не сумісний з бордоською рідиною та препаратами і 
добривами які містять сірку.

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна.

Гарантійний термін зберігання
3 роки.

Тара фасування
мішки по 5 кг.
водорозчинний пакет, 0,5 кг.

Регламент застосування препарату в Україні

Реєстрація та досвід використання в країнах СНД 
(Неповний список. В світі, діюча речовина «беноміл», з успіхом використовується більше як на 30 культурах)
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КАГАТНИК®, РК
Реєстраційне посвідчення: Б № 03318

Фунгіцид, призначений для обробки коренеплодів цукрового буряка, бульб картоплі перед 
зберіганням та протруювання насіннєвого матеріалу, картоплі перед посадкою

• Обробка коренеплодів та бульбоплодів перед закладкою на зберігання

• Зниження маси гнилизни коренеплодів, бульбоплодів та підвищення їх лежкості

• Збереження фізичної маси та якості продукції при довготривалому зберіганні

• Зниження втрат цукру при зберіганні коренеплодів цукрових буряків

• Відмінний протруйник картоплі перед посадкою

• Захисна дія 2-4 місяці

Препаративна форма
Розчинний концентрат, що містить:
 300 г/л бензойної кислоти у вигляді триетаноламін-
ної солі.

Механізм дії
Бензойна кислота відноситься до ароматизованих кис-
лот і володіє сильною антисептичною дією. Бензойна 
кислота є відмінним концервантом.
Антимікробна дія кислоти пов’язана зі здатністю пригні-
чувати ферменти, здійснюючи окислювально — від новні 
реакції, і спрямована головним чином проти дріжджів і 
пліснявих грибів, включаючи афлотоксино- утворюючі.
Дія бензойної кислоти прямо направлена на пригнічен-
ня та знищення мікроорганізмів, однак діє на них як 
отрута лише в тому випадку, якщо знаходиться в недис-
оційованому стані, з низьким значенням рН. Цьому ста-
ну відповідає лише водорозчинна препаративна форма 
«Кагатника».
Знищуючи шкідливу мікрофлору в кагатах при зберіган-
ні продукції, Кагатник, РК, покращує лежкість, зменшує 
втрати фізичної маси та зберігає якість продукції.
За протруювання – знищується патогени на поверхні 
картоплі та в ґрунті, захищаючи проросток та коріння 
від можливого повторного ураження.

Спектр дії
Кагатник, РК ефективно контролює при зберіганні ка-
гатну гниль коренеплодів та бульбоплодів, фузаріоз, 
суху гниль, мокру гниль, фомоз, альтернаріоз, паршу, 
ооспороз. 
За протруювання перед посадкою відмінно знищує та 
контролює під час вегетації: суху гниль, ризоктоніоз-
ну чорну ніжка, фузаріоз.

Швидкість дії
Кагатник, РК – володіє високою швидкістю в знищенні 
мікроорганізмів, діє відразу після обробки.

Період захисної дії
Має відносно тривалу захисну дію — 2-4 місяці.

Сумісність з іншими пестицидами
Ефективний при самостійному застосуванні. При про-
труювання насіннєвого матеріалу картоплі для зни-
щення ґрунтових шкідників та контролю шкідників 
сходів, рекомендується сумісне застосування в бако-
вій суміші з інсектицидним, ІМІДОклопРидним, ПРО-
труювачем.
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Методи та способи застосування
Кагатник, РК – підвищує лежкість та якість продукції 
в зимово-весняний період. Його використовують  об-
прискуванням по вегетуючим рослинам перед збиран-
ням або обприскуванням коренеплодів бульб картоплі 
під час закладки на зберігання. Останній метод є най-
ефективнішим  і економічно доцільним.
В залежності від об’ємів та логістичних схем заклад-
ки продукції на зберігання, використовують декілька 
способів обробки.
1.Обробка ранцевими обприскувачами.
2. Обробка  стаціонарними  обприскувачами, котрі 
встановлюються як додаткове обладнання на сорту-
вальні столи, навантажувачі типу Ропа,БУМ-65М та 
інші
3. Обробка за допомогою заводських обладнань  ком-
байнів, навантажувачів, сортувальних столів.

Додаткове застосування бензойної кислоти 
в сільському господарстві 
Ефективно пригнічуючи життєдіяльність дріжджів, 
бензойна кислота майже не пригнічує молочнокислі 
мікроорганізми, що дозволяє з успіхом застосовувати 
при силосуванні будь яких культур, культур з висо-
ким вмістом цукру, бобових, злакових в тому числі і 
котрі важко або які зовсім не піддаються силосуван-
ню. Застосовуючи в силосуванні, бензойна кислота, 
також сприяє значному скороченню втрат протеїну і 
покращенню якості силосу. Гідроліз білку в обробле-
ному силосі майже не відбувається - через знищення 
небажаної мікрофлори силосу знищується кишкова 
палочка, гнилисті і маслянокислі бактерії. Забороня-
ється використовувати без реєстрації і регламентів за-
стосування препарату. 

Регламент застосування препарату

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Фітотоксичність,та можливість виникнення 
резистентності
не виявлена.

Тара фасування 
Поліетиленові каністри по 10 л.
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МЕДЕЯ®, МЕ 
Реєстрація очікується

Новий унікальний двокомпонентний мікроемульсійний фунгіцид, з неперевершеним 
захистом для садів, виноградників, польових культур, зокрема для цукрового буряка та 
соняшника

• Комбінація двох діючих речовин - потрійний захист: системний, контактний та фумігантний

• Відмінний захист від широкого спектру хвороб в тому числі з різними плямистостями, з 
альтернаріозом, фомозом і різними гнилями: вертицильозною, сірою, білою та сухою гниллю 
кошиків

• Миттєво знищує, відмінно лікує та довго захищає від можливого повторного ураження

• Покращує якість продукції, збільшує кількість плодових формувань

Препаративна форма
Мікроемульсія, що містить:
 50 г/л дифеноконазола 
 30 г/л флутріафола.

Механізм дії:
За рахунок комбінації 2 діючих речовин, МЕДЕЯ, МЕ 
За рахунок комбінації 2 діючих речовин, МЕДЕЯ МЕ 
володіє потрійною захисною дією до культурної рос-
лини: системною, контактною та фумігантною.
Флутріафол - відноситься до групи бензимідазо-
лів, котрі інгібують процес деметилювання біосинте-
зу стиролів, порушуючи вибірковість проникненності 
клітинних мембран патогенів. На відміну від інших 
азолів, флутріафол, має додаткову фумігантну фунгі-
цидну дію, що дозволяє миттєво глибоко проника-ти 
в тканини рослини та миттєво знищувати патогени.
Дифеконазол - відноситься до азолів, котрі інгібу-
ють біосинтез стиролів, порушуючи її вибірковість 
проникненності клітинної мембрани патогенна, зупи-
няючи подальше відтворення клітини, спричиняючи 
подальшу загибель патогенна.
Наявність та поєднання в мікроемульсії флутріфола 
та дифеконазола - дозволяє Медеї МЕ володіти 

миттєвою викорінюючою, відмінною лікувальною та 
пролонгованою профілактичною дією на патогени.
Патогени вже протягом наступних 4-7 годин після 
обприскування повністю знищуються, а протягом на-
ступної доби в рослині відбуваються лікувальні про-
цеси.

Швидкість дії:
За рахунок мікроемульсії з нано- дисперсністю час-
тинок діючих речовин, котрі в рази менші клітин рос-
лини, діючі речовини миттєво та глибоко проникають 
через захисні поверхневі покриви листків (менше го-
дини потрібно діючим речовинам для повного проник-
нення в середину листка) швидко переміщуючись по 
тканинах до місця локалізації інфекції, знищуючи її.

Мікроемульсія, в порівнянні з традиційними препара-
тивними формами КС, КЕ, володіє відмінними фізико-
хімічними властивостями, володє відмінною  адгезією, 
абсорбцією має високу  стійкість до змиванням дощем, 
застосовується в широкому температурному режимі. 
Після години після проведення обприскування не 
страшний дощ та інтенсивна сонячна інсталяція.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Термін захисної дії:
Після обприскування, після знищення патогенів, в орга-
нізмі рослини відновлюється позитивний баланс гормо-
нів росту, котрий підтримується протягом всієї наступної 
профілактичної захисної дії (6-8 тижнів) препарату. 

Спектр дії:
Парша, борошниста роса, філлостіктоз, моніліоз, альтер-
наріоз, чорна плямистість, іржа, біла плямистість груші 
(септоріоз), плямистість листя, гнилі плодів при зберіган-
ні (моніліозна, пеніцільозна, плиснявовидна, фітофто-
розна гнилі), фузаріозна коренева гниль, бактеріальний 
опік, мілдью, оідіум, антракноз, чорна плямистість (фо-
мопсис), сіра гниль, біла гниль, комплекс гнилей ягід. 

Додаткові можливості:
За рахунок унікальним фізико-хімічним властивостям 
мікроемульсії:
- проводити обробіток можливо в екстремальних 
умовах високої та низької вологості, за низьких 

температур +5...+7°С та в умовах спекотного жар-
кого клімату за +25°С;

Сумісність з іншими пестицидами:
Ефективний при самостійному застосуванні а також в 
бакових сумішах з іншими пестицидами. 
Перед застосуванням в суміші з іншими хімічними за-
собами захисту рослин рекомендується перевірити на 
фізико-хімічну сумісність.

Фітотоксичність, 
Не застосовувати препарат, коли культура знаходить-
ся в стресовому стані, через пошкодження шкідника-
ми, заморозками, сильними дощами.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування 
Поліетиленові каністри по 5-10 л.
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МЕТАМІЛ® МЦ, ВДГ
Реєстраційне посвідчення: А № 03535

Контактно-системний фунгіцид для захисту картоплі, томатів, огірків відкритого ґрунту, 
цибулі і винограду від комплексу хвороб

• Високоефективний фунгіцид з широким спектром хвороб в т.ч фітофторозом і альтернаріозом
• Має захисну, куративну та викорінюючи дію
• Забезпечує подвійний захист: зовні і з середини
• Швидке проникнення в середину рослини
• Швидка дія на патогени
• Висока фунгіцидна активність на патогени, навіть в період їх спороутворення
• Стійкий до дії опадів, оскільки швидко проникає в тканину зелених частин рослини
• Підвищення врожайності за рахунок покращення фотосинтезу
• Сприяє кращій лежкості бульб під час зберігання

Препаративна форма
Вододисперсні гранули, що містять:
 640 г/кг манкоцебу і 80 г/кг металаксилу

Механізм дії
Фунгіцид Метаміл МЦ, ВДГ володіє захисною (спори 
гинуть перед зараженням), куративною (дія на пато-
ген після зараження) і викорінюючою (патоген гине 
під час спороношення) дією.
Манкоцеб порушує біохімічні процеси в цитоплазмі і 
мітохондріях клітин патогенів. В наслідок чого зупи-
няються дозрівання спор і подальше розповсюдження 
інфекції значно послаблюються. Манкоцеб не про-
никає в середину рослини, а створюючи на вегета-
тивних частинах рослини щільну плівку, ефективно 
(контактно) захищає оброблену препаратом поверх-
ню рослини — листя і стебла, тим самим підвищуючи 
ефективність фотосинтезу. Манкоцеб ефективно за-
хищає рослину від патогенів класів: аскоміцетів, оомі-
цетів, базидіоміцетів і незавершених грибів. 
Металаксил миттєво проникає в тканину листя, роз-
повсюджуючись по всій рослині висхідними потоками, 
захищає листя, стебла і ростучі тканини рослини з 
середини. Порушуючи біосинтез нуклеїнових кислот 
в організмі патогенна, металаксіл ефективний проти 
грибів класів ооміцетів, переноспорових, пітіумових 
та фітофтори. Металаксил підвищує стійкість рослини 
до ураження фітопатогенами.

Період захисної дії
Препарат забезпечує надійний захист рослин про-
тягом 10-14 днів після обробки. Рекомендується не 
менш 2-х послідовних обробок.

Спектр дії
Фітофтороз, альтернаріоз, ризоктоніоз, чорна ніжка, 
пероноспороз, мілдью, оїдіум, антракноз та інші хво-
роби з класів аскоміцетів, ооміцетів, базидіоміцетів, 
переноспорових, пітіумових, фітофтори та незавер-
шених грибів.

