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для вибору
асортиментної позиції

для вибору розділу,
підрозділу

VITAGRO PARTNER – сучасна національна компанія з багаторічним досвідом
на українському ринку. Компанія має власну розгалужену систему дистрибуції
та представлена в 13-ти регіонах України. У своїй роботі ми використовуємо
передові світові технології, а разом з партнерами – покращуємо стандарти
агрономії та впроваджуємо нові системи захисту.
VITAGRO PARTNER має сучасну наукову базу. Ми тестуємо і вдосконалюємо
новітні агрономічні технології на полях агрохолдингу. Доводимо вирощене
насіння до посівних кондицій на власному насіннєвому заводі, який обладнаний
унікальною у своєму роді лінією Cimbria – функція первинної очистки запобігає
травмуванню сировини при зайвих навантаженнях у процесі обробки, калібрує
за розміром та формою, та відокремлює насіння з різною питомою вагою.
Палітра брендів компанії включає: Semelita® (насіння сортів світової селекції
з відмінними посівними якостями європейського стандарту), Bayton® (лінійка
засобів захисту рослин на основі ефективних формуляцій останнього
покоління), Energreen® (мікродобрива преміум класу зі збалансованим вмістом
фітогормонів, біоактиваторів рістстимулюючої, антистресантної дій), а також
інокулянти на основі азотфіксуючих бактерій від провідного англійського
виробника Legume Technology.
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Команда VITAGRO PARTNER щоденно підвищує якість продукції, удосконалює
сервісне обслуговування партнерів та розширює асортимент згідно з найвищими
стандартами агробізнесу.
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для переходу на сайт компанії
та сторінки соціальних мереж

для повернення до розділу
(номер сторінки - праворуч)
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Пропозиції для покращення та Ваші відгуки надсилайте на електронну пошту:
marketing@vitagro.com.ua
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АСОРТИМЕНТ

ПЕРЕВАГИ
Насіння з найвищою сортовою чистотою,
найкращою схожістю
та високою енергією проростання

Засоби захисту рослин,
що розроблені з урахуванням
останніх наукових досягнень

Науковий підхід та світові технології
наша компанія інтегрує в український досвід.
Підтримка персонального менеджера,
що закріплюється за господарством.
Оперативне вирішення питань.
Персональні програми спільного вирощування
для аграріїв по всій Україні.
Супровід та повний комплекс послуг.
Надійний партнер у розвитку
та досягненні поставлених цілей.
Агрономічний супровід.
Індивідуальні консультації провідних агрономів.
Обмін досвідом та технологіями.

Високоякісні мікродобрива,
що розроблені для бездоганного,
збалансованого живлення культур

ДОСЯГНЕННЯ
Генетичний матеріал з усього світу.
Найкращі сорти насіння для українських земель.

Високоякісні інокулянти
від провідного англійського виробника
на основі азотфіксуючих бактерій

Найкращі стандарти обслуговування
та якісні товари.
Більше 1000 задоволених господарств
по всій Україні.
Авторські аграрні технології та системи
з вирощування вдалих врожаїв.

Високоякісні мікоризанти
від провідного англійського виробника
на основі мікоризного гриба
2

Розгалужена система збуту,
присутність у 13-ти регіонах країни.
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ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

АХІМ

КОЛОНІА

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

Оригінатор: Нордзаат Заатцухт ГмбХ & Ко. КГ (ЗААТЕН-УНІОН), Німеччина.

Оригінатор: «Лімагрейн». Cелекціонер Майк Тейлор, США.

Сучасний топовий сорт компанії ЗААТЕН-УНІОН високоінтенсивної групи
з відмінними адаптивними якостями.

Середньостиглий сорт високоінтенсивного типу вирощування.

