Наші препарати
працюють там
де інші не можуть!
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ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХ ФОРМУЛЯЦІЙ!
Ефективність

висока

низька

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

Препаративні форми

ЗЗР

Дисперсність

Мікроемульсії

(МЕ)

Концентрати колоїдних розчинів

(ККР)

<0.1 мкм

Концентрати емульсії

(КЕ)

2÷3 мкм

Концентрати суспензії

(КС)

3÷5 мкм

Змочуючі порошки

(ЗП)

Водно-дисперсні гранули

(ВДГ)

Абсолютна досконалість!

7÷10 мкм

Лише абсолютна досконалість колоїдних розчинів та мікроемульсій, їх
переваги над традиційними
формуляціями, гарантують Вам високий, якісний
врожай та примножать Ваш
прибуток.

На даний час існують різні препаративні форми пестицидів – порошки, водорозчинні гранули, суспензії, текучі концентрати суспензій,
емульсії, масляні емульсії, олійні дисперсії, мікроемульсії та колоїдні
розчини. Вище перераховані формуляції з’являлися в різні періоди,
з появою інноваційності думки, винаходу, з розвитком можливостей
технологій виробництва.
Найбільш ефективні засоби захисту (за рівних умов використання) - препарати з найменшим розміром 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 грубодисперсні (суспензії, емульсії,
порошки) з розмірами часток більше 100 нм і тонкодисперсні (колоїдні розчини, мікроемульсії) з розмірами часток від 100 до 1 нм.
Грубодисперсні системи або зависі — дисперсні, непрозорі системи, розмір частки фази яких більше 100 нм., ми можемо їх побачити
неозброєним оком. Дисперсна фаза і дисперсне 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 практично не розчиняється. Наприклад, аби виготовити водну суспензію
глини, її подрібнюють, висипають у воду та ретельно перемішують,
поступово частинки глини під дією сили земного тяжіння осідають
на дно посудини. Процес осідання триватиме довше, чим дрібніші
частинки дисперсної фази.
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2. Емульсії — дисперсні системи, в яких і дисперсна, й дисперсійна фази — рідини, що не змішуються. Виготовити емульсію можна,
наприклад, тривалим збовтуванням суміші води та олії. Це добре відомі вам молоко, лімфа, водоемульсивні фарби і т.д.
Тонкодисперсні
системи або колоїдні
НАНОТЕХНОЛОГИИ розчини, мікроемульВ ДЕЙСТВИИ
сії — дисперсні системи, в яких розмір часток
фази від 100 до 1 нм. Ці частки не видно неозброєним оком, і дисперсна 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 неможливо відокремити 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 забезпечують їхню родючість. Препарати на основі золів срібла, золота, платини використовують у медицині 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 поверхнево-активних речовинах –
«солюбілізаті», нерозчинних в воді діючих речовин до міцел – дрібнодисперсних 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.
Колоїдний розчин (ККР)

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ККР

Робочий розчин ККР

Традиційні форми (КЕ, КС)
КС, КЕ

Робочий розчин КС

• Прозорі розчини, не випадають в осад • Непрозорі розчини, які завжди
розшаровуються та випадають в осад
• Висока якість обробітку та висока
біологічна ефективність - фільтри та
• Низька якість обробітку та біологічна
форсунки завжди в робочому
ефективність - забиваються постійно
справному стані
фільтри та форсунки
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ТЕХНОЛОГІЯ КОЛОЇДНИХ ФОРМУЛЯЦІЙ
(КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ ТА МІКРОЕМУЛЬСІЇ)

Технологія колоїдних формуляцій – це інноваційна
технологія, яка значно підвищує біологічну активність і
НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ 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 біологічної активності та ефективності пестициду є створення ефективної препаративної форми, яка б змогла б забезпечити
найкращий контакт з препарату з рослиною та забезпечити ефективне проникнення препарату в кутикулу рослини.
Концентрати колоїдних розчинів (ККР) та мікроемульсії (МЕ) – це
збалансована система органічних компонентів та води. Вони відрізняються від емульсій розмірами
гідрофобних та гідрофільних 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 мікроемульсії (МЕ) на
даний час – найефективніші, найнадійніші продукти серед всіх існуючих на ринку засобів захисту
рослин. Висока ефективність та
надійність продуктів досягається
за рахунок неперевершеним їх
здатностям.
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Здатість наночастинок діючих речовин бути стабільними в робочому розчині за будь яких умов дає можливість проводити високоякісне обприскування. 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 кошти на придбанні дорогих запчастин та
механізмів 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 ефективності за низьких норм витрати діючих речовин дозволило виключити
хімічний стрес та посилити
ростові процеси в культурній рослині. Після внесення
препаратів на основі колоїдних розчинів і мікроемульсій в рослинах не порушується баланс гормонів
(амінокислот), їх природній імунітет підвищується
або залишається високим.
Саме ця здатність дозволила фунгіцидам на основі
ККР і МЕ значно підвищити
період фунгіцидного захисту.
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ТЕХНОЛОГІЯ МАСЛЯНИХ ЕМУЛЬСІЙ
(МАСЛЯНІ КОНЦЕНТРАТИ ЕМУЛЬСІЙ)

Компанія Chemishe Guter AG - світовий лідер серед інноваційних розробок в галузі захисту рослин –колоїдних розчинів та мікроемульсій. За рахунок своєї практичної економічної та господарської
ефективності нанодисперсійні засоби захисту рослин кожного року
набувають більшої популярності у с.-г. виробників над традиційними
суспензійними продуктами. Основною проблемою в створенні нанопродуктів 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 нанорозміри діючих речовин, утворював стабільні робочі 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 колоїдних 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 технолоТЕХНОЛОГІЯ МАСЛЯНИХ ЕМУЛЬСІЙ
гія колоїдних формуляцій,
МЕХАНІЗМ ДІЇ
є інноваційною. Дана технологія значно підвищує
Транспортування діючої речовини
біологічну
ефективність
Захисна масляна плівка
в листі
пестицидів та сумішей в різЗнищення воскового нальоту
Восковий
них умовах застосування, в
шар
тому числі і в умовах сухого
Епідерміс
та жаркого клімату.
Швидке переміщення
діючих речовин в рослину
Для продуктів цієї технології створюються спеціальМезофіл
ні поверхнево активні речоГербіцидна активність препарату зберігається довше та не
вини – не токсичні суміші з:
залежить від погодних умов
- активних з’єднань, які
значно покращують
контакт пестициду з рослина-
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ми, швидко знищують захисні природні бар’єри рослини;
- біоактиваторів, які сприяють утворенню дрібнодисперсної емульсії та допомагають діючим речовинам швидко, глибоко проникати в
середину рослини або до шкідливого організму, суттєво підвищуючи
активність діючих речовин, знижуючи потребу в зайвій кількості діючих речовин;
- захисних речовин, ад’ювантів та інших ПАР які перешкоджають випаровуванню пестициду за високих температур або змиванню
його дощем з поверхні листка, захищають культурну рослину від високої сонячної інсталяції тощо.
Саме висока технологічність нетоксичних поверхнево 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 додаткових обприскуваннях.
Масляним емульсіям для
досягнення високої біолоМасляні концентрати емульсій
гічної ефективності потрібно на 20-30% менше витрати 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 рослину від опіків, що
може викликати інтенсивна сонячна інсталяція. Вищеперераховані
переваги дозволяють посилити у культурних рослин ростові процеси, значно збільшити врожайність та покращити якість продукції.
Поверхнево активні
речовини, на основі
мінерального або
рослинного масла

Сприяє проникненню через восковий шар
кутикули завдяки близькій хімічній природі
масла і воскового шару
Пом’якшує, зменшує восковий шар,
збільшуючи проникнення діючих речовин у
рослину
Перешкоджає висиханню краплі при
обприскуванні, зберігаючи діючі речовини
пестициду в рідкій формі
Зменшує токсичну і фітотоксичну дії
препарату завдяки заміні більш токсичних
допоміжних компонентів маслом

Додаткові
ефективні
поверхнево-активні
речовини

Зменшує поверхневий натяг, сприяє
утворенню дрібнодисперсійної емульсії

Покращує розподіл препарату по поверхні
листа, значно збільшує площу змочування
поверхні

Збільшується стійкість до
дощів, зменшується
негативний вплив посухи

Зменшується негативний
вплив підвищених
температур і низької
вологості
Зменшується шкідливий
вплив пестициду на
сільськогосподарську
культуру і людину
Збільшується ефективна
доза діючих речовин, що
потрапляють в захищену
рослину

•Збільшення біологічної ефективності препарату
•Зниження залежності від несприятливих погодних умов
Збільшення врожайності
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AgroPower – це система но-

ВПЛИВ ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРОТРУЙНИКІВ

НА РІСТ СХОДІВ ТА РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ
вих поглядів у вирощуванні
СИСТЕМИ РОСЛИН
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 підживлюють 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
думки в селекції, за рахунок впроЕТАЛОН
ІМІДОР® ПРО 1,0 л/тт
вадження нових сортів, гібридів,
вдалося досягнути значної надбавки до врожайності, які мають вдвічі
більший потенціал врожайності в порівнянні 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 сучасних сортів
становить лише, близько 30-40% від генетичного потенціалу.
Тобто 60-70% урожайності втрачаємо від впливу інших негативних факторів (посуха, приморозки, високі низькі температури, хімічне навантаження…), що значно знижують потенціал урожайності.
Саме через посухи, приморозки, високі та низькі температури, високу вологість, кислотність або засоленість, хімічне навантаження
– рослина протягом 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 боротьбу з негативними
факторами навколишнього середовища, формуванням низького урожаю або повною його втратою.
З метою допомоги рослині в подоланні негативної дії природних і штучних негативних факторів і пропонується система AgroPower від Chemishe Guter AG
До системи AgroPower, входять продукти або суміші, засобів за-
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Урожайність зерна, ц/га

хисту рослин, макро- мікродобрив, стимуляторів росту, антистресантів та інших речовин, які значно покращують ростові процеси, посилюють природній імунітет, збільшують врожайність та поліпшують
якість продукції.
ВПЛИВ ПРОТРУЙНИКІВ НА ПОЛЬОВУ
Система AgroPower:
СХОЖІСТЬ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ
1. виключає або мінімізує хімічний стрес на культурну росСкарлет, МЕ і Україна, 2010
лину - за рахунок інноваційних
продуктів колоїдних розчинів,
мікроемульсій, масляних емульсій, масляних дисперсій у яких
висока біологічна ефективність
досягається за рахунок низької
норми витрати діючих речовин
або інших пестицидів з антиУкраїна, 2010
стрес компонентами.
2. посилює ростові процеси
в рослинному організмі за будь-яких умов за рахунок застосування
комплексу органічних та мінеральних речовин,
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
новостворених органів;
- Підвищує зимостійкість, морозостійкість та посухостійкість;
- Посилює природній імунітет
рослинного організму.
ПРІМАДОННА, СЕ
Система AgroPower
надає
додаткових можливостей с.-г.
ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
ВІДСУТНЯ ФІТОТОКСИЧНІСТЬ
виробникам протягом всієї вегетації ефективно управляти ростовими процесами в рослинах,
виключити
або мінімізувати
вплив на рослину будь-яких фіПрімадонна, СЕ
зичних, хімічних та біологічних
АНАЛОГ
факторів,
які призводять до
стресу в рослинному організмі.
Еталон (452,42 г/л
2,4-Д к-ти + 6,25 г/л
флорасулама) 0,6 л/га

Урожайність зерна на контролі

Прімадонна, СЕ
0,7 л/га

Захищена урожайність
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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 антистресантів та прискорити ріст, покращити розвиток рослин цукрових буряків
за рахунок органічно-мінеральних добрив-біостимуляторів, таким чином
отримати значну прибавку в урожайності.