Швидкість дії
Метаміл МЦ, ВДГ відзначається дуже швидкою фунгі-
цидною дією на патогени. Вже через 40 хвилин після 
обприскування препарат починає діяти на патогени 
які знаходяться на листку, а через 30 хвилин прони-
кає в середину тканин листка, стебла та ефективно 
знищує патогени в середині рослини протягом наступ-
них 24 годин, в тому числі і вторинні гаусторії грибів. 

Сумісність з іншими пестицидами
Сумісний з більшістю інсектицидів, фунгіцидів та гер-
біцидів. Необхідно проводити пробне змішування в 
рекомендованих дозах перед широкомасштабним за-
стосуванням.
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Переваги Метаміл, МЦ 
За рахунок комбінації Д.Р. підвищується фунгіцидна 
дія до хвороб, знижується можливість виникнення ре-
зистентності у патогенів. Підвищена кількість мета-
лаксілу дозволяє ефективно контролювати хвороби, 
зупиняти фітофтороз на будь-якому етапі розвитку, 
навіть в період спороутворення хвороби.

Можливість виникнення резистентності
Щоб уникнути розвитку резистентності доцільно чер-
гувати застосування Метамілу МЦ, ВДГ  з обробками 
фунгіцидами з інших хімічних груп

Фітотоксичність 
Не застосовувати препарат, коли культура знаходить-
ся в стресовому стані через пошкодження шкідника-
ми, заморозками, сильними дощами.

Максимально ефективний результат дося-
гається:
- при застосуванні Метамілу, МЦ для захисту карто-
плі від фітофторозу, до розповсюдження хвороби;

- проведенням не менше двох послідовних обробок 
за сезон: перша обробка — профілактично (не піз-
ніше до зімкнення бадилля в рядках), подальша — 
з інтервалом 10-14 днів;

- при ураженні хворобою 1% листовій поверхні рос-
лин ефективність обприскувань різко знижується; 

- при 10% і більш — зупинити розвиток хвороби не-
можливо жодним препаратом;

- своєчасним знищенням всіх бур’янів, що створюють 
сприятливий мікроклімат для розвитку хвороби і 
перешкоджають рівномірному нанесенню Метамілу 
МЦ на бадилля картоплі;

- при обприскуванні в теплу та безвітряну погоду.

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін зберігання
2 роки. 

Тара фасування 
Поліетиленові каністри по 10 кг.

Регламент застосування препарату
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ТИТУЛ 390®, ККР 
Реєстраційне посвідчення: А № 02625

Системний нано-фунгіцид, призначений для боротьби з комплексом хвороб на посівах 
зернових культур

• Підвищена біологічна активність проти комплексу хвороб за рахунок унікальної препаративної 
форми, котра не має аналогів

• За рахунок унікальних властивостей препаративної форми ККР ефективно контролює фузаріоз 
колоса, на відміну від інших фунгіцидів на основі пропіканозола 

• Препаративна форма не містить органічних розчинників
• Швидкий процес проникнення в рослину й тривала активність препарату (до 40 днів)
• Профілактична й лікувальна дія, навіть за низьких температур
• Стабільний стан робочого розчину – висока якість обробітку
• Підвищує урожайність і покращує якість зерна
• Економічна ефективність гектарної норми обробітку

Препаративна форма
Концентрат колоїдного розчину, що містить:
 390 г/л пропіконазолу.

Механізм дії
Проникає в рослини через листя й стебла, переміщу-
ється акропетально. Пропіконазол зупиняє біосинтез 
стиролів, порушуючи вибірковість проникненності клі-
тинної мембрани патогенна. Зупиняючи подальше від-
творення клітини, пропиконазол спричиняє подальшу 
загибель патогенна. Крім ефективного захисту, Про-
піконазол додатково збільшує в рослині кількість 
хлоропластів покращує якість хлорофілу, покращує 
дихання та фотосинтез в рослині, значно збільшуючи 
наростання вегетативної маси.

Період захисної дії
Не менш 3-4 тижнів. 

Швидкість впливу
Видимі симптоми проявляються через 3-7 днів.

Спектр дії
Борошниста роса; іржа бура, стеблова, жовта; септо-
ріоз; гельмінтоспоріозна плямистість; фузаріоз коло-
са; сітчаста, темно-бура й гельмінтоспоріозна плямис-
тості та інші хвороби.

Оптимальний результат досягається 
- при ідеальному терміну застосування — у момент, 
коли вже відбулося інфікування, але хвороба ще 
перебуває на дуже ранньому етапі розвитку;

- за комфортної температури повітря в період засто-
сування фунгіциду;

- Титул 390, ККР однаково ефективний як за високої, 
так і за низької температури, за низької та високої 
вологості повітря;

- висока біологічна ефективність досягається, навіть 
за високих температур, коли рослина знаходиться 
в стані стресу (за рахунок швидкого проникнення 
часток ККР з розміром 0,01мкм).

Сумісність з іншими пестицидами
Препарат сумісний з широким спектром інсектицидів 
фунгіцидів та гербіцидів, але найбільша біологічна 
ефективність та найкраща сумісність досягається з 
препапаратами від ЗАТ «Щелково Агрохим». В будь-
якому випадку рекомендується попередня перевірка 
на фізико-хімічну сумісність препаративних форм.

Фітотоксичність 
Не застосовувати препарат, коли культура знаходить-
ся в стресовому стані через пошкодження шкідника-
ми, заморозками, сильними дощами.

Можливість виникнення резистентності
Не виявлено.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Бакові суміші та рекомендації
Титул 390, ККР відмінно змішується з іншими пести-
цидами, ефективний і при самостійному застосуванні.
Перед застосуванням в суміші з іншими хімічними за-
собами захисту рослин рекомендується перевірити на 
фізико-хімічну сумісність.
Оскільки Титул 390, ККР працює за низьких темпе-
ратур та містить високу концентрацію пропіконазола, 
він значно покращує  фотосинтез в рослині та збіль-
шує вегетативну масу.   
Рекомендується, в осінній період, а також одразу піс-
ля відновлення весняної вегетації в озимих зернових, 
використовувати високо ефективну та економічно об-
ґрунтовану бакову суміш: 
Беназол, ЗП+Титул 390, ККР (0,5 кг/га+0,2л/га)
Вищенаведена суміш ефективно знищує а в подаль-
шому  і контролює максимальний спектр хвороб. 

За осіннього внесення значно посилиться фото- асиміляційні 
процеси в рослині, додатково лікується коренева система від 
кореневих гнилей, в рослині підвищиться природній імунітет 
до захворювань в зимовий та ранньовесняний період, значно 
підвищиться морозостійкість, зимостійкість. За ранньовесня-
ного внесення , лікується коренева система, посилюються 
ростові процеси, значно прискорюється відновлення весня-
ної вегетації, збільшується об’єм та маса кореневої системи 
та вегетативної частини, посилюється імунітет до хвороб та 
шкідників, значно підвищується стійкість рослин до посухи.

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна. 

Гарантійний термін зберігання
3 роки. 

Тара фасування 
Поліетиленові каністри по 5 л.



61

ТИТУЛ ДУО®, ККР 
Реєстраційне посвідчення: А №03534

Новий унікальний двухкомпонентний нано-фунгіцид для захисту сільськогосподарських 
культур

• Абсолютно досконала формуляція, яка створена завдяки нано-технологіям 

• Концентрат колоїдного розчину, що містить дві діючі речовини

• Посилена дія на широкий спектр хвороб 

• Відмінно захищає с/г культури від хвороб і стимулює їх ріст

• Має ретардантну та фунгіцидну дію в посівах ріпаку

• Має яскраво виражений ефект «зеленого листка» 

• Пролонгований фунгіцидний захист до 40 днів 

• Відмінна фунгіцидна дія навіть за екстремальних умов вирощування в умовах засухи, в умовах 
сухого, жаркого клімату та за дощової погоди в умовах підвищеної вологості

Препаративна форма
Концентрат колоїдного розчину, що містить:
 200 г/л тебуконазолу і 200 г/л пропіконазолу

Переваги

містить дві діючі речовини, які:
- забезпечують широкий спектр дії;
- підсилюють дію один одного. 

розроблений у вигляді концентрату колоїдного 
розчину, що забезпечує:
- швидке проникнення в рослину і тривалу актив-
ність препарату;

- стійкий стан робочого розчину;
- меншу в порівнянні з іншими фунгіцидами залеж-
ність ефективності від випадання опадів після об-
робки;

- рістстимулюючу активність і збільшення тривалості 
життя листя і прапорцевого листка.

Механізм дії
Потрапляє в рослини через листя і стебла, переміща-
ється акропетально. Проявляє високу фунгіцидну дію 
на вегетативних органах рослин. 
Пропіконазол і тебуконазол інгібують біосинтез 
ергостерину (головне стероїдне з’єднання багатьох 
грибів), що відповідає за регулювання проникності 
мембрани клітини. 

Пропіконазол додатково впливає на покращення 
процесу фотосинтезу, швидке збільшення вегетатив-
ної маси рослин, збільшує об’єм кореневої системи у 
ріпаку, що значно підвищує його морозостійкість та 
посухостійкість. 
Дія тебуконазолу впливає на покращення стійкос-
ті до вилягання, завдяки потовщенню та укороченню 
стебла, збільшення к-ті вегетативних продуктивних 
стебел і інших продуктивних органів. 
Завдяки додатковій дії пропіконазолу і тебукона-
золу с/г рослини відмінно переносять стреси, посухи, 
високі температури.

Період захисної дії
3-6 тижнів. 

Швидкість дії
Видимі симптоми виявляються через 3-7 днів.
Діючі речовини дуже швидко, протягом 1 години після 
внесення проникають в середину рослини і одразу за-
хищають рослину від патогенів. Проявляючи при цьо-
му відмінну лікувальну та викорінюючу дію на збуд-
ників хвороб.

Спектр дії
Борошниста роса; іржа бура, стеблова, карликова, 
жовта; септоріоз; темно-бура, сітчаста плямистість, 
фузаріоз колосу, ринхоспоріоз, перонофороз, а також 
ефективно контролює і інші хвороби. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Синергізм пропіконазолу і тебуконазолу дозволяє 
відмінно контролювати різні плямистості, борошнис-
торосяні та іржасті гриби, а також фузаріуми в т.ч і 
гнилі та пліснявіння.

Сумісність з іншими пестицидами
Ефективний при самостійному застосуванні, а також в 
бакових сумішах з іншими пестицидами.
Препарат сумісний з широким спектром інсектицидів, 
фунігіцидів та гербицидів, але найбільша біологічна 
ефективність та найкраща сумісність досягається  з 
препаратами від ЗАТ «Щелково Агрохим».В будь яко-
му випадку рекомендується попередня перевірка на 
фізико-хімічну сумісність препаративних форм.

Фітотоксичність
Не застосовувати препарат, коли культура знаходить-
ся в стресовому стані, через пошкодження шуідника-
ми, заморозками, сильними дощами.

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, небезпечне з’єднання.

Гарантійний термін зберігання
3 роки. 

Тара фасування 
Поліетиленові каністри по 5 л.

Обприскування рослин у
фазу 8-10 листків або 

в фазу цвітіння соняшнику
Соняшник         Фомопсис, вертицільоз, суха та сіра гниль         0,3-0,4

Реєстрація та досвід використання в країнах СНД
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Тріада®, ККР                                                                                                        
Реєстрація очікується 

ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЬОХКОМПОНЕНТНИЙ СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД, 
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМПЛЕКСОМ ХВОРОБ 
НА ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР.

Висока інтенсивність 
фо то синтезу з про-
лон го ва ною фунгі-
цидною дією

Відмінний «стоп-
ефект» та ефект 
«зе ле ного лист ка»

Найширший спектр 
кон тролю захворю-
вань, в тому числі 
фузаріоз, альтерна-
ріоз, іржа, септорі-
оз, борошниста роса 
та інші.

Тріумф в захисті!

               НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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30  ХВИЛИН НА ПРОНИКНЕННЯ

2 ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

1 ПЕРЕКОНЛИВИЙ АРГУМЕНТ ЗАХИСТУ ВІД ФІТОФТОРОЗУ КАРТОПЛІ

Метаміл® МЦ, ВДГ                                                                                                        
640 Г/КГ МАНКОЦЕБА +80 Г/КГ МЕТАЛАКСИЛА

ФУНГІЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ КАРТОПЛІ

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ФІТОФТОРОЗУ!
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ТРІАДА®, ККР 
Реєстрація очікується

Інноваційний трьохкомпонентний системний нано-фунгіцид, призначений для боротьби з 
комплексом хвороб в посівах зернових культур та сої
• Універсальний фунгіцид

• Поєднання всіх найкращих фунгіцидних та рост- стимулюючих властивостей до рослини

• Розширений спектр контролю над патогенами з посиленою лікувально-профілактичною  та за-
хисною дією

• Посилює процеси фотосинтезу та покращує провідність судин

• Посилює ріст вегетативної маси і кореневої системи, збільшує урожайність 

• Володіє відмінною адгезією, абсорбцією, має відмінну стійкістю до змивання.

Препаративна форма
Концентрат колоїдного розчину, що містить:
 140 г/л пропіконазолу 
 140 г/л тебуконазолу 
 72 г/л епоксиконазолу. 

Механізм дії
Пропіконазол, тебуконазол, епоксиконазол – 
відносяться до триазолів, котрі інгібують біо-
синтез стиролів, порушуючи вибірковість про-
никненності клітинної мембрани патогенна, 
зупиняючи подальше відтворення клітини, цим 
самим спричиняючи подальшу загибель пато-
генна.
Відсутність резистентності, розширення спек-
тру та посилення контролю над патогенами, 
відбувається завдячуючи поєднанню трьох три-
азолів їх посиленому синергізму в нано-форму-
ляції. 
Колоїдна формуляція, на відміну від суспен-
зійних продуктів, абсорбується всіма органа-
ми рослини, листям, стеблами, піхвами листка, 
квітками і зернівками. Ця здатність дає можли-

вість контролювати нові в т.ч. і важковикорі-
нюючі хвороби в с/г культурах, котрі розвива-
ються в середині насіння, зернівках, стручках, 
бобах і є недоступними традиційним суспензій-
ним фунгіцидам.
За рахунок нано- формуляції, з дисперсністю 
діючих речовин - менше 0,1 мкм (менше роз-
міру клітини), ТРІАДА,ККР швидко та глибоко 
проникає в тканини рослини(менше 1 години), 
навіть за екстремальних умов вирощування, в 
умовах сухого клімату та жаркої погоди. 

Період захисної дії
Завдячуючи швидкому акропетальному (знизу 
— до верху) переміщенню діючих речовин до 
молодих органів, ТРІАДА, ККР ефективно захи-
щає всю рослину в т.ч. і молоді новостворені 
вегетативні та генеративні органи, а нано-по-
єднання триазолів, дало можливість значно по-
довжити (до 40 днів) захист всієї рослини в т.ч. 
молодих новостворених вегетативних та гене-
ративних органів рослини.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Тріумф в захисті
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Спектр дії:
ТРІАДА, ККР за НВ — 0,5-0,6 л/га ефективно контро-
лює широкий спектр хвороб в т.ч борошниста роса, 
іржа жовта, іржа стебел, іржа бура, іржа карликова, 
септоріози листя та колоса, піренофороз, плямистості 
листя та стебла, ринхоспоріоз, фузаріоз, альтернаріоз 
та інші хвороби.

Додаткові можливості та переваги:
Пропіконазол додатково збільшує в рослині кількість 
хлоропластів, покращує якість хлорофілу, покращує 
дихання та фотосинтез в рослині, значно збільшуючи 
наростання вегетативної маси.
ТРІАДА, ККР володіє відмінним ефектом «ЗЕЛЕНО-
ГО ЛИСТА», що є додатковою рострегулюючою дією 
тебуконазолу, котра направлена на подовження 
вегетаційного періоду, через контроль та зупинення 
в листовому апараті виробництва ЕТИЛЕНу «СН2= 
СН2» – гормону дозрівання і стресу, що гальмує про-
цеси росту.

Епоксиконазол — найшвидший із триазолів з від-
мінним «СТОП-ЕФЕКТОМ» швидко зупиняє розвиток 
хвороби, посилюює та розширює дію і спектр парт-
нерів азолів в боротьбі з хворобами та їх подальшим 
контро лем. Посилює процеси фотосинтезу в рослині, 
покращує провідність судин, посилює передачу про-
дуктів фотосинтезу до молодих рослин збільшуючи 
кількість гормонів росту, підвищуючи стійкість до 
стресових умов, до посухи, перешкоджаючи редук-
ційним процессам, значно підвищуючи врожайність 
с/г культур.

ТРІАДА, ККР завдячуючи препаративній формі, ста-
більний в робочому розчині. Робочий розчин не випа-
дає в осад та не розшаровується протягом тривалого 
часу, котрий вимірюється місяцями. З’явилась можли-
вість завчасно готовити робочі розчини, заощаджува-
ти на логістиці, підвищились кількісні та якісні показ-
ники обробітку.

Сумісність з іншими пестицидами
Ефективний при самостійному застосуванні, а також в 
бакових сумішах з іншими пестицидами. 
Перед застосуванням в суміші з іншими хімічними за-
собами захисту рослин рекомендується перевірити на 
фізико-хімічну сумісність.
Найвища сумісність, а також і біологічна ефективність 
досягається при використанні продуктів «Щелково 
Агрохим»і їх сумішей. Оскільки більшість продуктів 
містять схожі технології виробництва, містять схожі 
ПАР, розчинники, тощо… 

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Фітотоксичність.
Тріада, ККР, не токсичний до рослин.

Обмеження по застосуванню. 
Не застосовувати препарат, коли культура знаходить-
ся в стресовому стані через пошкодження шкідника-
ми, за-морозками, сильними дощами.
Не застосовувати за швидкості вітру більше 5 м/сек, 
за температури повітря вище +25 °С, за високої со-
нячної інсталяції.

Гарантійний термін зберігання 2 роки 

Тара фасування  
Поліетиленові каністри по 5-10 л.

Регламент застосування препарату
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ПЕРЕВАГИ МІКРОЕМУЛЬСІЙНИХ ПРОТРУЙНИКІВ
«ВИБІР ПРОТРУЙНИКА ЗАЛЕЖИТЬ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ВІД ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕПАРА-
ТИВНОЇ ФОРМИ ПРЕПАРАТУ, МОЖЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ПАТОГЕНА В РІЗНИХ МІСЦЯХ 
ЛОКАЛІЗАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ЗБУДНИКІВ ЗА ЇХ  ВИДОВИМ СКЛАДОМ ТА ІНФЕКЦІЙНИМ 
НАВАНТАЖЕННЯМ, ВІД ТЕРМІНУ ЗАХИСТУ, ТА РІСТСТИМУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПРОТРУЙНИКА, ЙОГО ЗДАТНОСТІ ПІДВИЩУВАТИ ЕНЕРГІЮ, СХОЖІСТЬ НАСІННЄВОГО 
МАТЕРІАЛУ ТА ПОСИЛЮВАТИ ПОДАЛЬШИЙ РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИНИ».

Доведено, що саме підбір ефективного фунгіцидного протруйника дозволяє зберегти до 60% май-
бутнього врожаю та заощадити кошти на  додаткових фунгіцидних обробітках. Які по вегетації збе-
рігають лише сформований врожай, і ні як не можуть повернути втрачений потенціальний врожай 
що несе в собі сорт або виправити людські помилки які були допущені раніше при програмуванні 
врожаю.

Причина суттєвої втрати врожаю, його недобору, саме 
в хворобах кореневої системи та сходів, джерелом ін-
фекції яких є грунт, уражені рештки і насіння, злакові 
бур’яни, тощо. Життєдіяльність шкідливих організмів 
може сягати від 5 до 8 років. Сьогоднішнє інтенсивне 
вирощування культур, відсутність контролю за злако-
вими бур’янами в посівах зернових, зміна структури 
посівних площ, виведення із сівозміни багаторічних 
трав (люцерни, еспарцету) та парів,  відмова від тра-
диційного обробітку ґрунту,  обмеження або зовсім 
відсутність в сівозміні органічних добрив, підвищення 
кислотності ґрунту через постійне внесення лише мі-
неральних добрив – призвело до порушення балан-
су грунтових мікроорганізмів, до швидкого розвитку 
шкідливих організмів та пригнічення грунтової мікро-
біоти в тому числі і пригнічення (знищення) антагоніс-
тів патогенних грибів.

Саме високе інфекційне навантаження патогенів в різних  місцях іх локалізації, відсутність їх природного ре-
гулювання  та сприятливі кліматичні умови для їх розвитку, стали причиною  розвитку епіфітотій шкідливих 
захворювань в Україні. Кореневі гнилі (звичайної, фузаріозної, церкоспорельозної та офіобольозної та ін..) та  
снігової пліснявіні призводять до значної загибелі посівів озимих зернових, а в регіонах з сприятливими умовами 
де шкідливі організми інтенсивно розмножуються – повністю 100%  знищують озимину. 

В чому причини? Чому відомі протруйники не працюють? Чому с.-г. виробникам потрібно шукати 
нові продукти або технології, які б могли  ефективно захистити урожай?

До недавнього часу на світовому ринку засобів захис-
ту рослин, асортимент протруйників складався з сус-
пензійних продуктів, різнилися вони тільки комбінаці-
єю діючих речовин і їх вмістом. Дисперсність частинок 
діючих речовин залишалася великою. Всі без винятку 
суспензійні продукти неефективно боролися з хворо-
бами кореневої системи та сходів. І лише за появи мі-
кроемульсійних продуктів ситуація змінилася. 
Одна з головних причин поганої ефективності біль-
шості існуючих суспензійних препаратів для протру-
ювання насіння полягає в нездатності працювати на 
клітинному рівні.  Діючі речовини суспензійних пре-
паратів не в змозі проникати всередину зернівки та 
ефективно знищувати основні патогени захворювань, 
що розвиваються всередині зернівки, кореневі гнилі, 
сажки, септоріози, гельмінтоспоріози тощо (рис.1) 
За протруювання суспензійними продуктами не зни-
щується інфекція, яка знаходиться в середині зернів-

ки,  проросток котрий з’являється - завчасно інфікований,  сходи - ослаблені та уражені хворобами.
Знищуючи лише патогени котрі знаходяться на поверхні зернівки та в ґрунті, навколо зернівки, суспензійні 
протруйники не захищають від патогенів ні проросток, ні його кореневу систему. І звичайно не можуть потім 
захистити і сходи від вторинного зараження грунтовою та аерогенною інфекцією. (рис.2)
Інша причина ховається  також в якості  та інноваційності препаративної форми, в наявності поверхно активних 
речовин, котрі дозволяють препарату володіти гарною змочуванністю, адгезією, абсорбцією та іншими фізико- 
хімічними властивостями при цьому залишатися не токсичним до рослинного організму. Більшість поверхно 
активних речовин є токсичними для проростків, тому, як правило більшість компаній збільшують кількість ді-
ючих речовин та прилипачів, щоб не втратити біологічну ефективність, завдаючи шкоди проросткам,  знижуючи 
схожість  та енергію росту (фото), забруднюючи навколишнє середовище. 
Інноваційні препарати Скарлет, МЕ і Бенефіс, МЕ від «Щелково Агрохим» відрізняються високою фунгіцидною 
активністю, абсолютною досконалістю препаративних форм, котрі дозволяють максимально розкрити потенціал 
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діючих речовин. За рахунок високої фунгіцидної ак-
тивності, яка в рази вища ніж у традиційних фунгіци-
дів, інноваційні мікроемульсійні продукти ефективно і 
швидко проникають в організм патогенна де б він не 
знаходився. Про що свідчить коефіцієнт поглинання 
насіннєвим матеріалом, який в 4 рази вищий, ніж у 
суспензійних продуктів. (див. таб. Швидкість проник-
нення (поглинання) препаратів на тест-об’єкті). 
Попавши в організм патогенна,  мікроемульсії миттєво 
знищують його, при цьому залишаються не токсични-
ми для проростка, в порівнянні з суспензійними про-
дуктами.
Здатність залишатися не токсичним до проростка до-
сягається  за рахунок зниженого пестицидного на-
вантаження  та посилення ростових процесів якими 
володіють біоріст- регулятори, що містить в собі фор-
муляція. 