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Сорт формує рослини середньої висоти,
проте потребує регуляторів росту на високих агрофонах. Забезпечує стабільно
високий врожай за посушливих умов (в
Німеччині був лідером за врожайністю
у спекотні 2017-2018 рр.). Наділений генетично закріпленими ознаками посухо
стійкості – 8 балів, стійкості до осипання –
9 балів, проростання на пні – 9 балів.
Має добрі хлібопекарські якості – група А.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
270-280 днів
Висота рослин
75-80 см
Норма висіву
3,0-3,5 млн насінин/га
Вміст білка
14,0-14,5%
Вміст клейковини
26,8-27,7%
Потенційна врожайність
130-138 ц/га
Маса 1000 насінин
42-45 г
6

НАСІННЯ

ОПИС

за 9-бальною шкалою
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

7

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

Міцне стебло з високою стійкістю до вилягання. Насіння округлої форми, жовте,
гладке, матове.

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

7

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

7

7
8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Один із кращих сортів Європи за стійкістю до хвороб (увібрав в себе практично
усі відомі гени стійкості до найпоширеніших патогенів). Має відмінну стійкість
до борошнистої роси – 8,5 балів, жовтої
іржі – 8 балів. Середньостійкий до фузаріозу колосу – 6 балів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби – від ранніх до пізніх
(до 20 жовтня). Придатний до
пізньої сівби після збору кукурудзи
та соняшнику.
Регулятори росту – тільки для
вирівнювання продуктивного
стеблостою.
Азотне живлення – відмінно реагує
на високі дози.

1 - дуже низька

Вегетаційний період
277-285 днів
Висота рослин
78-81 см
Норма висіву
4,5-5,5 млн насінин/га
Вміст білка
13,6-14,1%
Потенційна врожайність
130 ц/га
Маса 1000 насінин
40,8-41,0 г

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Висока стійкість до комплексу хвороб:
борошниста роса, бура та жовта стеблова іржа, септоріоз. Колоніа має ген
стійкості до церкоспорильозної кореневої гнилі. Стійкість до фузаріозу колоса вища за середню.
Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Висока натура
зерна; об’єм хліба (із 100 г борошна –
970-980 мл). Сила борошна – 261-315 о.а.
Цінна пшениця. Вихід крупи – 80%.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Сівба – ранньо-оптимальні
(5-10 вересня) та оптимальні
(10-25 вересня) строки.
Попередники – найкраще
конюшина, люцерна, горох, соя,
кормові боби, кукурудза на силос.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Інтенсивна технологія вирощування.

Степ, Лісостеп, Полісся.

Для всіх типів ґрунтів.

НАСІННЯ
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ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

ЛІГА ОДЕСЬКА

МЕСКАЛЬ

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, м. Одеса.

Оригінатори: «Лімагрейн Юроп», «Нікерсон Інтернешнл Рісьорч СНС», Франція.
Великий добре озернений колос. Безостий сорт високоінтенсивного типу.

Сорт стійкий до екстремально посушливих умов.
ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Пшениця остиста (різновид еритроспермум), колос білий, веретеноподібної форми, середньої щільності. Зернівка червона, овальної форми, середня за розміром.
Сорт має високий генетичний потенціал
урожайності та якості зерна, що найбільш
повно реалізується при інтенсивній технології вирощування. Забезпечив урожайність 7,8-11,8 т/га з перевищенням
національних стандартів на 12,1-13,0%.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
283-285 днів
Висота рослин
98-102 см
Норма висіву
5,2-5,8 млн насінин/га
Вміст білка
14,1-14,5%
Вміст клейковини
28,8-29,5%
Потенційна врожайність
115 ц/га
Маса 1000 насінин
40,9-42,4 г
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НАСІННЯ

ОПИС

за 9-бальною шкалою
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

6

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

8
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Витримує екстремально посушливі умови. За якістю зерна – сильна пшениця,
сила борошна 366-388 о.а. Сорт стійкий
до осипання та проростання зерна в колосі при перестої. Вирізняється високою
продуктивною кущистістю (726-848 стебел на м2) із середнім рівнем продуктивності колосу (1,2-1,6 г зерен з колосу).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Сівба – відносна стабільність сорту за
реакцією на контрастні строки сівби.
Агрофон та попередники – сорт
універсального типу. В умовах
низького агрофону чи відхилень
у технології сорт Ліга одеська
утримує більш високий нижній поріг
урожайності, ніж інші сорти.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

Топовий сорт компанії Лімагрейн, який
прийшов на зміну відомому сорту Колоніа. За інтенсивної технології Мескаль
може продукувати до 14 т/га продовольчого зерна групи В (з легкістю долає
відмітки у 11-12 т/га у товарних посівах).