Основні проблеми при вирощуванні цукрових буряків.
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На протязі всього періоду вегетації

знищення бур’янів

Щоб сформувати максимальний урожай, потрібно контролювати 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 захищати іх потрібно з початкових
фаз розвитку.
Цей факт пояснюється тим,
що цукровий буряк як широкорядна 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 посівам.
Через неодночасне проростання бур’янів по температурному 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 вида-

В перші 6 тижнів після сходів
В перші 4 тижні після сходів
Перший раз через 6 тижнів після сходів
Не знищувалися
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вихід цукру
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Вплив терміну забур’яненості на вихід цукру
(Шпаар Д. «Сахарная свекла», Минск 2004)

Мінімальні температури проростання бур’янів
в порівнянні із цукровим буряком
Яркутка польова
Горець пташиний
Ромашка
лікарська
Марь Біла
Канатник
Теофраста
Цукровий буряк
Щириця
запрокинута
Галинсога
мілкоцвітна
Амброзія
полинолиста
паслін чорнний
просо куряче
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Мінімальна температура проростання насіння бур’янів в порівнянні
з насінням цукрового буряка
(Шпаар Д. «Сахарная свекла», Минск 2004)

Порівняння пестицидного навантаження на цукровий
буряк препаратів з різними формуляціями
за однакової біологічної ефективності
140

Діюча речовина
не токсична

120
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Бетарен Супер
МД, КЕ - 1,0л/га
Аналог К.Е. 1,0л/га

ми 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 досягнення їх ефективної біологічної активності в випадку перерослих бур’янів, за роботи в
сухому жаркому кліматі, низької вологості повітря та сухого вітру тощо…
призводить до суттєвої фітотоксичності, хімічного стресу. Все це призводить до значної затримки в рості, великої затрати енергії на відновлення
вегетації, що призводить до значного зниження продуктивності.
Тому, саме система догляду AgroPower дає можливість виключити або
мінімізувати пестицидний стрес та прискорити ростові процеси в буряках.
Система AgroPower на цукровому буряку побудована на обов’язковому
застосуванні інноваційних продуктів які здатні працювати з низьким пестицидним навантаженням на культурну рослину, покращувати та посилювати
дію партнерів в бакових сумішах, мати відмінний біологічний ефект навіть
за екстримальних умов вирощування.

Захист від бур’янів в цукрових буряках обов’язково
будуйте на гербіцидах в формі М.К.Е. БЕТАРЕН СУПЕР МД, КЕ та ФОРВАРД, МКЕ
Один з прикладів системи AgroPower, в посівах цукрових буряків, від Chemishe Guter AG
№
п/п
обробітку

Час проведення
обробітку

Препарати та суміші**

Норма витрати на 1 га

1

Через 7-9 днів

Бетарен Супер, КЕ

1,2-1,4 л/га

2

Через 8-9 днів після
обробітку №1

Митрон, КС + Бетарен Супер, КЕ

1,5 л/га + 1,25 л/га

3

Через 9-11 днів після
обробітку №2

Біостим Універсал* + Кондор, ВГ +
Бетарен Супер, КЕ + Сателіт, Р

0,5л/га + 0,03кг/га + 1,35л/га
+ 0,2л/га

4

Перед змиканням
рядків

Біостим Буряк* + Лорнет, ВР +
Форвард, МКЕ + Бетарен Супер, КЕ

0,5л/га + 0,3л/га + 1,5(2,0)л/га
+ 1,25л/га

5

Через 14 днів після попереднього внесення

Біостим Буряк* + Бор

0,5л/га + 1,0л/га

6

Через 14-21 днів після
попереднього – 3 декада червня

Біостим Буряк* + Бор +
Беназол, ЗП

0,5л/га + 1,0л/га + 0,8л/га

7

Через 21 днів після
попереднього – середина липня

Біостим Буряк* + Бор + Медея, МЕ

0,5л/га + 1,0л/га + 1,0л/га

8

Через 21 днів після попереднього – початок
серпня

Біостим Буряк* + ТРІАДА, ККР*

0,5л/га + 0,6л/га

* - реєстрація препаратів очікується
** - 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 вказана в таблиці, можливе
використання різних продуктів – партнерів: Митрон КС, Бетарен Супер МД КЕ, Кондор ВГ,
в залежності від видів бур’янів.
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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 антистресантів, стимуляторів росту, тощо….

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД CHEMISHE GUTER AG − ЗЗР на основі МКЕ, МЕ, та ККР

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
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Перевага AgroPower в виробничих умовах
над традиційними системами догляду

Система захисту від
відомого виробника

Різниця в змиканні
рядків- 16 днів
Середня різниця
маси корнеплоду
в 50грам

ВПЛИВ БІОСТИМ БУРЯК НА
ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДУ
ЦУКРОВОГО БУРЯКУ (2012р.)
Варіант досліду

Урожайність,
т/га

прибавка до
Цукристість,
Збір
контролю,
%
Цукру, т/га
т/га

Контроль, фон NPK

26,4

-

17,6

4,6

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

29,9

3,5

18,3

5,5

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

31,7

5,3

18,5

5,9

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

32,6

6,2

18,9

6,2

0,6

0,4

НСР05

З

2,6

AgroPower від Chemishe Guter AG
це можливо

Вихід цукру з
1 га більший на
1,5 т/га.
Випробування
системи AgroPower
в Україні
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Бетарен®
Супер МД, КЕ

максимальне
поглинання
гербіциду
завдяки
масляній
дисперсії

ГЕРБІЦИДИ

грунтова
та поверхнева
дія
стійкість
до дощу
активність
проти
дводольних
і злакових
бур’янів
відсутня
фітотоксичність
до культури

БЕТАРЕН
СУПЕР МД

Один з прикладів системи AgroPower, в посівах цукрових буряків, від Chemishe
Guter AG

ЛЕГКІСТЬ У РОБОТІ!
СУПЕР РЕЗУЛЬТАТ!
16

ГЕРБІЦИД

17

ГЕРБІЦИДИ

20

Технологія
масляних
емульсій

БЕТАРЕН® СУПЕР МД, КЕ
Реєстраційне посвідчення: А 05581

Унікальний системний гербіцид на масляній основі для ефективного захисту посівів
буряків

Однорічні дводольні бур’яни й деякі злакові:

чутливі види:

амброзія полинолиста, вероніка (види), спориш
(види), гірчиця польова, гірчак березковидний,
дурзілля звичайне, гірчаки (види), димянка лікарська, зірочник середній, жовтозілля звичайне, лобода (види), тонконіг звичайний, незабудка польова,
паслін чорний, 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, метлюг звичайний, полин звичайний, просо (види), мишій (види)

Препаративна форма
Масляний
концентрат
емульсії, що містить:
126 г/л етофумезату
63 г/л фенмедифаму
21 г/л десмедифаму
Клас небезпеки

2 клас небезпеки, небезпечне
з’єднання.

Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л.

слабо чутливі види:

будяк польовий, берізка польова, лисохвіст, осот
(види), ромен польовий, пирій повзучий, ромашка
непахуча, свинорий.

Регламент застосування препарату
Культура

Шкідливий
об’єкт

Буряк цукровий, столовий, кормовий

Однорічні дводольні і деякі
злакові бур’яни

Норма витрати
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

0,8-1,5

Триразове обприскування
посівів: перше у фазу сім’ядольних листків бур’янів,
друге і третє у міру появи
нових бур’янів в ту ж фазу

21

ГЕРБІЦИДИ

• 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
Спектр дії
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ГЕРБІЦИДИ

Технологія
НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

масляних
емульсій

ГЕРМЕС, МД

Реєстраційне посвідчення: А 05599

• Потужне швидке тотальне знищення та подальший контроль широкого спектру бур’янів до кінця вегетації (в т.ч. вовчок, амброзія, підмаренник чіпкий, талабан польовий,
щириця, лобода,
гірчиця, пирій та інші
бур’яни)
• Толерантна, м’яка, селективна дія до оброблюваної культури
• Зниження фітотоксичної дії на оброблювані
рослини та зменшення післядії на подальші
культури в сівозміні
• Відмінний інструмент в системах мінімального та нульового (no-till) обробітку ґрунту
Спектр дії
Ефективний контроль однорічних і багаторічних злакових 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 звичайний, падалиця зернових
Багаторічні злакові – пирій
Дводольні в.т.ч - зірочник середній, падалиця
гречки, лобода біла, щириця звичайна, гірчиця польова, редька дика, суріпиця звичайна, кучерявець
Софії, жабрій звичайний, канатник Теофраста, підмаренник чіпкий та ін….
Організація сівозміни:
Через 4 місяці після застосування Гермесу, МД можна
висівати - зернові колосові та зернобобові: горох, сою.
Через 11 місяців - кукурудзу, озимий ячмінь, соняшник.
Через 16 місяців - можна висівати ріпак і буряк.