Ріст-регулятори - підвищуючи енергію росту та схо-
жість, значно посилюють розвиток кореневої системи 
та вегетативної частини рослини (фото 2). Так напри-
клад  Скарлет, МЕ  протягом 7 діб після посіву на 34% 
збільшує розмір кореневої системи, а за наступних 14 
– ще на 29%.
Сформована потужна коренева система в осінній пе-
ріод гарантує рослинам надійну зимостійкість, посу-
хостійкість та відмінне відновлення весняної вегетації. 
Біоріст- регулятори підтримуючи позитивний баланс 
гормонів росту значно підвищують природній імунітет 
до ураження хворобами, шкідниками. 
Тому мікроемульсійні протруйники, саме їх співвід-
ношення органічних і хімічних речовин в нанофор-
муляції, їх складний алгоритм роботи та клітинному 
рівні, забезпечує рослинам ефективний захист протя-
гом вегетації та значно підвищують врожайність с.-г. 
культур.

Фото. Вплив протруйників на польову схожість. Посіви одного дня.
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БЕНЕФІС®, МЕ                                                                                            
Реєстрація очікується 

ТРЬОХКОМПОНЕНТНИЙ МІКРОЕМУЛЬСІЙНИЙ КОНТАКТНО-СИСТЕМ-
НИЙ ФУНГІЦИДНО-РОСТСТИМУЛЮЮЧИЙ ПРОТРУЙНИК

Здоровий старт – максимальний результат!

       НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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БЕНЕФІС, МЕ – єдиний протруювач котрий володіє найвищою біо-
логічною ефективністю до снігової пліснявіні, до всіх видів корене-
вих гнилей в тому числі і до пітіозної
БЕНЕФІС, МЕ – поєднання найкращих інновацій для Вашого успіху!
БЕНЕФІС, МЕ – мікроемульсійний трьохкомпонентний фунгіцидно-ростстимулюючий 
протруйник, котрий має в формуляції додаткові біостимулятори росту.

Завдяки мікроемульсії (дисперсії, частинок діючих речовин 
та біостимуляторів росту, менше 0,1 мкм)
БЕНЕФІС, МЕ – володіє неперевершеною викорінюючою дією на патогени та подаль-
шим захистом від патогенів на молекулярному рівні з середини, за рахунок глибокого 
проникнення в середину насінини діючих речовин.
БЕНЕФІС, МЕ – за рахунок глибокого проникнення в середину зернівки, насичує на-
сінину біостимуляторами росту, створюючи позитивний баланс гормонів росту, підвищую-
чи схожість та енергію проростання.
БЕНЕФІС, МЕ – має відмінний захист ззовні зернівки, за рахунок відмінної змочува-
ності поверхні та адгезії на поверхні зернівки.

Завдячуючи поєднанню комбінацій трьох діючих речовин 
та їх співідношення
БЕНЕФІС, МЕ – не знижує енергію проростання та схожість насіннєвого матеріалу.
БЕНЕФІС, МЕ – ефективно знищує патогени в середині насінини та на її поверхні. 
БЕНЕФІС, МЕ – володіє неперевершеним захистом насіння під час проростання за-
хищаючи корінці та проросток від можливого зараження ґрунтовими патогенами.
БЕНЕФІС, МЕ – володіє відмінною рострегуляцією проростка, потовщуючи судини 
покращує швидкість та якість живлення.
БЕНЕФІС, МЕ – збільшує на початкових етапах розвитку кількість хлоропластів, по-
силюючи відразу процеси фотосинтезу та асиміляції в сходах рослин, захищає сходи від 
аерогенних інфекцій.
БЕНЕФІС, МЕ – протягом вегетації ефективно контролює та знищує широкий спектр 
фітопатогенів, в посівах зернових колосових, зернобобових, сої, соняшнику, кукурудзи та 
ріпаках.

Завдяки поєднанню комбінації та співвідношенню 
біостимуляторів росту
БЕНЕФІС, МЕ – активізує проростання насіння, мобілізуючи функції швидкого та од-
ночасного проростання.
БЕНЕФІС, МЕ – посилює ріст кореневої системи та вегетативної маси, через посилен-
ня обміну речовин в цитоплазмі, активізує ділення клітин.
БЕНЕФІС, МЕ – підвищує зимостійкість та посухостійкість.
БЕНЕФІС, МЕ – збільшує кількість генеративних органів в с/г культурах знижує ре-
дукційні процеси в зернових та інших культурах, в озимих раніше настає процесс ярови-
зації.
БЕНЕФІС, МЕ – на початкових етапах росту та розвитку підтримує позитивний ба-
ланс гормонів росту в рослині, посилює швидкість передачі продуктів фотосинтезу до 
новостворених органів, покращує провідність та звязок між корінням та листками.
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БЕНЕФІС®, МЕ
Реєстрація очікується

Інноваційний перший та єдиний в Україні трьохкомпонентний мікроемульсійний 
контактно-системний фунгіцидно-ростстимулюючий протруйник. Єдиний препарат, котрий 
має найвищу біологічну ефективність до снігової пліснявіні (Fusarium nivale), до всіх 
видів кореневих гнилей, в тому числі і до пітіозної кореневої гнилі (Pythium aristosporum, 
P. arrhenomanes, P. graminicola, P. ultimum)

• Лікує насіння, підвищує схожість та енергію росту

• Знищує інфекцію в середині, зовні насінини

• Протягом вегетації на молекулярному рівні здійснює подальший контроль патогенів, унеможливлює 
повторне зараження коріння, проростків, сходів

• Підвищує стійкість до екстремальних умов росту, а саме спеки, посухи, підвищує морозостійкість, 
зимостійкість, покращує живлення тощо

Препаративна форма
Мікроемульсія, що містить: 

50 г/л імазалілу + 40 г/л металаксилу + 
30 г/л тебуконазолу + ріст-регулятори.

Механізм дії
Трьохкомпонентний протруювач, містить три діючі 
речовини — металаксил, тебуконазол і імазаліл, які 
відносяться до різних хімічних класів, що дозволяє 
забезпечити високий рівень фунгіцидної активності 
і подовженої захисної дії. Завдячуючи комбінованій 
дії, препарат ефективний як проти зовнішньої так 
і внутрішньої інфекції, а також проти хвороб котрі 
вражають рослину в пізні фази росту.
Імазаліл (імідазол) — має локально-системну дію. 
Його захисна дія розповсюджується на кореневу 
систему. Імазаліл зупиняє синтез ергостерина, який 
впливає на провідність мембрани клітини патогенна, 
що призводить до подальшої загибелі патогенна. 
Імазаліл знищує снігову пліснявінь, гельмінтоспорі-
озну і фузаріозну кореневі гнилі, має пролонговану 
захисну дію за контролем аерогенних інфекцій (бо-
рошниста роса, на ранніх етапах), посилює дію тебу-
коназолу та металаксилу.
Тебуконазол (триазол) — має системно-трансло-

каційну дію і переміщуючись акропетально (знизу-
до верху) по судинам захищає сходи та молоді но-
востворені органи в рослині. За рахунок порушення 
синтезу ергостерина в мембранах клітин патогенів, 
ефективно знищує сажкові хвороби, захищає моло-
ді рослини від гельмінтоспоріозної і фузаріозної ко-
реневих гнилей, а також від септоріозу на перших 
етапах росту та розвитку культури. Володіє ростре-
гулюючою дією.
Металаксил (феніламід) — має системну дію, 
миттєво поглинається насіниною і швидко розпо-
всюджується акропетально (знизу - до верху) після 
проростання. Посилює дію тебуконазола та імазалі-
ла. Металаксил знищуює патогени за рахунок пору-
шення синтезу РНК з подальшим зупиненням ділення 
клітини патогена.
Металаксил найбільш сильно пригнічує постінфек-
ційні стадії розвитку грибів, попереджує спороутво-
рення і забезпечує захист нового приросту. Мета-
лаксил ефективно знищує та контролює гриби класу 
ооміцетів, в першу чергу пітієві кореневі гнилі, 
несправжню борошнисту росу та інші хвороби. 
Металаксил відмінно контролює хвороби і за екс-
тремальних умов проростання, за умов надмірної во-
логості ґрунту, за прохолодної або навпаки за висо-
кої температури ґрунту. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Біостимулятори рострегуляторного типу, збільшую-
чи кількість гормонів росту в насіннєвому матеріалі, 
підвищують схожість та енергію росту, стимулюють 
швидкий дружній старт, зміцнюють кореневу систему, 
збільшують кількість як основних так і бічних корін-
ців, знижують негативний вплив діючих речовин на 
ростові процеси рослини.

Швидкість дії
Знищення патогенна на насінині відбувається одра-
зу після обробки, а в насінині - одразу після проник-
нення препарату в середину. Контароль патогенів в 
ґрунті та можливе зараження проростка та корневої 
системи контролюється одразу після посіву.

Період захисної дії
Завдяки нано-формуляції та поєднанню трьох препа-
ративних форм, біологічний ефект – триває протягом 
всього вегетаційного періоду культури. 

Можливість виникнення резистентності
Можливість прояву резистентності повністю виключе-
на, так як препарат застосовується виключно для пе-
редпосівної обробки насіння та містить діючі речовини 
які відносяться до різних хімічних класів.

Сумісність з іншими пестицидами:
Ефективний при самостійному застосуванні, а також 
в  бакових сумішах з Імідор ПРО, мікродобавками та 
ріст регуляторами.
Перед застосуванням в суміші з іншими хімічними за-
собами захисту рослин рекомендується перевірити на 
фізико-хімічну сумісність.

Регламент застосування препарату
Бенефіс, МЕ реєструється як фунгіцидний протрую-
вач для захисту с/г культур.
- норми витрати препарату 0,6-0,8 л/т, 
- норми робочого розчину 5-10 л/т

Перелік культур 
Озима, яра пшениця, озиме жито, ярий і озимий яч-
мінь в т.ч. пивоварний, овес, кукурудза, соя ріпак, 
горох, соняшник.

Спектр дії, контроль хвороб
Летюча, тверда сажка, фузаріозна коренева гниль, 
гельмінтоспоріозна коренева гниль, ризоктоніозна 
прикоренева гниль, церкоспорельозна гниль корене-
вої шийки, пітіозна коренева гниль, пліснявіння насін-
ня, пліснявіння початків кукурудзи, фузаріозна сніго-
ва пліснява, фузаріозне в’янення, фузаріозна гниль, 
фузаріоз, аскохітоз, церкоспороз, бактеріоз, перонос-
пороз, аскохітоз, альтернаріоз, антракноз, борошнис-
та роса, сітчаста плямистість та смугаста плямистість 
ячменю, сіра гниль, біла гниль, фомопсис, біла гниль 
(прикоренева форма), сіра гниль (насіннєва інфек-
ція).

Унікальні властивості та переваги:
Мікроемульсія Бенефіс, МЕ з дисперсністю менше 0,1 
мкм, має можливість працювати за правилом «МІN. 
ПЕСТИЦИДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ — МАХ. БІОЛОГІЧ-
НОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ», значно знижуючи фітотоксич-
ність на проростки та сходи, максимально розкриває 
на молекулярному рівні, фунгіцидні можливості ді-
ючих речовин та регулюючо-стимулюючі можливості 
біостимуляторів. 
Бенефіс, МЕ – покращуючи живлення та процеси 
фотосинтезу у рослин, підвищує посухо- морозос-
тійкість, підвищує імунітет та стійкість до стресових 
умов; спеки, посухи.

Сумісність з іншими пестицидами:
Ефективний при самостійному застосуванні, а також 
в бакових сумішах з Імідор ПРО, КС інокулянтами, мі-
кродобривами та рострегуляторами. 
Перед застосуванням в суміші з іншими хімічними за-
собами захисту рослин рекомендується перевірити на 
фізико-хімічну сумісність.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5-10 л.
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ІМІДОР® ПРО, КС
Реєстраційне посвідчення: А № 03173

Інсектицидний протруйник системної та контактної дії для передпосівної обробки насіння 
сільськогосподарських культур проти широкого спектру шкідників

• Не токсичний для рослин з відмінним захистом культури в найбільш уразливій стадії — стадії сходів

• Ефективний контроль комплексу шкідників в ґрунті та  сходів

• Системна дія з тривалим періодом захисної дії, як мінімум протягом 2-3 тижнів після сходів

• Повне знищення шкідників, в тому числі шкідників які мають резистенцію до інсектицидів карбофу-
ранової групи

• Неперевершена рострегулююча дія на кореневу систему – стимулює ріст, збільшує об’єм, довжину,   
збільшує кількість кореневих волосків.