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
270-280 днів
Висота рослин
70-78 см
Норма висіву
4,0-5,0 млн насінин/га
Вміст білка
14,0-14,2%
Вміст клейковини
27,8-28,1%
Потенційна врожайність
140 ц/га
Маса 1000 насінин
41-43 г

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Степ, Лісостеп, Полісся.

Степ, Лісостеп, Полісся.

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8
8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

7
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Відмінна зимостійкість (вища ніж у сорту
Колоніа), високий коефіцієнт кущення, добра
посухостійкість. Сорт з компенсаційним типом
формування врожаю, при якому різні елементи продуктивності (пагони, розмір колосу,
маса 1000 насінин) можуть зрівноважувати
один одного. Особливо виражена стійкість до
борошнистої роси, іржи бурої, фузаріозу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Сівба: ранньо-оптимальні (5-10 вересня)
та оптимальні (10-25 вересня) строки.
Найкращі попередники – конюшина,
люцерна, горох, соя, кормові боби,
кукурудза на силос.
Сорт потребує високої технології.
Морфорегулятори – рекомендовані,
щоб допомогти стеблу тримати
велику біомасу врожаю.
Максимально реагує на високий
агрофон, здатний ефективно
використати «зарядку» поля.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

НАСІННЯ
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ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

МУЛАН

НОТА ОДЕСЬКА

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, м. Одеса.
Забезпечує врожайність 7,6-10,8 т/га, що вище національних стандартів на
8,0-15,1%. Сорт з оригінальною морфоструктурою універсального типу.

Оригінатор: «Нордзаат Заатцухт ГмбХ & Ко. КГ», Німеччина.
Сорт пластичний, посухостійкий, придатний для No-Тill.
ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Інтенсивний середньоранній сорт хлібопекарської озимої пшениці, який
характеризується стабільно високою
продуктивністю та адаптивністю до
умов вирощування. Лідер серед європейських сортів у 2010 році. За роки
офіційного випробування в Україні
(2008-2011 рр.) Мулан стабільно перевищував за продуктивністю стандартні
сорти в умовах Полісся і Лісостепу та
був на рівні стандартів у зоні Степу.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
275-280 днів
Норма висіву
3,5-4,5 млн насінин/га
Вміст білка
13,9-14,0%

7
9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

8

1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Не переростає восени, має відмінний
вимолот та високий коефіцієнт кущення. Підвищена резистентність до борошнистої роси, фузаріозу, бурої іржі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби – з 5 вересня по
10 жовтня.
Попередники – від найгірших до
найкращих.

Колір рослин впродовж вегетації темно-зелений зі слабким восковим покривом. Кущ прямостоячий до фази виходу
в трубку. Розміщення листя - еректоїдне,
що забезпечує сприятливі умови для фотосинтезу. Колос остистий (різновид еритроспермум), білий, циліндричної форми, довгий, добре озернений. Зернівка
видовжена. Середній рівень продуктивної кущистості. Має товсті міцні стебла.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
286-288 днів
Висота рослин
97-102 см
Норма висіву
5,5-6,0 млн насінин/га

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

9

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

6

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

8
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Відносно висока витривалість до низьких і середніх агрофонів. Не осипається,
високостійкий до проростання на пні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Висів – висока позитивна реакція
на підвищення норм висіву.
Сівба на різних агрофонах і
попередниках.

Вміст білка
12,9-13,9%

Азотні мінеральні добрива – реагує
добре.

Вміст клейковини
29,8-31,0%

Вміст клейковини
28,6-32,4%

Придатний для всіх типів ґрунтів.