Препаративна форма
Масляна дисперсія, що
містить:
50 г/л хізалофоп-Петилу
38 г/л імазамокса.
Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування
Поліетиленові
10 л.

каністри

5

або

Регламент застосування препарату
Культура

ШкідлиНорма витрати Спосіб, час обробки, особливості застовий об’єкт препарату, л/га
сування

Соя

Горох
Соняшник (сорти
і гібриди, стійкі
до імідазолінів)

Злакові і
дводольні
бур’яни

0,6-1,0

Обприскування посівів сої на стадії 1-трійчастого
листка з розвитком бур’янів 2-4 листки дводольних та 3-5 листків злакових

0,7-1,0

Обприскування посівів в ранні фази розвитку
дводольних бур’янів (2-4 справжніх листків) і у
фазу 3-6 справжніх листків культури

0,8-1,1

Обприскування посівів у фазу 4 справжніх листків культури
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ГЕРБІЦИДИ

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

ГРАНАТ, ВГ

Реєстраційне посвідчення: А 05578

ГЕРБІЦИДИ

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

Препаративна форма
Вододисперсні гранули,
що містять:
750
г/кг
трибенурон-метилу.
Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Полімерні банки по 0,5 кг.

• 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
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 середній, злинка канадська, кропива (види), молокан
(види), мак дикий, незабудка польова, осот (види),
редька дика, роман (види), ромашка (види), соняшник(падалиця), сухоребрик (види), талабан польовий, фіалка польова, хрінниця (види), шпергель
звичайний, ріпак (падалиця), лобода біла, осот польовий жовтий, щавель (види);

середньочутливі види:

волошка синя, фіалка, підмаренник чіпкий, кульбаба лікарська;

слабо чутливі види:

амброзія полинолиста, берізка польова, вероніка
плющолиста, рутка лікарська.

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об’єкт

Норма витрати
препарату, г/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Пшениця яра, ячмінь ярий

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

15

Обприскування посівів у фазі 2-3
листків до виходу в трубку культури включно

Пшениця озима,
ячмінь озимий

Однорічні дводольні
бур’яни, в т.ч. стійкі
до 2,4-Д і МЦПА, осот
польовий

20-25

Обприскування посівів у фазі 2-3
листків до появи прапорцевого
листка культури включно
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НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ДРОТИК®, ККР

Реєстраційне посвідчення: А 05698

• 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

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

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

чутливі види:

осот польовий, вика смітнопольова, берізка польова, галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, сухоребрик лікарський, дискуранія Софії, нетреба звичайна, лобода (види),
щириця (види), мак самосійка, злинка канадська, молочай
лозний, молокан татарський, незабудка польова, осот польовий, пастуша сумка звичайна, падалиця соняшнику,
редька дика, суріпиця звичайна, щавель кучерявий, талабан польовий та ін.

помірно чутливі види:

амброзія полинолиста, волошка синя, вероніка (види), канатник Теофраста, кропива (види), перстач (види), лопух
(види), липучка (види), льнянка звичайна, мати-й-мачуха
звичайна, кульбаба (види), підмаренник чіпкий, чистець
однорічний, щириця (види), глуха кропива (види), паслін
чорний та ін.

2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 10 л.

слабо чутливі види:

гірчак (види), рутка лікарська, зірочник середній, жовтозілля весняне, пікульник (види), полин звичайний, пупавка
польова, ромашка (види), фіалка польова та ін.

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об’єкт

Норма витрати
препарату,
л/га

Пшениця
яра, ячмінь
ярий

Однорічні і багаторічні дводольні бур’яни

0,6-0,8

Багаторічні дводольні бур’яни, в т.ч. злісні (берізка польова,
осот польовий, молочай лозяний, молокан татарський та ін.)

0,6-0,8

Пшениця
озима, ячмінь озимий

Однорічні і багаторічні дводольні бур’яни

0,6-0,8

Багаторічні дводольні бур’яни, в т.ч. злісні (берізка польова,
осот польовий, молочай лозяний, молокан татарський та ін.)

0,6-0,8

Однорічні злакові і багаторічні дводольні бур’яни, в т.ч.
злісні (берізка польова, осот польовий, молочай лозяний,
молокан татарський та ін.)

0,7-0,8

Кукурудза

Спосіб, час обробки, особливості
застосування
Обприскування посівів
у фазі кущіння культури
Обприскування посівів
весною у фазі кущіння
культури до виходу в
трубку
Обприскування посівів
у фазі 3-5 листків
культури
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ГЕРБІЦИДИ

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

Зонтран, ККР
біоактиватор

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

висока
біологічна
активність

ГЕРБІЦИДИ

Висока
стабільність
робочого
розчину

відмінна
стимуляційна
та
рострегуляційна
дія

висока
ефективність
за екстренних
умов
вирощування

низьке
пестицидне
навантаження
на культуру
рослини

висока
стійкість
до
змивання

Новий стандарт захисту!
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НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ЗОНТРАН® ККР

Реєстраційне посвідчення: А 05694

Селективний досходовий 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 проникність в тканини
бур’янів
• Висока стабільність робочого розчину - висока стійкість до розшарування та випадання в осад
• Препарат містить біоактиватор
• Тривалий гербіцидний захист
Спектр дії

Однорічні дводольні і злакові бур’яни:
чутливі види: волошка синя, вероніка (види),
гірчаки (види), гірчиця польова, нетреба звичайна,
димянка лікарська, плоскуха (види), зірочник середній, жовтозілля весняне, лобода (види), тонконіг
звичайний, вівсюг, грицики 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 чорний, портулак
городній, роман польовий, пирій повзучий, сорго
(види), фіалка польова, талабан польовий;
слабо чутливі види: амброзія полиннолиста,
підмаренник чіпкий

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

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 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

0,8-1,4
Картопля
Томати
посівні
(безрозсадні)
Томати розсадні
Соя
Озима пшениця**

1,0+(0,5-0,6)
Однорічні
дводольні і
злакові
бур’яни

Спосіб, час обробки, особливості застосування
Обприскування вегетуючих бур'янів при висоті бадилля 5 см

200-300

Обприскування вегетуючих бур'янів до всходів культури з
послідуючим обприскуванням при висоті бадилля 5 см

300-400

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

0,7-1,4

Обприскування посівів у фазі 4-6 листків культури

0,8-1,4

500

Обприскування бур'янів через 15-20 днів після висадки
розсади в ґрунті

0,6-0,8 (1,0)*

200-300

Обприскування вегетуючих бур'янів до посіву, до сходів культури або обприскування посівів у фазі 2-х трійчастих листків

0,3-0,6

200-300

Обприскування посівів у фазу 2-3 листків або ранньою
весною в фазу кущення культури. В вологих погодних умовах
застосовувати мінімальну норму.

0,4+0,8

* - норма внесення для чорноземів, ** - реєстрація і досвід використання в інших країнах
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КАССІУС®, ВП

Реєстраційне посвідчення: А 05793

ГЕРБІЦИДИ

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

Препаративна форма
Водорозчинний
порошок, що містить:
250 г/кг римсульфурону.

• Знищує широкий спектр дводольних і злакових бур’янів в т.ч і пирій повзучий (Agropyrum
repens L.)
• 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
Спектр пригнічуваних бур’янів
Однорічні і багаторічні злакові і дводольні бур’яни.

Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування

Полімерні банки або фольговані
пакети 0,5 кг.

чутливі види:

пирій повзучий, гумай, вівсюг звичайний, тонконіг
звичайний, куряче просо, сорго, плевел, канатник
Теофраста, види щириці, редька дика, пастуша сумка, рутка лікарська, підмаренник чіпкий, види ромашки, гірчиця польова, жовтозілля весняне, осоти,
нетреба звичайна, вика смітнопольова, зірочник середній, лисохвіст, мак самосійка, мишачий горошок,
талабан польовий, 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.

Регламент застосування препарату
Культура

Кукурудза

Картопля*
(окрім
ранньо-стиглої)

Шкідливий
об’єкт

Норма витрати
препарату, г/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

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

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 обприскування по першій і другій хвилі бур'янів (інтервал 10-20
днів) в суміші з 200 мл/га Сателіт, Р (окремо для кожної обробки)

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)

Багаторічні і
однорічні злакові і
дводольні бур'яни

Багаторічні
(пирій повзучий),
однорічні злакові і
деякі дводольні

* - реєстрація і досвід використання в інших країнах
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Реєстраційне посвідчення: А 05696

Післясходовий системний гербіцид, призначений для боротьби з однорічними
дводольними бур’янами на посівах цукрових буряків.

• Контроль широкого спектру бур’янів з моменту появи сходів культури
• Зупинка росту бур’янів вже через 2 години
після обробки
• Високовибірковість до культури
• Висока ефективність за будь-яких погодних
умов
• Важливий компонент у системі захисту буряків
Спектр пригнічуваних бур’янів
Однорічні дводольні бур’яни.

чутливі види:

щириця запрокинута, грицики звичайні, молочай
сонцегляд, глуха кропива (види), кропива дводомна,
чистотіл звичайний, ромашка (види), паслін чорний,
очний цвіт польовий, редька дика, гірчак вузлуватий, гірчак почечуйний, падалиця ріпаку , падалиця
соняшнику, резеда жовта, гірчиця польова, вероніка
персидська, незабудка польова, жабрій звичайний,
талабан польовий, канатник Теофраста, петрушка
собача звичайна, осот (сходи), підмаренник чіпкий,
просо куряче.

помірно чутливі види:

Водорозчинні гранули,
що містять:
500 г / кг трифлусульфурон-метилу
Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Фольговані пакети по 0,6 кг.

мак дикий, лобода гібридна, фіалка польова, горець
пташиний, амброзія полинолиста.

слабо чутливі види:

лобода (види), осот польовий, лобода біла, чистець
(види), димянка лікарська, зірочник середній, вероніка плющолиста, берізка польова, щириця жминдовидна.