• Підвищує посухостійкість у рослин,  покращується відновлення весняної вегетації в озимих  культур. 

Препаративна форма
Концентрат суспензії, що містить: 
 200 г/л імідаклоприду + біоактиватор

Механізм дії
За рахунок високотехнологічних речовин в препара-
тивній формі, що містить концентрат суспензії препа-
рату.
ІМІДОР ПРО, КС відмінно прилипає до зернівки, 
створюючи щільну плівку та проникає в середину зер-
нівки. 
ІМІДОР ПРО, КС володіє високою системною актив-
ністю, проникаючи в проростки і молоді рослини пе-
реміщуючись акропетально (знизу-вверх) ефективно 
захищаючи, від ґрунтових шкідників та шкідників схо-
дів, молоду рослину. 

Механізм дії інсектицида полягає в подавленні нерво-
вих рецепторів комах.
ІМІДОР ПРО, КС активно впливаючи на нервову сис-
тему шкідників, блокуючи нікотиненергічні рецептори 
постсинаптичного нерву, знищує їх.
ІМІДОР ПРО, КС ефективно знищує навіть види стій-
кі до фосфорорганічних інсектицидів.

Імідор ПРО, КС ефективний за будь-яких погодних 
умов. Завдячуючи високій активності поглинання та 
переміщення діючої речовини по рослині, Імідор 
ПРО, КС високоефективний навіть за сухого та жар-
кого клімату, залишаючись, при цьому, не фітоток-
сичним до рослини.

Спектр дії:
Імідор ПРО – ефективно контролює ґрунтових шкідни-
ків (дротяники, личинки хрущів) та шкідників сходів 
(хлібна жужелиця, блішки (види), попелиці (види), 
злакові мухи (види), довгоносики, цикадки, ріпакові 
пильщики).

Період захисної дії
Гарантовано, протягом 2-3 тижнів, забезпечує захист 
сходів культури від усіх важливих шкідників листя та 
ґрунтових шкідників.

Швидкість дії
Препарат володіє високою токсичною дією, внаслідок 
чого загибель шкідників після контакту з насінням або 
рослинами настає вже за кілька годин. 
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Сумісність з іншими пестицидами:
Ефективний при самостійному застосуванні, а також в 
бакових сумішах з іншими фунгіцидними протруюва-
чами, мікро-добривами та біостимуляторами. 
Перед застосуванням в суміші з іншими хімічними за-
собами захисту рослин рекомендується перевірити на 
фізико- хімічну сумісність.

Рекомендовані суміші
Найвища біологічна ефективність досягається при ви-
користанні в бакових сумішах з фунгіцидними протру-
ювачами СКАРЛЕТ,МЕ, БЕНЕФІС, МЕ. 
Бакові суміші найширше розкривають потенціал рос-
лини, стимулюючи та посилюючи ріст та розвиток ве-
гетативної маси та кореневої системи. Суміші підви-
щують посухостійкість, морозостійкість, покращують 
відновлення весняної вегетації в озимих культурах, 
посилюють інші життєво важливі функції у рослин – 
підвищуючи, тим самим врожайність.

Унікальні рост-регуляторні властивості та переваги:
ІМІДОР ПРО, КС – відрізняється від аналогічних продуктів, 
вмістом (800г/л), складом, співвідношенням поверхнево-
активних речовин та наявністю інноваційного прилипача, 
рострегуляторів та біоактиватора в препаративній формі.
Інноваційний високотехнологічний прилилипач створює 
на поверхні зернівки мікроплівку, яка не пошкоджує пові-
тряно-водний доступ  до насіння позитивно впливаючи на  
схожість і енергію росту, а також виключає втрату препа-
рату при посіві. Завдячуючи прилипачу препарат повніс-
тю залишатися на поверхні зернівки, але в жодному разі 
не на тарі та в висівних баках,  сошниках та інших засобах 
які задіяні в посівній компанії.
Ріст-регулятори – стимулюють ріст кореневої системи, 
значно підвищуючи природній імунітет рослин до захво-
рювань та уражень шкідниками, підвищують морозостій-
кість, зимостійкість, посухостійкість, посилюють витри-
валість рослин в екстремальних умовах вирощування - в 
умовах посухи та спеки. 
Біоактиватор – забезпечує більш краще проникнення пре-
парату в насіння та  посилює дію імідоклоприду

Економічні переваги від застосування Імі-
дор ПРО, КС:
Застосування протруйника Імідор Про, КС компенсує або ви-
ключає повністю необхідність двох чи трьох    поверхневих 
обробітків від шкідників, що можуть з’являтися під час веге-
тації.
Застосування Імідор ПРО, КС гарантує повний захист сходів, 
та підвищення врожайності с/г культур.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Клас небезпеки
3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна

Фітотоксичність
При застосуванні в рекомендованих дозах фітоток-
сичної дії не виявлено.

Можливість виникнення резистентності
Випадків прояву резистентності не відмічено.

Тара фасування
Поліетиленові каністри 10 л.

Регламент застосування препарату
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СКАРЛЕТ®, МЕ
Реєстраційне посвідчення: Б № 03534

Двокомпонентний фунгіцидний протруйник у вигляді мікроемульсії, призначений для 
передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур проти широкого спектру хво-
роб

• Перевершує більшість протруйників насіння за широтою спектру дії за рахунок комбінації двох 
діючих речовин, препаративної форми, її складу та вмісту

• Забезпечує високий рівень фунгіцидної активності, в тому числі проти кореневих гнилей (видів), 
борошнистої роси, пліснявіння насіння, снігової пліснявині, септоріозу та інших хвороб 

• Забезпечує пролонгований захист від проростання насіння до фази виходу в трубку - прапорцевого 
листка

• Додатково містить два біоактиватори рост- регуляторного типу, завдяки якому стимулюється розви-
ток калеоптиле, зміцнюється коренева система, підвищується засухо- і морозовитривалість, зростає 
врожайність

• Присутність імазалілу знижує ймовірність виникнення резистентності

Препаративна форма
Мікроемульсія, що містить: 
 100 г/л імазалілу 
 60 г/л тебуконазолу, 
 біоактиватори

Механізм дії
Препарат містить дві діючі речовини — імазаліл і те-
буконазол.
Імазаліл має локально-системну дію, захищаючи ко-
ріння. Дія імазалілу заснована на інгібуванні синтезу 
ергостерину, що впливає на проникність клітинних 
мембран патогену.
Тебуконазол має системно-транслокаційну дію, за-
хищаючи проростки. Дія тебуконазолу заснована на 
процесі інгібування біосинтезу ергостерину в клітині 
патогена, що призводить до зміни мембрани клітини 
(її проникності), зниженню відтворення й загибелі фі-
топатогена. За рахунок поєднання та співвідношення 
(1:0,6) вмісту діючих речовин, відбувається значне 
підсилення їх дії (синергізм).
До складу протуйника Скарлет, МЕ також входять біо-
активатори ростстимулюючої дії, які значно підвищу-
ють схожість та посилюють стартовий ріст сходів с/г 
культур.
Біоактиватори значно посилюють ріст кореневої 
системи, збільшуючи об’єм, довжину та кількість ко-
реневих волосків. У культур спостерігається, значно 

краще, вкорінення, підвищується засухо- та морозо-
витривалість, зростає урожайність.
Завдяки системній дії препарат ефективний проти по-
верхневої й внутрішньої насіннєвої інфекції, а також 
проти ряду збудників хвороб, що уражують рослину в 
більш пізній період вегетації.
За рахунок унікальної препаративної форми діючі ре-
човини проникають в середину зернівки, знищують 
існуючі патогени та захищають від подальшого зара-
ження проросток та сходи.

Швидкість дії та період захисної дії
Знищення патогенна на насінині відбувається одразу 
після обробки, а в насінині – одразу після проникнен-
ня препарату в середину. Контроль патогенів в ґрунті 
та можливе зараження проростка та кореневої систе-
ми контролюється одразу після висіву. Подальший бі-
ологічний захист триває протягом усього періоду – від 
проростання насіння до фази виходу в трубку – появи 
прапорцевого листка. 

Фітотоксичність 
На відміну від аналогів, Скарлет, МЕ в регламентова-
них нормах абсолютно не токсичний до с/г культур, а 
навпаки підвищує енергію та схожість оброблюваль-
них культур.
Відсутність фітотоксичної дії на проростки досягається 
за рахунок формуляції та її вмісту а саме:

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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- відсутність токсичних елементів;
- препарат не містить токсичних розчинників та 
барвників;

- знижене пестицидне навантаження на проросток, а 
посилена дія діючих речовин; 

- біоактиватори додатково зменшують пестицидне 
навантаження та підвищують ростові процеси.

Можливість виникнення резистентності
При дотриманні рекомендованих норм витрати й тех-
нології використання препарату вини-кнення резис-
тентності в патогенних організмах вкрай малоймовір-
но.

Сумісність з іншими пестицидами:
Ефективний при самостійному застосуванні, а також 
в бакових сумішах з Імідор ПРО, КС інокулянтами, мі-
кродобривами та з рострегуляторами.

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л. 
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ТЕБУ®60, МЕ
Реєстраційне посвідчення: Б № 02318

Фунгіцидний протруйник, призначений для передпосівної обробки насіння озимої пшениці, 
ярого ячменю проти широкого спектру хвороб

• Принципово нова для протруйників насіння препаративна форма дозволяє найбільш повно 
викори-стовувати цільові властивості діючої речовини

• Мікроемульсія проникає всередину насінини по мікрокапілярам, забезпечуючи захист по всій макро- 
і мікроструктурі проти широкого спектру насіннєвої і ґрунтової інфекції

• Фунгіцид лікувальної і профілактичної дії

• Висока селективність до с/г культур не токсичний і не знижує схожість

• Біологічна ефективність від сходів до фази кущіння

• Створює сигнальне зафарбовування обробленого насіння

Препаративна форма
Мікроемульсія, що містить: 
 60 г/л тебуконазолу. 

Механізм дії
Препарат системної дії. На відміну від традиційних 
концентратів суспензії, які обгортають насінину, при-
липаючи до поверхні, мікроемульсія проникає у вну-
трішню структуру по мікрокапілярам. Механізм дії 
полягає в пригніченні біосинтезу ергостерину в мемб-
ранах клітин фітопатогенів і впливу на процес метабо-
лізму, що призводить до загибелі патогенів. В резуль-
таті дії тебуконазолу по всій макро- і мікроструктурі 
насіння забезпечується захист як від зовнішньої, так і 
від внутрішньої інфекції.

Період захисної дії
Біологічний ефект продовжується на протязі всього 
вегетаційного періоду — від проростання насіння до 
кущіння культури.

Спектр дії
Тверда сажка, летюча сажка, несправжня летюча 
сажка, сітчаста плямистість, гельмінтоспоріозна і фу-
заріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, антрак-
ноз, септоріоз та інші.

Сумісність з іншими пестицидами
Ефективний при самостійному застосуванні а також в 
бакових сумішах з Імідор ПРО, КС мікродобривами, 
та стимуляторами росту. 
Перед застосуванням в суміші з іншими хімічними за-
собами захисту рослин рекомендується перевірити на 
фізико-хімічну сумісність.

Умови зберігання
Зберігати препарат за температи від мінус 10 °С до 
плюс 30 °С.

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ
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Фітотоксичність
Препарат має високу селективність по відношенню до 
культур, що обробляються і не проявляє негативної дії 
на схожість насіння.

Можливість виникнення резистентності
Можливість прояву резистентності обмежена, так як 
препарат застосовується виключно для передпосівної 
обробки насіння.

Регламент застосування препарату

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.
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ІЗОЦИН®, МК
Реєстраційне посвідчення: А № 01862

Препарат призначений для приготування отруйної харчової приманки, для боротьби з 
гризунами на посівах озимих зернових культур, багаторічних трав та складських приміщень

• Антикоагулянт крові кумулятивної дії

• Простота приготування приманки та зручність у використанні

• Низькі норми витрати

• Швидка дія

• Повне знищення родин гризунів

• Ефективний при високій чисельності гризунів (> 300 нір/га)

Препаративна форма
Масляний концентрат, що містить: 
 3 г/л ізопропілфенацину.

Механізм дії
Потрапляючи з харчовою приманкою в шлунок гри-
зуна, ізопропілфенацин накопичується в його тілі з 
наступним блокуванням в печінці протромбінового 
комплексу, що призводить до незгортаємості крові, 
крововиливам та загибелі гризуна.