Потенційна врожайність
100 ц/га

Потенційна врожайність
112 ц/га

Маса 1000 насінин
40-42 г

10

ОПИС

за 9-бальною шкалою
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

НАСІННЯ

Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Маса 1000 насінин
42,4-43,5 г

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

НАСІННЯ

11

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

ПЕРЕПІЛКА

ПРАКТІК

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, м. Одеса.
Сорт нового покоління високоінтенсивного типу, степової та лісостепової
екології. За роки випробування в Інституті урожайність склала 8,87-11,4 т/га.
ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Колос остистий (різновидність еритроспермум). Колос не поникає, середньої довжини, підвищеної щільності.
Форма колосу циліндрична або слабко
веретеноподібна. Зернівка коротка,
овальної форми, червона.

8

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

6
7
дуже висока - 9

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
272-280 днів
Норма висіву
5,2-5,8 млн насінин/га
Вміст білка
14,1-14,5%
Вміст клейковини
28,8-29,5%

Заявник: «РАЖТ», Франція.
Різновидність лютесценс. Відрізняється білим безостим неопушеним
колосом, червоним зерном. Рослина середнього росту.
ОПИС

за 9-бальною шкалою

ПЕРЕВАГИ
Добра морозо-, зимостійкість – на рівні стандарту Альбатрос одеський. Виняткова посухостійкість (значно вища,
ніж у сортів-стандартів в степовій зоні).
Сорт належить до групи сильних сортів
пшениці: «сила» борошна – 340-420 о.а.,
висока загальна оцінка хліба.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Середньостиглий сорт озимої пшениці
високоінтенсивного типу зі стабільними хлібопекарськими властивостями –
цінна пшениця. Унікальний сорт з високим генетичним потенціалом. Один
з найкращих і найпопулярніших сортів
пшениці озимої в Європі через універсальність та адаптивність до умов вирощування.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
274-282 дні
Висота рослин
80-82 см
Норма висіву
3,5-5,5 млн насінин/га

Потенційна врожайність
118 ц/га

Сівба – на дуже ранній строк реагує
негативно.

Вміст білка
13,2-14,0%

Маса 1000 насінин
39-42 г

Сорт можна вирощувати в умовах
зрошення та богарі.

Вміст клейковини
25-27%

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Добрива: при весняному внесенні
100 кг/га аміачної селітри урожай
зерна збільшується на 3-6 ц/га,
вміст білка – на 1,2-1,5%, «сила»
борошна – на 100-150 о.а.

Потенційна врожайність
130 ц/га

Степ, Лісостеп, Полісся.

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

Маса 1000 насінин
42-44 г

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

7

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8
9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Висока стійкість до вилягання. Сорт
відзначається доброю здатністю до
кущення. Має генетичну стійкість до
іржастих хвороб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Пластичний до строків сівби.
Добре реагує на інтенсивний спосіб
вирощування.
Попередники – різні, зокрема
кукурудза та пшениця.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Придатний для всіх типів ґрунтів.

12

НАСІННЯ

НАСІННЯ

13

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

РЕБЕЛЛ

РЖТ РЕФОРМ

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

Оригінатор: «РАЖТ», Франція.

Оригінатор: «РАЖТ», Франція.

Сорт м’якої безостої озимої пшениці (різновидність лютесценс).

Сорт м’якої безостої пшениці (різновидність лютесценс).

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Унікальність сорту полягає у здатності
формувати високий врожай (в межах 7591 ц/га, залежно від зони вирощування)
за рахунок стабільного формування від 4
до 6 продуктивних стебел. Крім того, має
генетично закріплені ознаки формування зерна високої хлібопекарської якості.
Сорт інтенсивного типу з відмінними
адаптивними якостями до різних типів
ґрунтів України. В реєстрі сортів України
з 2017 року.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
264-280 днів
Висота рослин
75-80 см
Норма висіву
3,5-5,0 млн насінин/га
Вміст білка
13,4-13,8%
Вміст клейковини
27,9-28,6%
Потенційна врожайність
110-128 ц/га
Маса 1000 насінин
42,3-44,3 г
14