Препаративна форма
Культура

Буряк
цукровий

Регламент застосування препарату

Шкідливий об'єкт

Норма витрати
препарату, г/га

Однорічні дводольні
бур’яни
(в т. ч. щириця
жминдовидна, лобода біла)

30 + 200 мл ПАР
Сателіт

Спосіб, час обробки, особливості застосування
Обприскування посівів у фазі
сім’ядолі – два справжніх листки
бур’янів і при необхідності повторно через 7 – 15 днів по другій
«хвилі» бур’янів у фазі 2 листків в
суміші з ПАР

29

ГЕРБІЦИДИ

ГЕРБІЦИДИ

КОНДОР, ВГ

ЛОРНЕТ® ВР

Реєстраційне посвідчення: А 05588

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

ГЕРБІЦИДИ

Препаративна форма
Водний
розчин,
що
містить:
300 г/л клопіраліду.
Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л.

• 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
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.

Регламент застосування препарату
Культура

Шкідливий об'єкт

Норма витрати
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Буряк цукровий

Однорічні дводольні
й багаторічні коренепаросткові бур’яни

0,3-0,5

Обприскування посівів у фазі 1-3
пари справжніх листків культури
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МИТРОН, КС

Реєстраційне посвідчення: А 05580

• 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 КЕ та БЕТАРЕН® ЕКСПРЕС АМ, КЕ
Спектр пригнічуваних бур’янів

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

Чутливі види:

Клас небезпеки

Однорічні дводольні бур’яни.

вероніка (види), гірчак (види), гірчиця польова,
сухоребрик (види), дескуранія Софії, рутка лікарська, зірочник середній, жовтозілля звичайне, лобода (види), грицики звичайні, паслін чорний, жабрій
(види), підмаренник чіпкий, портулак городній, ромашка (види), редька дика, пальчатка криваво-червона, щириця (види), глуха кропива, талабан польовий, фіалка польова.

Механізм дії

Препарат має системну активність. Проникає Митрон, КС в бур’яни через коріння, та через їх листову пластину. Митрон, КС переміщується по судинах
акропетально (знизу – в верх) до листків зупиняючи процес фотосинтезу, порушуючи реакцію Хілла
в фотосинтезі, що призводить до швидкої зупинки
росту та розвитку чутливих видів бур’янів, а в подальшому і їх повної загибелі.

2 клас небезпеки, небезпечне
з’єднання.

Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5, 10 л.

Регламент застосування препарату
Культура
Буряк
цукровий,
столовий,
кормовий

Шкідливий об'єкт
Однорічні дводольні і
злакові бур’яни

Норма витрати
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

5,0-6,0

Послідовне обприскування протягом вегетації культури

1,5-2,0

Обприскування у фазі сім’ядолі
бур’янів, наступні обприскування
з інтервалом 8-14 днів
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ГЕРБІЦИДИ

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

ОВСЮГЕН ЕКСПРЕС

ЕКСПРЕС ЗАХИСТ
ВІД ЗЛАКОВИХ БУР’ЯНІВ!

ОВСЮГЕН® ЕКСПРЕС, КЕ*

• 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
Спектр дії

ОВСЮГЕН® ЕКСПРЕС, КЕ – це селективний післясходовий 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.
Завдяки присутності та збалансованій кількості антидоту в препаративній формі, ОВСЮГЕН® ЕКСПРЕС, КЕ абсолютно не токсичний до оброблювальних культур.

Механізм дії

Препарат поглинається вегетативними органами
рослин протягом 1-3 годин після застосування і накопичується в точках росту. В результаті відбувається відмирання точок росту, що призводить до припинення росту і загибелі бур’яну.

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

Пшениця
яра, озима

Однорічні злакові бур’яни (види мишію, просо
куряче, просо напівквітуче, вівсюг, мітлюг
звичайний та ін.)

Норма витрати
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

0,4-0,6

Обприскування посівів по вегетуючим бур’янам, починаючи з
фази 2 листків до кінця кущення (незалежно від фази розвитку культури)
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ГЕРБІЦИДИ

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

ПРІМАДОННА® ,СЕ
Реєстраційне посвідчення: А 05579

ГЕРБІЦИДИ

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

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

2 клас небезпеки, речовини високонебезпечні.

Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування
Поліетиленові
5 – 10 л.

каністри

по

• Високоефективний двокомпонентний гербіцид для захисту посівів зернових культур
від широкого спектру дводольних бур’янів
• Знищує злісні, важковикорінювані види
бур’янів, такі 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 їх ростові процеси.
• Містить біоактиватор росту, який виступає в
ролі антистресового компоненту для культурних рослин
• Потужна абсорбція та гербіцидна активність
Спектр дії
Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни.
Знищує: амброзію полинолисту, осот польовий, вероніку (види), гірчаки (види), гірчицю польову, гірчак берізковидний, дескуранію Софії, рутку аптечну,
зірочник середній (мокриця), латук татарський, мак
самосійку, лободу (види), кульбабу лікарську, осот
польовий, осот шорсткий, паслін чорний, пастушу
сумку звичайну, підмаренник чіпкий, редьку дику,
ромашку (види), щирицю (види), талабан польовий,
глуху кропиву (види), а також більше 150 інших видів дводольних бур’янів.

Регламент застосування препарату

Культура
Пшениця озима та яра.
Ячмінь озимий та ярий.
Жито, тритікале, овес
Кукурудза
Просо
Сорго
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Шкідливий
об'єкт
Однорічні
та багаторічні
дводольні
бур’яни

Норма витрати препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості
застосування
Обприскування від фази кущіння до
виходу в трубку культури

0,6-0,9

Обприскування з фази 3 до фази 7
(включно) листків культури
Обприскування від фази кущіння до
виходу в трубку культури
Обприскування у фазі 3-5 листків
культури

СПРУТ ЕКСТРА® , ВР*

• 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
емульгатора
• Застосовується за позитивної температури
повітря починаючи з +5°С
• Не має ґрунтової активності та післядії в
сівозмініі
Спектр дії

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

Механізм дії

Препарат проникає в бур’яни через листя, інші зелені частини та переноситься по всіх органах бур’янів,
включаючи кореневу систему, блокуючи синтез ароматичних амінокислот.

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

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 10 л.

Регламент застосування препарату
Об'єкт обробки
Пари
Землі несільськогосподарського призначення

Шкідливий об'єкт

Норма витрати
препарату, л/га

Однорічні злакові та дводольні бур'яни

1,35-1,85

Багаторічні злакові та дводольні бур'яни

2,0-3,7

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни

2,5

Спосіб, час обробки, особливості застосування
Обприскування бур'янів в період
їх активного росту
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, 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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ГЕРБІЦИДИ

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

РЕПЕР®, ККР

Реєстраційне посвідчення: А 06031

• 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.
Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Спектр дії:

Відмінно контролює: підмаренник чіпкий, берізку
польову, гірчаки (види), пікульник (види), щавель
(види), незабудку польову, паслін чорний, кульбабу
лікарську, вероніку (види), кропиву, соняшник (самосів), торицю польову, ромен польовий, пупавку
собачу, глуху кропиву (види), борщівник (види),осот (види), лободу білу, мак дикий, ромашку непахучу та інші види ромашки, грицики, гірчицю польову, амброзію полинолисту, молокан татарський,
мати-й-мачуху, волошку синю та інші бур’яни родин
пасльонових і бобових.

Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна

Тара фасування
Поліетиленові
10 л.

каністри

5

або

Регламент застосування препарату
Культура

Шкідливий об'єкт

Норма витрати
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Ярий і озимий ріпак

Однорічні і багаторічні
дводольні бур’яни, в т.ч.
коренепаросткові

0,7-1,0

Обприскування посівів у
фазу 3-6 справжніх листочків
культури і до появи квітуючих
бутонів
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ГЕРБІЦИДИ

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

ФЕНІЗАН®, ВР

Реєстраційне посвідчення: А 05585

ГЕРБІЦИДИ

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

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

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л.

• 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

Препарат повністю розкладається у грунті за 12-16
тижнів після внесення.

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, редька дика, ромашка
непахуча, шпергель польовий, щириця (види), талабан польовий, глуха кропива
помірно чутливі види: вероніка (види), берізка польова, підмаренник чіпкий, дурзілля звичайне,
мак-самосійка, молочай, незабудка польова, осот
(види), полин звичайний, сигезбекія пухнаста, фіалка польова
слабкочутливі види: лисохвіст, метлюг звчайний, тонконіг звичайний, мишій (види).

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об'єкт

Норма витрати
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Пшениця
озима, ячмінь ярий

Однорічні дводольні,
у т.ч. стійкі до 2,4-Д і
МПЦА, та деякі багаторічні дводольні

0,18-0,2

Обприскування посівів у фазу
кущіння культури до виходу в
трубку
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Технологія
масляних
емульсій

ФОРВАРД®, МКЕ

Реєстраційне посвідчення: А 05586

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

звичайний, вівсюг звичайний, просо куряче, очеретинна, мишій сизий, мишій зелений, росичка кров’яна, пажитниця, бромус, тонконіг однолітній;
Багаторічні злакові — пирій повзучий, свинорий
пальчастий, гумай, мітлиця біла, тонконіг звичайний, очерет звичайний.
Швидкість дії: Ріст бур’янів рослин припиняється
відразу після обробки. Перші ознаки дії проявляються
через 7-10 днів, загибель бур’янів — через 2-3 тижні.

Масляний
концентрат
емульсії, що містить:
60
г/л
хізалофопП-етилу.
Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 10 л.

Сумісність з іншими пестицидами:

Форвард, МКЕ в бакових сумішах покращує роботу та посилює дію гербіцидів-партнерів. При змішуванні з гербіцидами Форвард, МКЕ доливають завжди в останню чергу.

Регламент застосування препарату

Препаративна форма
Культура

Буряк цукровий

Ріпак*,
Соя*, Соняшник*

Шкідливий об'єкт

Норма витрати препарату, л/га

Однорічні злакові бур’яни
(просо куряче, сорго
польове, мишій)

0,6-1,2

Багаторічні злакові бур’яни, у т.ч. пирій повзучий

1,5-2,0

Однорічні злакові бур’яни
(просо куряче, сорго
польове, мишій)

0,8-1,5

Багаторічні злакові бур’яни, у т.ч. пирій повзучий

2,0

Спосіб, час обробки, особливості застосування
Обприскування посівів у фазу 2-4
листів бур’янів, незалежно від фази
розвитку культури
Обприскування посівів при висоті
пирію повзучого 10-15 см, незалежно від фази розвитку культури
Обприскування посівів у фазу 2-4
листів бур’янів, незалежно від фази
розвитку культури
Обприскування посівів при висоті
пирію повзучого 10-15 см, незалежно від фази розвитку культури

* - реєстрація і досвід використання в інших країнах
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ГЕРБІЦИДИ

• 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
Спектр дії: Однорічні злакові — лисохвіст, метлюг

ІНСЕКТИЦИДИ

КІНФОС® ,КЕ

Реєстраційне посвідчення: А 05697

• 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
Спектр дії

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

Хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, п’явиця, колорадський жук, трипси, блішки, попелиці,
лучний метелик, соєва плодожерка, павутинний
кліщ, саранові та інші сисні та листогризучі шкідники.