Період захисної дії
Від одного місяця й більше в залежності від стану по-
пуляції. 

Швидкість впливу
На більшість гризунів препарат виявляє дію протягом 
першого тижня після з’їдання приманки, для деяких 
особин термін дії досягає двох тижнів.

Рекомендації по застосуванню препарату

Приготування приманки: 
В машині для протруєння або металевій посудині ре-
тельно перемішують основу для приманки з препара-
том (20 мл препарату на 1кг готової приманки). Го-
тову приманку поміщають в закриту тару призначену 
для зберігання приманки або транспортування її до 
місця застосування.

В якості основи для приманки використовують пшени-
цю, різану картоплю, цуковий буряк, моркву, яблука.

Готову принаду, ложками, розкладають в нори, з роз-
рахунку 10 г на кожну нору.

Рекомендується повторне розкладання. 

Інтервал між родентицидною обробкою — не менше 
2-х тижнів.

Сумісність з іншими пестицидами
Ефективний при самостійному застосуванні.
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Унікальність  ІЗОЦИН®, МК  
ІЗОЦИН®, МК  - найактивніший і найефективніший 
родентицид в знищенні мишивидних гризунів і аб-
солютно не токсичний для решти тварин та птахів.
Активність препарату полягає в високому вмісті ак-
тивних ізомерів в його діючій речовині.
Невелика кількість препарату в приманці, як  і прак-
тична відсутність хімічного запаху в поєднанні з  за-
пахом соняшникової олії, не викликає у гризунів 
підозри на вміст отрути в приманці. Не розпізнаючи 
родентицид в приманці, гризуни залюбки її поїда-
ють.
А саме основне, що гризуни охоче поїдають принаду  
і повторно, практично в тих самих кількостях, що і 
продукти без отрути.
Накопичуючись в організмі гризунів, Ізоцин МК 
ефективно знищує колонії  гризунів.

Препаративна форма ІЗОЦИН® , МК дозволяє ефек-
тивно покривати та проникати в середину
принади, тим самим залишаючись в принаді а не на 
тарі або в грунті. зберігаючи довго якісні роденти-
цидні властивості принади.  На відміну від інших ро-
дентицидів, ІЗОЦИН®, МК  повільно розкладається 
(до місяця в грунті), дощ і вологий грунт не спри-
яють нейтралізації отрути та не впливають на зни-
ження біологічної ефективності Ізоцину, МК. 
За любих умов, отрута залишається активною про-
тягом довгого періоду в приманці, що забезпечує 
довгий контроль над мишевидними гризунами, на-
віть при повторному міграційному заселенню нір.
На відміну від інших родентицидів, ІЗОЦИН®, МК не 
токсичний для інших хижих тварин та птиць. При 
поїданні загиблих гризунів, вищеперераховані тва-
рини залишаються живими.

Клас небезпеки
2 клас небезпеки, речовина високо небезпечна. Не-
безпечний при дермальному та пероральному потра-
плянні.

Фітотоксичність
Відсутня.

Гарантійний термін зберігання
2 роки.

Обмеження
Забороняється застосовувати препарат в санітарній 
зоні навколо рибогосподарських водойм на відстані 
500 м від межі затоплення при максимальному рівні 
паводкових вод, але не ближче 2 км від існуючих бе-
регів.

Можливість виникнення резистентності
Не виключається.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 1-5 л.
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ДАКФОСАЛ®, ТБ
Реєстраційне посвідчення: А № 03172

Фумігантний інсектицид, призначений для дезінсекції незавантажених сховищ різного 
типу, запасів продовольчого, насіннєвого і фуражного зерна, в складських приміщеннях, 
силосах елеваторів, що зберігаються насипом або в мішках під плівкою

• Має високу фумігаційну активність

• Дозволяє позбутися шкідників запасів у важкодоступних місцях

• Знищує комах-шкідників різного віку

• Не впливає на якість продукції

Препаративна форма:
Таблетки, що містять:
 570 г/кг алюмінію фосфіду. 

Механізм дії
Таблетки Дакфосалу, в результаті хімічної реакції алю-
мінію фосфіду виділяють в атмосферу газ фосфін, який, 
потрапляючи в організм комах-шкідників, впливає на 
окислювально-відновні системи, пригнічує дихальну ді-
яльність, порушує процеси метаболізму і блокує спожи-
вання кисню, викликаючи загибель комах. Токсична дія 
на комах збільшується з підвищенням температури і різко 
сповільнюється при температурі, що не перевищує 15 °С. 

Період захисної дії
Захисна дія припиняється після закінчення виділення 
фосфіну з препарату.

Швидкість дії
Швидкість дії визначається концентрацією газу, темпе-
ратурою повітря (вище 15 °С), складом шкідників і ста-
дією розвитку комах.

Спектр дії
Амбарний довгоносик, борошняний хрущак, сурінам-
ський борошноїд, зернова міль, млинова вогнівка, хліб-
ний точильник, зернівка кавова, тютюновий жук, кліщі 
і інші види комах-шкідників запасів.

Сумісність з іншими пестицидами
Не рекомендується для застосування з іншими інсекти-
цидами. Дія фосфіну може посилюватися під впливом 
підвищеного вмісту вуглекислого газу.
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Клас небезпеки
1 клас небезпеки, речовина надзвичайно небезпечна. 
Препарат обмеженого застосування. Небезпечний при 
інгаляційному і оральному потраплянні. Необхідно до-
тримуватися заходів безпеки згідно встановлених ре-
гламентів. Усі роботи проводяться спеціальними заго-
нами, що складаються з фахівців відповідного профілю, 
що мають посвідчення на право роботи з фосфінгенеру-
ючими з’єднаннями.

Фітотоксичність
При дотриманні рекомендованих режимів і технології 
фумігації фосфін не чинить негативної дії на схожість 
насіння різних видів рослин. 

Гарантійний термін зберігання
3 роки.

Можливість виникнення резистентності
Відмічені випадки виникнення резистентності у комах 
до фосфіну. Знищення резистентних популяцій здій-
снюється шляхом збільшення часу дії.

Обмеження
Препарат обмеженого застосування. Розбавлені кон-
центрації фосфіну в повітрі на відкритих майданчиках 
небезпечні для довкілля. Фосфін окислюється в росли-
нах і препаратах, що зберігаються, до фосфорної кис-
лоти. У організмах тварин метаболізуєтся до нетоксич-
них фосфатів.
Допуск людей в приміщення після повного провітрю-
вання (не раніше 11-го дня після початку дегазації).

Тара фасування
Флакон з таблетками масою 0,3 кг, 1 кг.
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«БІОСТИМ»
Реєстрація очікується 

Біостим Ріст, Біостим Універсал, Біостім Зерновий, Біостім Буряк, Біостім Олій-
ний, Біостім Кукурудза

НОВЕ ПОКОЛІННЯ РІДКИХ ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ-БІОСТИМУЛЯТОРІВ, НА ОСНОВІ ОР-
ГАНІЧНИХ РЕЧОВИН: АМІНОКИСЛОТ, ЕКСТРАКТИВНИХ РЕЧОВИН, ПОЛІ-, ОЛІСАХАРИДІВ ТА ІНШИХ 
ОРГАНІЧНИХ МОЛЕКУЛ З КОМПЛЕКСОМ МАКРО- (NPK), МЕЗО- ( Mg, S), І МІКРО- (Fe, Mn, Zn, Cu, B, 
Mo) ЕЛЕМЕНТІВ У ВИГЛЯДІ ХЕЛАТІВ. 

«Біостим»  - це комплексно мікро- стимулююче рідке добриво, яке призначене для профілактики та швидкого усунення 
дефіциту основних елементів в різні періоди вегетації сільськогосподарських культур, швидкої активації  життєво важливих 
процесів в організмі рослини після отриманих стресів різного типу, в будь-яких погодних та кліматичних умовах.
 Застосовуються  позакоренево,  з метою покращення вегетативного росту та розвитку, для підвищення врожайності с/г 
культур та покращення якості продукції.

Біологічна ефективність «Біостимів» значно перевершує традиційні існуючі продукти типу NPK+мікро.
 «Біостими» відрізняються від існуючих мікродобрив, наявністю органічних речовин, котрі є дуже потужними активаторами 
метаболічних процесів і потужним підсилювачем переносу поживних речовин в рослині.
За рахунок наявності природних хелатуючих агентів-амінокислот, досягається найбільш висока ефективність дії та швид-
кість засвоєння мікроелементів.
Рекомендується сумісне застосування з засобам захисту рослин та іншими агрохімікатами, позакореневими добривами, 
тощо…при спів паданні фаз внесення. 

Переваги органічно-мінеральних мікродо-
брив «Біостим»:

- єдиний ефективний спосіб усунення дефіциту ма-
кро- мікроелементів в період вегетації;

- Рідка препаративна форма, що високотехнологічна 
в застосуванні, висока якість внесення, в порівнян-
ні з аналогічними продуктами

- за рахунок поєднання амінокислот та хелатних ма-
кро- мікро елементів, в рослині значно краще під-
тримується позитивний баланс гормонів росту та 
мікроелементів в критичні періоди росту та розви-
тку рослини;

- склад амінокислот, макро- , мікроелементів та їх 
співвідношення підібране відповідно з індивідуаль-
ною потребою кожної с/г культури;

- швидке проникнення в рослину та швидке розподі-
лення по рослині;

- висока ефективність -  хелатні форми макро- мі-
кроелементів в 2-5 раз ефективніші, ніж сульфатні 
солі;

- швидко активізують ріст та стимулюють розвиток 
рослин – наявний результат через 1-3 дня після 
внесення;

- відмінно змішуються з пестицидами, суміші стабіль-
ні не випадають в осад, не забивають форсунки, 
якісно покривають та змочують рослину;

- пом’якшують роботу пестицидів, за рахунок поси-
лення  життєво важливих функцій в рослині;

- сприяють  відновленню росту після стресових фак-
торів – миттєво працюють як антистрес;

- підвищують морозостійкість та посухостійкість;
- підвищують стійкість до хвороб, до шкідників і 
стресових ситуацій;

- підвищують стійкість до хвороб, до шкідників і 
стресових ситуацій.
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Механізм дії.
- Препарати всієї серії «Біостим» містять в формуляції амінокислоти 
рослинного походження та макро- мікроелементи в хелатній фор-
мі, що значно краще засвоюються рослиною легше транспорту-
ються в тканинах рослини, не вступають в реакції з пестицидами.

- Амінокислоти (гормони росту) – керують біохімічними реак-
ціями  в рослині. Активно підтримують біохімічні реакції протягом 
всієї вегетації. Причина зупинки росту та розвитку рослини під 
час стресу а також зниження імунітету та ураження хворобами та 
шкідниками, відбувається  саме через  порушення балансу аміно-
кислот.

  Кожен з продуктів серії «Біостим» в залежності від  цілей, має різну 
кількість та форму амінокислот котрі відповідають за різні функ-
ції. Так наприклад: Гіберелінова кислота – визначає потребу 
в виробництві продуктів фотосинтезу. Ауксини – направляють 
продукти фотосинтезу в нові органи рослини. Цитокінін (гормон 
молодості) разом з ауксином створюють нові  органи.

 
Абсцизова кислота - переміщує продукти фотосинте-
зу із клітин в нові клітини. Тощо…
Макро-, мікроелементи – приймають участь в біохі-
мічних реакціях, вони потрібні рослині для виробництва 
фітогормонів, будівництва клітин, для якісного процесу 
фотосинтезу, тощо.
Так, «фосфор», важливий енергетичний елемент в фо-
тосинтезі, «калій», регулює рН стінок клітин, а від кіль-
кості «кальцію» залежить міцність стінок клітини.
Поживні речовини: P,K,Zn,Mn,B,Ca – приймають участь 
в виробництві ауксинів;, N і вода приймають участь в 
виробництві цитокініна і гіберелінової к-ти; Mо,B – в ви-
робництві абсцизової кислоти.
Потрапляючи в середину рослини амінокислоти разом 
з макро-, мікроелементами миттєво активують та поси-
люють ріст, за рахунок створення позитивного балансу 
гормонів росту та потрібної кількості поживних речовин. 