Клас небезпеки

Висока швидкість токсичної дії.

3 роки

Швидкість дії

3 клас небезпеки, речовина помірно токсична.

Гарантійний термін
зберігання
Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л.

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об'єкт

Норма витрати препарату,
л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Хлібна жужелиця

0,5

Обприскування сходів

Пшениця

Клоп шкідлива черепашка, блішки, попелиці,трипси

0,15-0,35

П’явиця

0,15-0,2

Сисні шкідники
Лучний метелик
Соєва плодожерка
Павутинний кліщ

0,15-0,2
0,2-0,4
0,3-0,4
0,5

Ячмінь,
овес
Картопля
Соя*

Обприскування в період вегетації

* - реєстрація та досвід використання в інших країнах
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ІНСЕКТИЦИДИ

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

Реєстраційне посвідчення: А 05683

• 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
Спектр контактної дії

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

2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна.

Стеблові мухи, клоп шкідлива черепашка, блішки, попелиці, цикадки, трипси, п’явиці, колорадський жук, бурякова попелиця, бурякова
мінуюча муха, горохова зернівка, горохова плодожерка, горохова попелиця, довгоносики, клопи, саранові та інші.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Швидкість дії

Тара фасування

Швидкість токсичної дії висока.

Поліетиленові каністри по 5 л.

Регламент застосування препарату

Культура

Пшениця
Ячмінь
Горох
Ріпак
Картопля

Шкідливий об'єкт
Злакові мухи
Клоп шкідлива черепашка
Блішки, цикадки, попелиці,
трипси, п'явиці
П'явиця, попелиці, блішки
Зернівка горохова, попелиці,
трипси
Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті
блішки
Колорадський жук

Норма витраСпосіб, час обробки, осоти препарату,
бливості застосування
л/га
Обприскування сходів
0,1-0,15
0,1
0,1
0,1

Обприскування в період
вегетаці

0,1-0,15
0,07-0,1
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ІНСЕКТИЦИДИ

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

ФУНГІЦИДИ

БЕНАЗОЛ®, ЗП

Реєстраційне посвідчення: А 05583

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

ФУНГІЦИДИ

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

2 клас небезпеки, речовина високонебезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Фольговані або паперові мішки по
5 кг.

• 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 борошнистою 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
Спектр дії
Ефективний проти снігової плісняви, бактеріозу,
фузаріозної кореневої гнилі, церкоспорельозної,
офіобольозної, сірої гнилей, борошнистої роси, церкоспорозу, оїдіуму, септоріозу, оливкової плямистості, фузаріозу, аскохітозу, пірикуляріозу та інших
хвороб що відносяться до класу аскоміцетів, базидіоміцетів та незавершених грибів.

Регламент застосування препарату
Норма витраСпосіб, час обробки, осоти препарату,
бливості застосування
кг/га

Культура

Шкідливий об'єкт

Пшениця
озима

Фузаріозна коренева гниль,
борошниста роса, церкоспорельоз, офіобольоз, снігова
пліснява

0,3-0,6

Цукровий
буряк

борошниста роса, церкоспороз

0,6-0,8
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Обприскування рослин в
період вегетаці
Рекомендується вмикати
мішалку при роботі обприскувача

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

МЕДЕЯ®, МЕ*

• 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
Спектр дії:

Парша, борошниста роса, філостиктоз, моніліоз, альтернаріоз, чорна плямистість, іржа, біла плямистість
груші (септоріоз), плямистість листя, гнилі плодів при
зберіганні (моніліозна, пеніцільозна, плиснявовидна,
фітофторозна гнилі), фузаріозна коренева гниль, бактеріальний опік, мілдью, оідіум, антракноз, чорна плямистість (фомопсис), сіра гниль, біла гниль, комплекс
гнилей ягід.

Препаративна форма
Мікроемульсія, що
містить:
50 г/л дифеноконазола
30 г/л флутріафола.
Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5-10 л.

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об'єкт

Норма витрати препарату, л/га

Яблуня

Парша, борошниста роса, філостикоз, гнилі плодів при зберіганні (моніліозна, пеніцільозна,
гірка, плиснявовидна)

0,8-1,2

Виноград

Оідіум, чорна плямистість
(фомопсис), сіра гниль,
чорна гниль

0,8-1,2

Цукровий
буряк

Борошниста роса, церкоспорз

0,6-0,8

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Обприскування в період вегетації:
перше профілактичне або при появі
перших ознак захворювання,
послідуючі - з інтервалом 7-10 днів
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ФУНГІЦИДИ

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

Метаміл® МЦ, ВГ
640 Г/КГ МАНКОЦЕБУ +80 Г/КГ МЕТАЛАКСИЛА

ФУНГІЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ КАРТОПЛІ
30

ХВИЛИННЕ ПРОНИКНЕННЯ
2

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ
1

ПЕРЕКОНЛИВИЙ АРГУМЕНТ ЗАХИСТУ ВІД ФІТОФТОРОЗУ КАРТОПЛІ

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ФІТОФТОРОЗУ!
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МЕТАМІЛ® МЦ, ВГ
Реєстраційне посвідчення: А 05682

• Високоефективний фунгіцид з широким
спектром хвороб в т.ч фітофторозом і альтернаріозом
• Має захисну, куративну та викорінюючу дію
• Забезпечує подвійний захист: зовні і з середини
• Швидке проникнення всередину 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
Спектр дії

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

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Фітофтороз, альтернаріоз, ризоктоніоз, чорна ніжка,
пероноспороз, мілдью, оїдіум, антракноз та інші хвороби з класів аскоміцетів, ооміцетів, базидіоміцетів,
переноспорових, пітіумових, фітофтори та незавершених грибів.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Фольговані або паперові мішки по
5 кг.

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об'єкт

Норма витрати
препарату, кг/га

Картопля

Фітофтороз, альтернаріоз,
ризоктоніоз, чорна ніжка

2,0-2,5

Фітофтороз, альтернаріоз

2,5

Томати
відкритого
грунту
Цибуля
ріпчаста
Огірки
відкритого
грунту
Виноград

2,0-2,5
Пероноспороз

Мілдью, оідіум, антракноз

Спосіб, час обробки,
особливості застосування

Обприскування в період
вегетації

2,5
2,0-2,5
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ФУНГІЦИДИ

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

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ТИТУЛ 390®, ККР*

ФУНГІЦИДИ

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

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

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л.

• 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
Спектр дії

Борошниста роса; іржа бура, стеблова, жовта; септоріоз; гельмінтоспоріозна плямистість; фузаріоз
колоса; сітчаста, темно-бура й гельмінтоспоріозна
плямистості та інші хвороби.

Регламент застосування препарату
Культура

Шкідливий об'єкт

Пшениця

Борошниста роса, іржа
бура, стеблова, жовта,
гельмінтоспоріозна плямистість, септоріоз

Норма витрати
препарату, л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

0,26

Обприскування рослин у період
вегетації у фазі прапорцевого
листка (або) й початку колосіння
Обприскування рослин у період
вегетації у фазі кінець колосіння - початок цвітіння

0,26

Обприскування рослин у період
вегетації

Фузаріоз колоса

Ячмінь
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Сітчаста, темно-бура й
гельмінтоспоріозна плямистості, борошниста роса,
іржа

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ТИТУЛ ДУО®, ККР
Реєстраційне посвідчення: А 05582

• 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
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.
Синергізм пропіконазолу і тебуконазолу дозволяє відмінно контролювати різні плямистості, борошнисторосяні та іржасті гриби, а також фузаріуми в т.ч
і гнилі та пліснявіння.

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

2 клас небезпеки, небезпечне
з’єднання.

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

0,25

Пшениця озима

Борошниста роса, іржа (бура, жовта, стеблова), септоріоз, гельмінтоспоріозна плямистість,
фузаріозна снігова пліснява, церкоспорельоз,
фузаріозна коренева гниль

Обприскування рослин у фазі
прапорцеввого листка і (або)
початок колосіння

Фузаріоз колоса

0,35

Обприскування рослин у фазі
кінець колосіння – початок
цвітіння

Ячмінь ярий і
озимий

Борошниста роса, іржа, гельмінтоспоріозна, сітчаста, темно-бура, смугаста плямистістьлистя,
септоріоз, ринхоспоріоз, церкоспрорельоз,
перенофороз

0,25

Буряк цукровий

Церкоспороз, борошниста роса, фомоз

0,35

Виноград

Оїдіум, мілдью, антракноз

0,15-0,25

Ріпак озимий

Альтернаріоз, фомоз, інгібітор росту листя

0,3-0,4

Соняшник*

Фомопсис, вертицільоз, суха та сіра гниль

0,3-0,4

Обприскування в період вегетації

Обприскування рослин у фазу
8-10 листків або в фазу цвітіння
соняшнику

* - реєстрація і досвід використання в інших країнах
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ФУНГІЦИДИ

Новий унікальний двухкомпонентний
нано-фунгіцид для захисту сільськогосподарських культур

Тріада®, ККР
НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЬОХКОМПОНЕНТНИЙ СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД,
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОМПЛЕКСОМ ХВОРОБ

ФУНГІЦИДИ

НА ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР.

Висока інтенсивність фотосинтезу
з пролонгованою
фунгіцидною дією
Відмінний «стопефект» та ефект
«зеленого
листка»
Н а й ш и р ш и й
спектр контролю
захворювань,
в
тому числі фузаріоз, альтернаріоз,
іржа,
септоріоз,
борошниста роса
та інші.

Тріумф в захисті!
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ТРІАДА

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ТРІАДА®, ККР*

• Універсальний фунгіцид
• Поєднання всіх найкращих фунгіцидних та
рост-стимулюючих властивостей до рослини
• Розширений спектр контролю над патогенами з посиленою лікувально-профілактичною
та захисною 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.
Спектр дії:
жовта іржа, стеблова іржа, бура та карликова іржа,
септоріози листя та колоса, піренофороз, плямистості листя та стебла, ринхоспоріоз, фузаріоз, альтернаріоз та інші хвороби.

Механізм дії

Колоїдна формуляція, на відміну від суспензійних
продуктів, абсорбується всіма органами рослини,
листям, стеблами, піхвами листка, квітками і зернівками. Ця здатність дає можливість контролювати
нові в т.ч. і важковикорінюючі хвороби в с/г культурах, котрі розвиваються в середині насіння, зернівках, стручках, бобах і є недоступними традиційним
суспензійним фунгіцидам. За рахунок нано-формуляції, з дисперсністю діючих речовин - менше 0,1
мкм (менше розміру 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.

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

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5-10 л.

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об'єкт

Яра і озима
пшениця

Фузаріоз, борошниста роса, бура
іржа, стеблова, жовта, карликова, септоріоз, піренофороз,
темно-бура плямистість, сітчаста
плямистість, рінхоспоріоз
Борошниста роса, іржа, септоріоз, антракноз, церкоспороз,
фузаріоз, аскохітоз

Озимий ячмінь
Соя*

Норма витрати препарату,
л/га

0,5-0,6

Спосіб, час обробки, особливості
застосування
Обприскування в
період вегетації

Бутонізація-цвітіння

* - очікується реєстрація в Україні
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ФУНГІЦИДИ

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

ПРОТРУЙНИКИ

ПЕРЕВАГИ МІКРОЕМУЛЬСІЙНИХ ПРОТРУЙНИКІВ

ПРОТРУЙНИКИ

«ВИБІР ПРОТРУЙНИКА ЗАЛЕЖИТЬ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ВІД ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕПАРАТИВНОЇ 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% майбутнього врожаю та
заощадити кошти на додаткових фунгіцидних обробітках.
Які по вегетації зберігають 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 інфекції 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 злаковими бур’янами в посівах зернових, зміна структури посівних площ,
виведення із сівозміни багаторічних трав (люцерни, еспарцету) та
парів, відмова від традиційного обробітку ґрунту, обмеження або
зовсім відсутність в сівозміні органічних добрив, підвищення кислотності ґрунту через постійне внесення лише мінеральних добрив
– призвело до порушення балансу грунтових мікроорганізмів, до
швидкого розвитку шкідливих організмів та пригнічення грунтової
мікробіоти в тому числі і пригнічення (знищення) антагоністів патогенних грибів.
Саме високе інфекційне навантаження патогенів в різних місцях
іх локалізації, відсутність їх природного регулювання 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 захисту рослин,
асортимент протруйників складався з суспензійних продуктів, різ58

нилися вони тільки комбінацією діючих речовин і їх вмістом. Дисперсність частинок діючих речовин залишалася великою. Всі без
винятку суспензійні продукти неефективно боролися з хворобами
кореневої системи та сходів. І лише за появи мікроемульсійних продуктів ситуація змінилася.
Одна з головних причин поганої ефективності більшості існуючих
суспензійних препаратів
Рис 2 ДЖЕРЕЛА ІНФІКУВАННЯ ПАТОГЕНАМИ
для протруювання насінТА ЇХ КОНТРОЛЬ ПРОТРУЙНИКАМИ
ня полягає в нездатності
працювати на клітинному
ДЖЕРЕЛА
рівні. Діючі речовини суІНФІКУВАННЯ
ПАТОГЕННАМИ
РОСЛИННОГО
спензійних препаратів не
ОРГАНІЗМУ
в змозі проникати всередину зернівки та ефективно знищувати основні паСУСПЕНЗІЙНІ ПРОТРУЙНИКИ
тогени захворювань, що
розвиваються всередині
МІКРОЕМУЛЬСІЙНІ РІСТ- СТИМУЛЮЮЧІ ПРОТРУЙНИКИ ТИПУ СКАРЛЕТ, МЕ або БЕНЕФІС, МЕ
зернівки, кореневі гнилі,
КОНТРОЛЬ ПАТОГЕНІВ ПРОТРУЙНИКАМИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ МОЖЛИВОГО ЗАРАЖЕННЯ
сажки, септоріози, гельмінтоспоріози тощо.
За протруювання суспензійними продуктами не знищується інфекція, яка знаходиться в середині зернівки, 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 діючих 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 Chemische
Guter AG відрізняються високою фунгіцидною активністю, абсолютною досконалістю препаративних форм, котрі дозволяють макНА ПОВЕРХНІ
ЗЕРНІВКИ

В СЕРЕДИНІ
ЗЕРНІВКИ

ВТОРИННЕ ЗАРАЖЕННЯ ГРУНТОВИМИ
ПАТОГЕНАМИ ТА АЕРОГЕНГОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
ПІД ЧАС ПРОРОСТАННЯ ТА ВЕГЕТАЦІЇ
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ПРОТРУЙНИКИ

В ГРУНТІ

ПРОТРУЙНИКИ

симально розкрити потенціал діючих речовин. За рахунок високої
фунгіцидної активності, яка в рази вища ніж у традиційних фунгіцидів, 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 проникнення (поглинання) препаратів на тест-об’єкті).
Попавши в організм патогенна, мікроемульсії миттєво знищують
його, при цьому залишаються не токсичними для проростка, в порівнянні з суспензійними продуктами.
Здатність залишатися не токсичним до проростка досягається за
рахунок зниженого пестицидного навантаження та посилення ростових процесів якими володіють біоріст- регулятори, що містить в
собі формуляція.
Ріст-регулятори - підвищуючи енергію росту
та схожість, значно посилюють розвиток кореневої системи та вегетативної частини рослини.
Так наприклад Скарлет,
МЕ протягом 7 діб після
посіву на 34% збільшує
розмір кореневої системи, а за наступних 14 –
ще на 29%.
Фото. Вплив протруйників на польову схожість. Посіви одного дня.
Сформована потужна
коренева система в осінній період гарантує рослинам надійну зимостійкість, посухостійкість 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 співвідношення органічних і хімічних речовин в наноформуляції, їх складний алгоритм
роботи та клітинному рівні, забезпечує рослинам ефективний захист
протягом вегетації та значно підвищують врожайність с.-г. культур.
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ПРОНИКНЕННЯ ПРОТРУЙНИКІВ У НАСІННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ
(насіння гороху)
Препаративна форма
Препаративна форма
КС - поверхня насінини
МЕ - поверхня насінини

Препаративна форма
МЕ - насіння в розрізі

ПЕРЕВАГИ МІКРОЕМУЛЬСІЙНИХ ПРОДУКТІВ НАД ТРАДИЦІЙНИМИ СУСПЕНЗІЙНИМИ
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ПРОТРУЙНИКИ

Препаративна форма
КС - насіння в розрізі

БЕНЕФІС®, МЕ

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

ТРЬОХКОМПОНЕНТНИЙ МІКРОЕМУЛЬСІЙНИЙ
КОНТАКТНО-СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИДНО-РОСТСТИМУЛЮЮЧИЙ
ПРОТРУЙНИК

ПРОТРУЙНИКИ

Посилена дія
проти кореневих
гнилей

Здоровий старт – максимальний результат!
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НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

БЕНЕФІС®, МЕ

Реєстраційне посвідчення: А 05598

• Лікує насіння, підвищує схожість та енергію
росту
• Знищує інфекцію всередині та 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
Спектр дії, контроль хвороб
Летюча, тверда сажка, фузаріозна коренева гниль,
гельмінтоспоріозна коренева гниль, ризоктоніозна
прикоренева гниль, церкоспорельозна гниль кореневої шийки, пітіозна коренева гниль, пліснявіння
насіння, пліснявіння початків кукурудзи, фузаріозна
снігова пліснява, фузаріозне в’янення, фузаріозна
гниль, фузаріоз, аскохітоз, церкоспороз, бактеріоз,
пероноспороз, альтернаріоз, антракноз, борошниста
роса, сітчаста плямистість та смугаста плямистість
ячменю, фомопсис, біла гниль (прикоренева форма), сіра гниль (насіннєва інфекція).

Препаративна форма
Мікроемульсія,
що
містить:
50 г/л імазалілу +
40 г/л металаксилу +
30 г/л тебуконазолу +
рост-регулятори.
Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5-10 л.

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об'єкт

Пшениця яра
та озима

Летюча та тверда сажка, фузаріозна коренева гниль, гельмінтоспоріозна коренева гниль, пліснявіння насіння, в т.ч. альтернаріозна
насіннєва інфекція, борошниста роса (на ранніх фазах розвитку)

Ячмінь ярий
та озиий, в т.
ч. пивоварний

Летюча, несправжня летюча, тверда сажка, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста пятнистість

Соя

Фузаріозна коренева гниль, аскохітоз, фузаріоз, пліснявіння
насіння

Ріпак

Пероноспороз, альтернаріоз, пліснявіння насіння, кореневі гнилі

Кукурудза

Пліснявіння насіння та початків кукурудзи, летюча сажка, фузаріозна коренева гниль

Соняшник

Фузаріозна коренева гниль, фомопсис, біла гниль, сіра гниль

Норма
Спосіб, час
витрати
обробки,
препара- особливості
ту, л/га застосування

0,6-0,8

Протруєння насіння
Витрата робочої
рідини — 5-10 л/т
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ПРОТРУЙНИКИ

Інноваційний трьохкомпонентний мікроемульсійний контактно-системний фунгіцидно-ростстимулюючий протруйник. Має
високу біологічну ефективність до снігової плісняви (Fusarium nivale), до кореневих гнилей, в тому числі і до пітіозної
кореневої гнилі (Pythium aristosporum,
P. arrhenomanes, P. graminicola, P. ultimum)

ІМІДОР® ПРО, КС

Реєстраційне посвідчення: А 05587

ПРОТРУЙНИКИ

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

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

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Тара фасування

• 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
карбофуранової 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.
Спектр дії:

Поліетиленові каністри 10 л.