Швидкість дії.
«Біостими» швидко проникнають в рослину та розпо-
діляються в ній - за рахунок наявності амінокислот та 
макро-, мікроелементів, що в хелатній формі. 
«Біостими» швидко активізують ріст та стимулюють 
розвиток рослин (наявний результат через 1-3 дня 
після внесення) - за рахунок складу та співвідношен-
ня, що підібране відповідно з індивідуальною потре-
бою кожної с/г культури

Сумісність з іншими пестицидами.
Органічно - мінеральні добрива серії «Біостим» - це пер-
ші позакореневі добрива в яких враховано можливість 
якісного змішування з пестицидами та їх подальшого 
якісного обприскування.
«Біостим» ефективні як при самостійному застосуванні, а 
також і в бакових сумішах з іншими пестицидами, макро-
мікродобривами та стимуляторами росту. Перед засто-
суванням з іншими хімічними засобами,рекомендується 
перевірити на фізико-хімічну сумісність.
Найвища ефективність досягається за використання в 
бакових сумішах з інноваційними ЗЗР від «Щелково Аг-
рохим» - що в формі колоїдних розчинів та мікроемільсій, 
які мають низьке пестицидненавантаження на культурну 
рослинність. В цьому випадку «Біостим» не  виступають в 
ролі антистресанта, а саме стимулюють ростові процеси в 
рослинах, значно підвищуючи врожайність.

Рекомендації по застосуванню
Температура води для приготування робочої 

суміші повинна дорівнювати температурі навко-
лишнього середовища, щоб не викликати термо-
динамічний шок.
Обприскування проводити вранці або ввечері – 

заборонено обприскувати вдень за інтенсивного 
сонячного випромінювання. 
Не вносити при сильному вітрі, оскільки об-

робіток буде не рівномірний, та високій сонячній 
інсталяції, що може викликати хімічні та оптичні 
опіки.

Вибір програми позакореневого живлення 
(кількість обробітків, назва препарату їх чергу-
вання) залежить від інтенсивності вирощування, 
від вмісту поживних речовин в ґрунті та стану по-
сівів. 

Застосовуйте по вегетації в ролі антистресово-
го компонента  завжди з гербіцидами, та з іншими 
пестицидами котрі викликають стрес у рослин.
Застосовуйте  як антидот для швидкого віднов-

лення  вегетації культурних рослин, після пес-
тицидного навантаження, спеки , пошкодження 
градом та інших стресових ситуацій. 
Застосовуйте по вегетації для швидкого віднов-

лення балансу мікроелементів, в разі їх нестачі.
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БІОСТИМ РІСТ
Реєстрація очікується 

АКТИВАТОР ФОТОСИНТЕЗУ, СТИМУЛЯТОР ВЕГЕТАТИВНОГО РОСТУ

Універсальне листове добриво, біостимулятор з підвищеним вмістом фосфору. Призначе-
ний для позакореневого (листкового) підживлення всіх сільськогосподарських культур на 
початку або при відновлення вегетації у весняний період

• Містить вільні амінокислоти рослинного походження (4,0%), фосфор (10,0%), магній (2,0%), сірку 
(1%), набір мікроелементів: залізо (0,4%), марганець (0,2 %), цинк (0,2%), бор (0,1%)

• Рекомендується спільне застосування із засобами захисту рослин при збігу фаз обробітку

• Значно посилює процес фотосинтезу, активізуючи роботу мітохондрій та хлоропластів

• Покращує фосфатний та азотний обміни

• Підвищує споживання азоту рослинами

• Покращує синтез білків

• За обробітку сходів - поліпшується споживання води та укорінення рослин

• За ранньовесняного обробітку озимих зернових – миттєво активізуються ростові процеси, значно 
покращується відновлення кореневої системи, інтенсивно збільшується об’єм, довжина кореневої 
системи, збільшується кількість кореневих волосків

• У рослин підвищується зимостійкість, посухостійкість та стійкість до стресів 

• Підвищує врожайність зернових культур
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БІОСТИМ УНІВЕРСАЛ
Реєстрація очікується 

УНІВЕРСАЛЬНЕ ЛИСТОВЕ ДОБРИВО З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ. 
БІОСТИМУЛЯТОР-АНТИСТРЕС

Універсальне листове добриво з підвищеним вмістом вільних амінокислот рослиного по-
ходження. Біостимулятор- антистрес. Призначений для позакореневого (листового) під-
живлення всіх культур протягом усього періоду вегетації.

• Містить вільні амінокислоти рослинного походження (10,0%), азот (6,0%), калій (3,0%), сірку 
(5,0%)

• Рекомендується спільне застосування із засобами захисту рослин, іншими листовими агрохіміка-
тами (добривами)

• Посилює головні метаболізми та керує біохімією в організмі рослини

• Дає можливість рослині реалізувати свій максимальний потенціал в урожайності та якості

• Збільшує вегетативну масу та кількість генеративних органів

• В будь-яких стресових умовах, миттєво вирівнює баланс гормонів, тим самим швидко активує 
ростові процеси в рослині 

• Посилює імунітет до хвороб та пошкодження шкідниками

• Покращує живлення рослин

• Покращує зв’язок між кореневою системою та листками, покращуючи провідність продуктів жив-
лення та фотосинтезу в рослині

• Підвищує врожайність та якість продукції
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БІОСТИМ БУРЯК
Реєстрація очікується 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛИСТОВЕ КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО-БІОСТИМУЛЯТОР 
ДЛЯ ЦУКРОВИХ ТА КОРМОВИХ БУРЯКІВ

Призначений для позакореневого підживлення цукрових та кормових буряків в пе-
ріод вегетації.

• Містить вільні амінокислоти рослинного походження (6%), азот (3,5%), магній (2,0%), сірку 
(2,2%), набір мікроелементів: залізо (0,03%), марганець (1,2%), цинк (0,5%), мідь (0,03%), бор 
(0,5%), молібден (0,02%)

• Рекомендується спільне застосування із засобами захисту рослин при збігу фаз застосування, 
іншими листовими агрохімікатами (добривами)

• Посилює життєво важливі функції в рослині

• Забезпечує рослини буряків легкодоступними макро- мікроелементами в тому числі Mn, B

• Підвищує стійкість до посухи, підвищує стійкість до хвороб

• Збільшує вміст сахарози в коренеплодах та покращується технологічний вихід цукру при переробці

• Підвищує урожайність коренеплодів

• Стабільний в робочих розчинах з гербіцидами, фунгіцидами інсектицидами

• Знімає пестицидне навантаження з рослин буряків, пом’якшує роботу гербіцидів

• Покращує проникненність та швидкість дії гербіцидів в рослини бур’янів

Буряки цукрові 
та кормові 2,0-3,0 л/га 200-600 л/га

Позакореневе підживлення 1-3 разів 
за сезон з інтервалом 7-14 днів
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БІОСТИМ КУКУРУДЗА
Реєстрація очікується 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПОЗАКОРЕНЕВЕ КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО-БІОСТИМУЛЯТОР З ПОВНИМ 
АСОРТИМЕНТОМ ГОРМОНІВ РОСТУ ТА ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ, ЩО В ЛЕГКО-
ДОСТУПНІЙ (ХЕЛАТНІЙ) ДЛЯ РОСЛИНИ ФОРМІ

Призначений для позакореневого підживлення кукурудзи в період вегетації.

• Містить вільні амінокислоти рослинного походження (6%), азот (6%), магній (2%), сірку (6%), набір 
мікроелементів: залізо (0,3%), марганець (0,2%), цинк (0,9%), мідь (0,3%), бор (0,3%), молібден 
(0,02%), кобальт (0,02%)

• Рекомендується спільне застосування із засобами захисту рослин при збігу фаз застосування, інши-
ми листовими агрохімікатами (добривами)

• Посилює ріст та розвиток кореневої системи та вегетативної маси

• Посилює азотне живлення, активізує синтез триптофану та ауксину

• Збільшує кількість зерен в початках

• Посилює процеси фотосинтезу

• Підвищує стійкість до посухи, підвищує стійкість до хвороб та шкідників

• Підвищує стійкість до заморозків

• Стабільний в робочих розчинах з сульфоніл сечовинами та іншими пестицидами, не випадає в осад 
та не забиває форсунки

• Знімає пестицидне навантаження з рослин, пом’якшує роботу гербіцидів

• Покращує проникненність та швидкість дії гербіцидів в рослини бур’янів

Кукурудза на зерно
та силос 2,0-3,0 л/га 200-600 л/га

Позакореневе підживлення 2-3 рази від сходів
до 9 листка або однарозове внесення
за норми 3л/га в фази 6-8 листкіа
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УЛЬТРАМАГ БОР
Реєстрація очікується 

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА УСУНЕННЯ ДЕФІЦИТУ БОРУ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ВЕ-
ГЕТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Рідке однокомпонентне мікродобриво, що містить 150 г/л бору в легко засвоюваній формі (бороетаноламін)

Рекомендується для застосування при вирощуванні рослин, що особливо потребують 
велику кількість бору в доступній формі для швидкої ліквідації його дефіциту.

• Швидко забезпечує культури доступними сполуками бору

• Позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, поліпшуючи фізіологічні процеси культур, забез-
печуючи ріст їх меристемних тканин як кореневої системи так і вегетативних органів, поліпшуючи 
проростання пилку, запліднення квіток 

• Покращує синтез вуглеводів та їх переміщення з листя 

• Покращує синтез нуклеїнової кислоти 

• Покращує засвоєння поживних речовин

• запобігає ураженню різними хворобами, що викликані дефіцитом бору (на буряках: гниль сер-
дечка, суха гниль коренеплодів; в посівах ріпаку: розтріскування стебел, погіршення цвітіння та 
формуванню стручків)

• Збільшує врожайність

• Підвищує якісні показники врожаю

Цукрові буряки, 
соняшник, соя, ріпак, 
бобові, кукурудза, 
картопля, овочеві, 
плодово-ягідні та інші 

1,0 л/га 200-400 л/га Позакореневе підживлення
1-3 разів за сезон 
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САТЕЛІТ, Р
Поверхнево - активна речовина 

Поверхно-активна речовина для обприскування, що підвищує ефективність проникнен-
ності діючої речовини в середину рослини, покращує змочуваність, адгезію препарата та 
листку та дозволяє застосовувати зменшені норми препаратів.

• Посилює швидкість та біологічну ефективність гербіцидів.

• Покращує роботу засобів захисту рослин за екстремальних умов використання в умовах сухого та 
жаркого клімату та за умов холодної погоди

• За рахунок відмінної адгезії та абсорбції значно покращує роботу та посилює дію фунгіцидів, 
інсектицидів на культурах які володіють додатковим захистом гладкою листковою поверхнею, 
опушеністю тощо… 

Препаративна форма
Водний розчин, що містить:
 900 г/л етоксилату ізодецилового спирту (альфа-
ізодецил-омега-гідроксіполі оксіетилен).

Механізм дії
Сателіт, Р зменшує поверхневий натяг робочого роз-
чину, забезпечуючи створення однорідної плівки на 
поверхні листків. Це сприяє кращому прилипанню 
гербіциду і його поглинанню рослиною. Таким чи-
ном, поверхнево-активна речовина Сателіт, Р збіль-
шує швидкість дії і ефективність гербіциду. Особливо 
великого значення це набуває в посушливі й холодні 
періоди, коли зменшується ріст бур’янів і погіршуєть-
ся їх змочування робочим розчином. Жорсткість води 
не впливає на ефективність прилипача.

Рекомендації із застосування
Використовується сумісно з гербіцидами для підви-
щення їх ефективності.

Приготування робочого розчину
При готуванні робочого розчину, Сателіт, Р слід вли-
вати в бак обприскувача в останню чергу, інакше, че-
рез піноутворення при його додаванні, частина роз-
чину може вилитись з баку обприскувача.

Сумісність з іншими пестицидами 
Може застосовуватись з гербіцидами в формі водно-
диспергуємих і водорозчинних гранул (сульфонілсе-
човини, імідазоліни, піридин-карбонові кислоти та ін.) 
для підвищення їх біологічної ефективності. 