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

Регламент застосування препарату

Культура

Шкідливий об'єкт

Пшениця озима,
ячмінь ярий та
озимий

Хлібна жужелиця, злакова муха,
попелиця

Соняшник
Ріпак
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Комплекс наземних та ґрунтових
шкідників сходів у тому числі дротяники, попелиці, довгоносики
Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів у тому числі
хрестоцвіті блішки

Норма витра- Спосіб, час обробти препарату,
ки, особливості
л/га
застосування
0,75-1,25
12-18
10-14

Передпосівна обробка насіння

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ

СКАРЛЕТ®, МЕ

Реєстраційне посвідчення: А 05600

• 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 плісняви, септоріозу та інших хвороб
• Забезпечує пролонгований захист від проростання насіння до фази виходу в трубку прапорцевого листка
• Додатково містить два біоактиватори рострегуляторного типу, завдяки якому стимулюється розвиток колеоптиле, 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
Клас небезпеки

3 клас небезпеки, речовина помірно небезпечна.

Гарантійний термін
зберігання
3 роки

Сумісність з іншими пестицидами:

Ефективний при самостійному застосуванні, а також
в бакових сумішах з Імідор ПРО, КС інокулянтами,
мікродобривами та з рострегуляторами.

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л.

Регламент застосування препарату
Культура
Пшениця

Ячмінь

Соя

Шкідливий об'єкт
Летюча та тверда сажка, борошниста
роса, пліснявіння насіння, снігова пліснява, фузаріозна коренева гниль, гельмінтоспоріозна коренева гниль, ризоктоніозна коренева гниль
Летюча, несправжня летюча, тверда
сажка, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння,
сітчаста плямистість
Фузаріозна коренева гниль, аскохітоз,
фузаріоз, пліснявіння насіння

Норма витрати препарату, л/га

Спосіб, час обробки,
особливості застосування

0,3-0,4

Протруєння насіння
Витрата робочої рідини
– 10 л/т

0,3-0,4

Протруєння насіння
Витрата робочої рідини
– 10 л/т

0,4

Протруєння насіння
Витрата робочої рідини
– 5-6 л/т
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ПРОТРУЙНИКИ

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

РОДЕНТИЦИДИ

Ізоцин®, МК
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ
ОТРУЙНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРИМАНКИ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ГРИЗУНАМИ

ІЗОЦИН

РОДЕНТИЦИДИ

ІЗОЦИН

ОСТАННІЙ ПИСК У БОРОТЬБІ З ГРИЗУНАМИ
68

ІЗОЦИН®, МК

Реєстраційне посвідчення: А 05584

• 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)
Механізм дії

Потрапляючи з харчовою приманкою в шлунок гризуна, ізопропілфенацин накопичується в його тілі з
наступним блокуванням в печінці протромбінового
комплексу, що призводить до незгортаємості крові,
крововиливів та загибелі гризуна.

Швидкість дії

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

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

2 клас небезпеки, речовина високо небезпечна. Небезпечний при
дермальному та пероральному
потраплянні.

Гарантійний термін
зберігання
2 роки

Тара фасування

Поліетиленові каністри по 1-10 л.

Регламент застосування препарату
Культура

Сільськогосподарські
угіддя

Шкідливий об'єкт

Мишевидні гризуни

Норма витрати
препарату
20 мл
на 1 кг
приманки

приманки
0,3-6,0
кг/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування
Внесення ложками по 10 г приманки в кожну нору при щільності
заселення від 30 до 600 нір/га; з
інтервалом не менше 16 днів
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РОДЕНТИЦИДИ

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

МІКРОДОБРИВА

«БІОСТИМ»*
Біостим Ріст, Біостим Універсал, Біостим Зерновий, Біостим Буряк,
Біостим Олійний, Біостим Кукурудза, Біостим Старт

МІКРОДОБРИВА

НОВЕ ПОКОЛІННЯ РІДКИХ ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ-БІОСТИМУЛЯТОРІВ,
НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ 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 мікростимулююче 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 швидкість засвоєння мікроелементів.
Рекомендується сумісне застосування з засобам захисту рослин та іншими агрохімікатами, позакореневими добривами, тощо…при співпаданні фаз внесення.
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БІОСТИМ БУРЯК*
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛИСТОВЕ КОМПЛЕКСНЕ
ДОБРИВО-БІОСТИМУЛЯТОР
ДЛЯ ЦУКРОВИХ ТА КОРМОВИХ БУРЯКІВ

• 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

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%)

Регламент застосування препарату

Культура

Норма витрати препарату, л/га

Витрата
робочого
розчину,
л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Буряки цукрові
та кормові

0,5-2,0

200-300

Позакореневе підживлення до 4-х разів за
сезон з інтервалом 7-14 днів
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МІКРОДОБРИВА

Призначений для позакореневого підживлення цукрових та кормових буряків в період вегетації.

МІКРОДОБРИ
МІКРОДОБРИ

БІОСТИМ ЗЕРНОВИЙ*
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ, ЛИСТКОВЕ, КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО-БІОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

МІКРОДОБРИВА

Призначений для позакореневого підживлення озимої (ярої) пшениці, озимого (ярого) ячменю та інших зернових культур.

Містить:
вільні амінокислоти
рослинного
походження (7,0%),
азот (5,5%),
фосфор (6,0%),
калій (4,0%),
магній (2,0%),
сірку (2,0% ),
набір мікроелементів:
залізо (0,3%),
марганець (0,7%),
цинк (0,6%),
мідь (0,4%),
бор (0,2%),
молібден (0,02 %),
кобальт (0,02%)

• Для підтримки балансу поживних речовин
в період вегетації, захисту від впливу абіотичних стресів, відновлення продуктивності
культур після дії стресів, підвищення стійкості до хвороб, поліпшення кількісних і якісних
параметрів врожаю.
• Рекомендується спільне застосування із засобами захисту рослин, іншими листовими
агрохімікатами, добривами.
• Відновлення продуктивності рослини після
зимового стресу чи температурних коливань
• Швидка адаптація та відновлення після біологічних пошкоджень та обробки хімічними
засобами захисту рослин
• Підвищує регенеруючі властивості рослини,
сприяє збільшенню розміру листової пластини
та дає можливість ефективно використовувати сонячну інсталяцію

Регламент застосування препарату

Культура

Зернові культури (пшениця,
ячмінь та ін.)
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Норма витрати
препарату, л/га

0,5-2,0

Витрата робочого
розчину, л/га

Спосіб, час обробки,
особливості застосування

200-300

Позакореневе підживлення 1-3
рази за сезон через 7-14 днів.
Перше - у фазі 2-3-го листка,
останнє - у фазі колосіння (виходу волоті) - цвітіння.

МІКРОДОБРИ

БІОСТИМ КУКУРУДЗА*

Призначений для позакореневого підживлення кукурудзи в період вегетації.

• Рекомендується спільне застосування із засобами захисту рослин при збігу фаз застосування, іншими 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 проникність та швидкість дії гербіцидів в рослини бур’янів

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

Регламент застосування препарату

Культура

Норма витрати препарату, л/га

Витрата
робочого
розчину,
л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Кукурудза на
зерно та силос

0,5-2,0

200-300

Позакореневе підживлення 1-2 рази від
сходів до 9 листка або одноразове внесення
за норми 3 л/га в фази 6-8 листків
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МІКРОДОБРИВА

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

БІОСТИМ ОЛІЙНИЙ*
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛИСТОВЕ КОМПЛЕКСНЕ ДОБРИВО - БІОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ
ОЛІЙНИХ ТА БОБОВИХ КУЛЬТУР

МІКРОДОБРИВА

Призначений для позакореневого підживлення ріпаку, соняшнику та зернобобових
культур в період вегетації.

Містить:
вільні амінокислоти
рослинного
походження (6,0%),
азот (1,2%),
магній (3,0%),
сірку (8,0%),
набір мікроелементів:
залізо (0,2%),
марганець (1 , 0%),
цинк (0,2%),
мідь (0,1%),
бор (0,7%),
молібден (0,02%),
кобальт (0,02)

• Рекомендується спільне використання із засобами захисту рослин при співпаданні фаз
застосування.
• Посилює ріст та розвиток кореневої системи
та вегетативної маси
• Унікальна взаємодія специфічно необхідних
елементів в Біостимі Олійному дає змогу рослині більш ефективно поглинати грунтову
вологу та NPK накопичених в грунті
• Завдяки формулі препарату рослинні клітини
краще переносять вплив стресових факторів
• Підвищує імунітет та інтенсивний фотосинтез
переміщуючи поживні речовини від листових
фабрик до організму рослини

Регламент застосування препарату

Культура

Норма витрати препарату,
л/га

Витрата робочого розчину,
л/га

Спосіб, час обробки, особливості
застосування

Ріпак озимий, ярий

0,5-2,0

200-400

Позакореневе підживлення 1-3 рази за сезон.
Перша - у фазі початку весняної вегетації або
фазі повних сходів (для ярого ріпаку), потім у
фазі бутонізації і в період дозрівання

Соняшник

0,5-2,0

200-400

Позакореневе підживлення 1-2 рази за сезон
через 7-10 днів, починаючи з фази 3-5 листків

Зернобобові
культури,
соя

0,5-2,0

200-400

Позакореневе підживлення 1-2 рази
за сезон, починаючи з фази 4-6 листків.
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БІОСТИМ РІСТ*

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

• 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

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%)

Регламент застосування препарату

Культура

Норма витрати препарату, л/га

Витрата
робочого
розчину,
л/га

Спосіб, час обробки, особливості застосування

Всі культури

0,5-2,0

200-300

Позакореневе підживлення, обприскування
під час відновлення вегетації або на початкових етапах росту та розвитку
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АКТИВАТОР ФОТОСИНТЕЗУ, СТИМУЛЯТОР
ВЕГЕТАТИВНОГО РОСТУ

Містить:
вільні амінокислоти
рослинного
походження (5,5%),
полісахариди (7%),
комплекс основних
мінеральних
поживних речовин:
азот (4,5%),
фосфор (5,0%),
калій (2,5%),
магній (1,0%),
набір мікроелементів:
залізо (0,2%),
марганець (0,2%),
цинк (0,2%),
мідь (0,1%),
бор (0,1%),
молібден (0,01%)
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Призначений для передпосівної (передпосадкової) обробки насіння зернових, зернобобових, технічних, олійних, овочевих, квітково-декоративних культур, передпосадкової
обробки бульб картоплі, а також для кореневого підживлення при вирощуванні і пересадці
розсади (саджанців), кореневих підживлень
ягідних культур, плодових дерев, виноградників , декоративних дерев і чагарників.
• Рекомендується спільне застосування з хімічними протруйниками насіння, іншими
добривами для обробки насіння і садивного
матеріалу
• Передпосівна обробка насіння препаратом
Біостим Старт забезпечує високий відсоток
польової схожості - насіння проростає на
кілька днів раніше і дає дружні сходи
• Інтенсивніше формується вторинна коренева система, значно збільшується її активна
зона і водовбирна здатність
• Озимі посіви краще переносять зиму і раніше відновлюють вегетацію
• Істотно підвищується коефіцієнт кущіння і
кількість продуктивних стебел
• Зростає число зерен в колосі і середня маса
зерна

МІКРОДОБРИВА
МІКРОДОБРИВА

МІКРОДОБРИВА

СТИМУЛЯТОР РОЗВИТКУ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ – ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО
НА ОСНОВІ АМІНОКИСЛОТ

МІКРОДОБРИ
МІКРОДОБРИ

БІОСТИМ СТАРТ*

Культура

Норма витрати

Зернові,
зернобобові, технічні,
кормові
культури

Спосіб, час обробки, особливості
застосування

0,5 - 1,2 л/т
Витрата робочого розчину 5 - 10 л/т

Передпосівна обробка насіння

0,5 - 1,2 л/т
Передпосадкова обробка бульб
Витрата робочого розчину 30 л/т
1,0
5,0
л/га
Кореневе
підживлення в початковий
Картопля
Витрата робочого розчину: в залеж- період вегетації 1-3 рази з інтервалом
ності від систем поливу та технології 7-10 днів. Перша підгодівля - через 3-5
вирощування культури
днів після сходів.
10 - 20 мл/кг
Замочування насіння перед посівом на
Витрата робочого розчину 1,5 - 2 л/ 10 - 20 хвилин з наступним просушукг
ванням, цибулин - на 24 години
Кореневе підживлення при вирощу0,5 - 3,0 л/га
ванні розсади в умовах відкритого або
Витрата робочого розчину: в залежзакритого грунту. Перше підживленності від систем поливу та технології
ня - на 3-4 день після посіву, друге вирощування культури
через 3-5 днів після сходів
Овочеві,
квітково-деПри пересадці розсади. Занурення
коративні
1 л/100 л води
касет до змочування кома або полив
культури
безпосередньо перед висадкою.
Кореневе підживлення на початку весняної вегетації 1-3 рази з інтервалом
1,0 - 5,0 л/га
7-10 днів. Перше підживлення через
Витрата робочого розчину: в залеж3-5 днів після сходів чи одразу після
ності від систем поливу та технології
висадки розсади. Для квітково-девирощування культури
коративних культур додатково після
кожного зрізання.
Кореневе підживлення при вирощу0,5 - 3,0 л/га
ванні розсади (саджанців).
Витрата робочого розчину: в залежПерше підживлення - на 3-4 день пісності від систем поливу та технології
ля посіву, друге - через 3-5 днів після
вирощування культури
сходів.
Ягідні культури
Кореневе підживлення:
1,0 - 5,0 л/га
Перше – весною з початком вегетації
Витрата робочого розчину: в залежчи відразу після висадки саджанців,
ності від систем поливу та технології
потім 1-2 підгодівлі з інтервалом 7-10
вирощування культури
днів.
Плодові
дерева, ви2,0 - 7,0 л/га
Кореневе підживлення в початковий
ноградники, Витрата робочого розчину: в залеж- період вегетації. Перше – в період роздекоративні ності від систем поливу та технології
пускання листя, далі 1-2 рази через
дерева та
вирощування культури
7-10 днів.
кущі
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Регламент застосування препарату

БІОСТИМ УНІВЕРСАЛ*

МІКРОДОБРИВА

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

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

Універсальне листове добриво з підвищеним вмістом вільних амінокислот рослиного походження. Біостимулятор- антистрес.
Призначений для позакореневого (листового) підживлення всіх культур протягом
усього періоду вегетації.
• Рекомендується спільне застосування із засобами захисту рослин, іншими листовими
агрохімікатами (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 живлення та фотосинтезу в рослині
• Підвищує врожайність та якість продукції

Регламент застосування препарату
Культура

Всі культури
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Норма витрати
препарату, л/га

0,5-2,0

Витрата робочого
розчину, л/га
Польові і квітково-декоративні культури
200-600
Плодові дерева, виноградники 600-800

Спосіб, час обробки,
особливості застосування

Позакореневе підживлення
протягом вегетації

УЛЬТРАМАГ БОР*
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА
УСУНЕННЯ ДЕФІЦИТУ БОРУ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ВЕГЕТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

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, забезпечуючи 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 сердечка, суха гниль коренеплодів; в
посівах ріпаку: розтріскування стебел, погіршення цвітіння та формування стручків)
• Збільшує врожайність
• Підвищує якісні показники врожаю

Рідке добриво, що
містить:
11% (150 г / л) бору
в легкозасвоюваній
формі
(бороетаноламін)
та 3,7% азоту
(50 г / л)

Регламент застосування препарату

Культура

Норма витрати
препарату, л/га

Витрата робочого розчину,
л/га

Спосіб, час обробки, особливості
застосування

Цукрові буряки,
соняшник, соя, ріпак,
бобові

0,5-1,0

200-400

Позакореневе підживлення 1-2 рази за сезон
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Рідке однокомпонентне мікродобриво, що містить
150 г/л бору в легко засвоюваній формі (бороетаноламін)

ІНДИКАТОРИ
КИСЛОТНОСТІ
ТА ПАР

Основний
стратегічний
компонент
для запобігання
резистентності

Швидке
Ш
д
дке
прон
н нення
н
проникнення
р лину
л
в рослину

Активна
стимуляція
росту

Відмінна
дія навіть за
екстримальних
умов
вирощування

Покращення
стійкості
до
вилягання

Профілактична
та
винищувальна
дія

Додаткова
побічна
овіцидна
дія
Ефективна
боротьба з сніговою
пліснявою,
гнилями та
плямистостями
листового
апарату
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САТЕЛІТ, Р*
Поверхно-активна речовина для обприскування, що підвищує ефективність
проникності діючої речовини всередину
рослини, покращує змочуваність, адгезію
препарату та листка та дозволяє застосовувати зменшені норми препаратів.

Механізм дії

900 г/л етоксилату
ізодецилового спирту
(альфа-ізодецил-омега-гідроксіполі оксіетилен).
Тара фасування

Поліетиленові каністри по 5 л.

ПАР

• 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…
Сателіт, Р зменшує поверхневий натяг робочого розчину, забезпечуючи створення однорідної плівки на
поверхні листків. Це сприяє кращому прилипанню
гербіциду і його поглинанню рослиною. Таким чином, поверхнево-активна речовина Сателіт, Р збільшує швидкість дії і ефективність гербіциду. Особливо
великого значення це набуває в посушливі й холодні
періоди, коли зменшується ріст бур’янів і погіршується їх змочування робочим розчином. Жорсткість
води не впливає на ефективність прилипача.

Приготування робочого розчину

При готуванні робочого розчину, Сателіт, Р слід вливати в бак обприскувача в останню чергу, інакше,
через піноутворення при його додаванні, частина
розчину може вилитись з баку обприскувача.

Препаративна форма
Водний розчин, що містить:
Без Сателіту

З використанням
Сателіт, Р
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КОМПЛЕКСНІ
СИСТЕМИ
ЗАХИСТУ
ПОСІВІВ

Chemishe Guter AG

Chemishe Guter AG

Chemishe Guter AG,
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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 ефективність хімічних обробок:
Вода хорошої якості є важливим аспектом при змішуванні і приготуванні робочих розчинів -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 пестицидних 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 також 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 ефективність. 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 жорсткою, 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 добавки, 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 високолужних водах
багато хімікатів проходять процес лужного гідролізу. Цей процес викликає розпад активних 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 вплинути на стабільність і фізичні властивості деяких
хімічних формуляцій.
Розчинені солі: Загальна кількість мінеральних солей, розчинених у воді, зазвичай вимірюється за
допомогою електропровідності води. Води в свердловинах і дамбах залежать 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 кристалічних агрохімікатів і засмічення
обладнання, а так само є більш стійкою до змін рН. Для вимірювання загальної кількості розчинених
у воді солей застосовують портативний прилад, 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 найпростіші 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
хімічних 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 препаратів, що містять кислоти та буферні добавки. Якщо відомо, що вода лужна, обприскування слід починати негайно
після змішування.
Незважаючи на те, що гербіцид може залишатися стабільним у певних водних умовах, виробники хімічних речовин рекомендують використовувати воду хорошої якості, щоб забезпечити ефективну дію
пестицидів.
Придатність води для обприскування можна визначити, використовуючи наступну процедуру (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 хімічної обробки. Якщо є підозри
на непридатність, зразок такої води слід відправити на хімічний аналіз рівня солей і жорсткості.
Багато пестицидів сприйнятливі до лужного гідролізу (руйнування в лужному середовищі) 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 посилює 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
ефективність листових підживлень і засвоєння елементів мінерального живлення знаходиться в межах
рН від 5,0 до 6,5.
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м. Київ

(044) 251-46-31
(044) 251-46-32

Київська область

(096) 632-05-18
(050) 311-34-08

Вінницька, Житомирська області

(067) 361-84-88
(050) 388-15-88

Дніпропетровська область

(067) 361-77-47
(050) 388-00-98

Харківська область

(067) 361-77-47
(050) 388-00-98

Кіровоградська область

(067) 361-77-47
(050) 388-00-98

Полтавська область

(067) 361-77-47
(050) 388-00-98

Донецька, Луганська області

(067) 361-77-47
(050) 388-00-98

Рівненська, Волинська області

(067) 361-80-28
(050) 388-97-88

Тернопільська, Хмельницька області

(067) 361-74-73
(050) 388-07-04

Одеська область

(067) 361-87-17
(050) 388-77-85

Черкаська область

(067) 828-20-54
(050) 388-07-64

Херсонська, Миколаївська області

(067) 828-20-51
(050) 388-77-20

Запорізька область
АР Крим

*Реєстрація препаратів очікується
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