Норма витрати робочої рідини
Сателіт, Р застосовується у кількості 0,1 % (100 
мл/100 л води) за норми витрат робочої рідини 200-
300 л/га. При обробітку з меншим об’ємом потрібно 
використовувати не менше 150 мл Сателіт, Р на гек-
тар.
УВАГА!
Для збільшення гербіцидної активності сульфлнілсе-
човин і інших гербіцидів, а також для підвищення їх 
біологічної ефективності, обов’язково добавляйте Са-
теліт, Р.
Використовуйте Сателіт, Р як обов’язкового партнера 
для ефективних бакових сумішей.
Зокрема Сателіт, Р обов’язково використовуйте з Кас-
сіусом, ВРП, Гранатом, ВДГ та Овсюгеном Експрес, КС. 
Перед застосуванням прочитайте тарну етикетку та 
пакувальний лист відповідного гербіциду, уважно ви-
конуйте інструкції щодо застосування.

Тара фасування
Поліетиленові каністри по 5 л.
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КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
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Беназол, ЗП, Титул 390 ККР, Титул Дуо ККР, Триада, ККР**
Імідор, ВРК, Кінфос, КЕ, Фаскорд, КЕ

*- рекомендовано для застосування восени
**- очікується реєстрація в Україні

Овсюген Експрес, КЕ

Фенізан, ВР*

Лорнет, ВР 
Дротик, ККР

Прімадонна, СЕ, Гранат, ВДГ
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БІОСТИМ (РІСТ, УНІВЕРСАЛ, ЗЕРНОВИЙ)**
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Мікродобрива, 
біостимулятори росту
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Спрут
Екстра, ВР

Кінфос, КЕ Фаскорд, КЕ

Беназол, ЗП, Медея, МЕ**

Бетарен Експрес АМ, КЕ, Бетарен Супер МД, МКЕ, Форвард, МКЕ

Лорнет, ВР Кагатник, ВРК

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЦУКРОВОГО БУРЯКА

Митрон, КС

**- очікується реєстрація в Україні

ІнсектицидиГербіциди Фунгіциди і протравникиМікродобрива, 
біостимулятори росту

БІОСТИМ( РІСТ, УНІВЕРСАЛ, БУРЯК)**

Проростаня Сходи Ріст Змикання міжрядь Збирання

Спрут
Екстра, ВР

Д
о
зр
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КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ
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ІнсектицидиГербіциди Фунгіциди і протравникиМікродобрива, 
біостимулятори росту

Ім
до

р
П

ро
, К

С

посів насіння сходи Початкова стадія
розвитку

Вегетативна
стадія розвитку

Цвітіння Формування врожаю,  
дозрівання

БІОСТИМ (РІСТ, УНІВЕРСАЛ, КУКУРУДЗА)**

Фаскорд, КЕ*,Кінфос, КЕ*

Прімадонна , СЕ 
Кассіус, ВРП+Сателіт, Р

*-реєстрація в країнах СНД ** - очікується реєстрація

Кінфос, КЕ*, Фаскорд, КЕ

Титул Дуо, ККР,  Метаміл МЦ, ВДГ *

Форвард, МКЕ

Спрут
Екстра, ВР

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РІПАКУ

Посів Сходи Стеблування Бутонизация Цвітіння ДозрівнняВесна відновлення вегетаціїОсінь 5-7 листків

Лорнет, ВР, Репер, ККР**
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ІнсектицидиГербіциди Фунгіциди і протравникиМікродобрива, 
біостимулятори росту

БІОСТІМ (РІСТ, УНІВЕРСАЛ, ОЛІЙНИЙ)**
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, К

С

*-реєстрація в країнах СНД ** - очікується реєстрація



   КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ

Посадка Цвітіннясходи-висота

бадилля 5 см
Ріст та розвиток Бутонізація Дозрівання Вянення

бадилля

Зберігання

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ КАРТОПЛІ

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ СОЇ

СПРУТСпрут
Екстра, ВР

Імідор, ВРК*, Фаскорд, КЕ

Кассіус, ВРП+Сателіт, Р Форвард, МКЕ

Зонтран, ККР Спрут
Екстра, ВР
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ен

аз
ол

, З
П

*

Метаміл МЦ, ВДГ
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С*

Ка
га

тн
ик

, В
РК

*- реєстрація в країнах СНД ** реєстрація очікується

ІнсектицидиГербіциди Фунгіциди і протравникиМікродобрива, 
біостимулятори росту

БІОСТИМ (РІСТ, УНІВЕРСАЛ)**

Зонтран, ККР

Кінфос, КЕ *, Фаскорд, КЕ

Беназол, ЗП*, Медея, МЕ**, Тріада, ККР**

Форвард, МКЕ

Зонтран, ККР
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Е*

*

Гермес, МД**

Посів Проростання Сходи 3 справжній лист Гілкування Бутонізація Цвітіння Утворення стручків Налив зерна Дозрівання

,*-реєстрація в країнах СНД ** - очікується реєстрація

ІнсектицидиГербіциди Фунгіциди і протравникиМікродобрива, 
біостимулятори росту

БІОСТІМИ (РІСТ, УНІВЕРСАЛ, ОЛІЙНИЙ)**

Зонтран, ККР
Спрут

Екстра, ВР

Кагатник,
ВРК



Кінфос, КЕ*, Фаскорд, КЕ*

Форвард, МКЕ
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Гермес, 
(імітехнологія) 

ККР*

Медея, МЕ**, Титул Дуо, ККР*

БІОСТІМИ (РІСТ, УНІВЕРСАЛ, ОЛІЙНИЙ)**

*-реєстрація в країнах СНД **- очікується реєстрація, 

ІнсектицидиГербіциди Фунгіциди і протравникиМікродобрива, 
біостимулятори росту
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С
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ПОМІДОРІВ

2 справжніх
листка у
культури

4 справжніх
листка у культури

чи пересадка розсади

Формування
першого суцвіття

Активний вегетаційний
ріст

Дозрівання врожаю

БІОСТІМИ (РІСТ, УНІВЕРСАЛ)**

Сім'ядолі

*- реєстрація в країнах СНД ** реєстрація очікується

ІнсектицидиГербіциди Фунгіциди і протравникиМікродобрива, 
біостимулятори росту

Метаміл МЦ, ВДГ

Імідор, ВРК*, Фаскорд, КЕ*

Кассіус, ВРП*
50 г/га+ 

Сателіт, Р

Кассіус, ВРП* 50  г/гa +
Зонтран, ККР 150-300 г/гa 

+ Сателіт, Р

Кассіус, ВРП* 50  г/гa +
Зонтран, ККР 600 г/гa + 

Сателіт, Рабо
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У господарствах деяких регіонів нерідко виникає проблема - пестицид не спрацював на 
належному рівні - в чому причина?!
У більшості випадків винна вода, так як багато пестицидів  чутливі до лужного гідролізу. 
Простіше кажучи, розпадаються при рН води більше 7.

Вплив якісних характеристик води на пестициди і ефек-
тивність хімічних обробок:
Вода хорошої якості є важливим аспектом при змішуванні і приготуванні робочих розчи-
нів -пестицидів. Вода повинна бути чистою і мати оптимальні для обробки фізико-хімічні 
характеристики. Вода поганої якості може знизити ефективність обробок пестицидами, 
агрохімікатами та пошкодити обладнання для внесення. Незадовільні результати пести-
цидних обробок і листових підживлень можуть бути безпосередньо пов’язані з поганою 
якістю води.

Як впливає якість води
Якість води залежить від її джерела: дамба, річка, свердловина або водоносний шар, а та-
кож кліматичного часу проведення обробок: проливні дощі, посуха, висока температура. 
Існує декілька параметрів якості води, які впливають на її хімічну природу:

Бруд:
У брудній воді містяться маленькі частинки мулу або глини. Ці грунтові частки можуть 
поглинати, або пов’язувати активні інгредієнти хімічних речовин, і знижувати їх ефектив-
ність. Це особливо відноситься до гліфосату, дикват.
Для порівняння - вода вважається брудною, якщо на дні звичайного господарського відра 
(10-12 л) погано роздивляюся монета номіналом в 50 копійок.

Жорсткість води:
Вода вважається жорсткої, при високому процентному вмісті солей кальцію і магнію. У 
жорсткій воді погано розчиняється мило. Жорстка вода може викликати випадання в осад 
деяких хімічних елементів (фосфор). Як правило, чутливі хімікати часто містять добав-
ки, які допомагають подолати цю проблему. Відомо, що такі гербіциди як гліфосат, 2,4 
Д, 2М-4Х, клопіралід, піддані впливу жорсткої води (> 400 ppm CaCO3). Жорстка вода 
також може вплинути на баланс системи поверхнево-активних речовин і, отже, на такі 
властивості, як: зволоження, емульгування і дисперсія. Дуже жорстка вода може знизити 
ефективність речовин, що використовуються для очищення брудної води.

pH рівень води:
Більшість з природних вод мають pH показник між 6.5 і 8. У високо лужних водах (pH> 8 ) 
багато хімікати проходять процес лужного гідролізу. Цей процес викликає розпад актив-
них інгредієнтів, який може знизити ефективність пестицидів. Це одна з причин, по якій 
не слід залишати робочі суміші для обприскування навіть на одну ніч. Особливо чутливі 
до лужного середовища гліфосат, клопіралід. Високо-кислотна вода, також може вплину-
ти на стабільність і фізичні властивості деяких хімічних формуляцій.

Розчинені солі:
Загальна кількість мінеральних солей, розчинених у воді, зазвичай вимірюється за допо-
могою електропровідності води. Води в свердловинах і дамбах залежить більшою мірою 
від рівня солей в скелястій породі і грунті, які їх оточують. Під час посухи рівень солей у 
воді підвищується. Дуже солона вода може викликати труднощі при розчиненні криста-
лічних агрохімікатів і засмічення обладнання, а так само є більш стійкою до змін рН. Для 
вимірювання загальної кількості розчинених у воді солей застосовують портативний при-
лад, т.зв. кондуктометр. До відома: показник електропровідності звичайної водопровідної 
питної води коливається в межах 0,3 - 0,7 mS / cm.



Органічна речовина:
Вода містить багато органічних речовин, таких як рослинні залишки, водорості і найпро-
стіші організми, які блокують форсунки, лінії й фільтри. Водорості також можуть вступати 
в реакцію з деякими хімічними речовинами, знижуючи їх ефективність.

Температура:
Дуже гаряча або холодна вода може негативно вплинути на розчинність і дію деяких хі-
мічних елементів.

Підвищення якості води:
Вода з великим вмістом кальцієвих або магнієвих солей (жорстка вода) може викликати 
проблеми зі змішуванням, так як стабільність суспензії та емульсії знижується. Активність 
гліфосату знижується при наявності високого рівня кальцієвих і магнієвих солей, а також 
за наявності гідрокарбонату натрію. Це явище можна подолати шляхом додавання пре-
паратів містять кислоти та буферні добавки. Якщо відомо, що вода лужна, обприскування 
слід починати негайно після змішування.
Наведена нижче таблиця наводить приклади впливу якості води, на деякі часто викорис-
товувані гербіциди. Незважаючи на те, що гербіцид може залишатися стабільним у певних 
водних умовах, виробники хімічних речовин рекомендують використовувати воду хоро-
шої якості, щоб забезпечити ефективну дію пестицидів.
Придатність води для обприскування можна визначити, використовуючи наступну про-
цедуру (тест):
• 1. Приготуйте 500 мл правильно розведеного розчину для обприскування у скляній тарі
• 2. Ретельно перемішайте.
• 3. Дайте розчину відстоятися протягом 30 хвилин. Якщо через 30 хвилин видно сліди 
кремообразного осаду або формування шарів, - це означає, що вода непридатна для хі-
мічної обробки. Якщо є підозри на непридатність, зразок такої води слід відправити на 
хімічний аналіз рівня солей і жорсткості.
  Багато пестициди сприйнятливі до лужного гідролізу (руйнування в лужному середови-
щі) і солям жорсткості, а також фунгіциди сприйнятливі до лужного гідролізу. При pH 4 - 
7, період напіврозпаду певних органофосфатів становить від 1/2 до 1 дня. При pH 7,5 або 
вище, період напіврозпаду при нормальній робочій температурі може скоротитися до 20 
хвилин. Деякі гербіциди також можуть бути залежні від рН рівня. Низький рівень pH поси-
лює активність деяких інгредієнтів гербіцидів, роблячи їх більш ефективними. Крім того, 
сьогодні багато господарств поєднують обробки засобами захисту рослин з листовими 
підгодівлями. Оптимальний рівень рН робочого розчину забезпечує максимальну ефек-
тивність листових підживлень і засвоєння елементів мінерального живлення знаходиться 
в межах рН від 5,0 до 6,5.



   