НАСІННЯ

ОПИС

за 9-бальною шкалою
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

9
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Завдяки своїй винятковій пластичності –
сорт входить в п’ятірку найпопулярніших в Європі. Характеризується високою стійкістю до вилягання та осипання зерна в колосі. Має високу морозостійкість та посухостійкість. Стійкий до
фузаріозу колоса, бурої листкової іржі
та борошнистої роси.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби – середні та пізні.
Інтенсивна технологія вирощування.
Підходить для висівання після
стерньових попередників.
Мінеральне живлення – потребує
підвищених доз.
Регулятори росту – тільки при
розвитку нерівномірного стеблостою.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

Високопродуктивний
середньопізній
сорт хлібопекарської озимої пшениці
(клас А) інтенсивного типу. Абсолютний
бестселер у Центральній та Західній Європі. Завдяки своїй пластичності за кілька років вийшов на друге місце у Чехії за
посівними площами в озимому клині.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
263-277 днів
Висота рослин
70-78 см
Норма висіву
4,0-5,0 млн насінин/га
Вміст білка
13,5-14,2%
Вміст клейковини
26,8-28,0%
Потенційна врожайність
118-130 ц/га
Маса 1000 насінин
50-52 г

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

6

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

7
9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Хороша стійкість до борошнистої роси, бурої іржі, фузаріозу колосу. Високостійкий
до вилягання та осипання зерна в колосі.
Характеризується високою здатністю до
продуктивного кущення (від 4 до 6 стебел), причому як осіннього, так і весняного. Високоадаптивний, універсальний
до строків сівби та типів ґрунтів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби – від ранньо-оптимальних
до пізніх.
Високоінтенсивна технологія
вирощування з достатнім азотним
живленням.
Регулятори росту – тільки при
формуванні нерівномірного
стеблостою.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Задовільно переносить стерньові
попередники.

Степ, Лісостеп, Полісся.

Степ, Лісостеп, Полісся.

Придатний для всіх типів ґрунтів.

НАСІННЯ

15

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

РІВЕРО

ТУРАНДОТ

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

Оригінатор: «Нордзаат Заатцухт ГмбХ & Ко. КГ», «ЗААТЕН-УНІОН», Німеччина.

Оригінатор: «Селген, а. с.», Чехія. В Україні сорт представляє фірма «OSEVA».

Топовий сорт компанії ЗААТЕН-УНІОН високоінтенсивної групи.
Сорт колосково-кущистого типу.

Сорт надпосухостійкий за рахунок міцної кореневої системи.
Різновидність лютесценс.

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Сорт формує рослини середньої висоти
з потенціалом врожайності 135 ц/га. Має
хороші хлібопекарські якості – група В.

ПЕРЕВАГИ
Наділений генетично закріпленими
ознаками посухостійкості, стійкості до
осипання, проростання на пні. Має відмінну стійкість до борошнистої роси,
жовтої іржі. Середньостійкий до фузаріозу колосу. Сорт адаптовано до усіх
кліматично-ґрунтових зон України.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
270-282 дні
Висота рослин
70-78 см
Норма висіву
3,5-4,5 млн насінин/га
Вміст білка
13,2-14,5%
Вміст клейковини
26,4-27,5%
Потенційна врожайність
122-135 ц/га
Маса 1000 насінин
42-45 г
16

НАСІННЯ

ОПИС

за 9-бальною шкалою
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

7

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8
9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

дуже висока - 9

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби – від ранньооптимальних до пізніх. Придатний
до пізньої сівби після збору
кукурудзи та соняшнику.
Регулятори росту – тільки для
вирівнювання продуктивного
стеблостою.
Азотне живлення – максимально
реагує на високі дози через
специфічне співвідношення
ферментативно-гормональної
системи. Добре реагує на систему
удобрення як через кореневу
систему, так і позакореневе
підживлення.

Середньостиглий сорт інтенсивного
типу вирощування. Відноситься до
сильних пшениць категорії «А» – має
високі борошномельні та хлібопекарські властивості. Стабільна врожайність у межах 85-92 ц/га. Сорт успішно
пройшов тест на виробництво солоду
для пивоварної промисловості.

8

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

7
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
265-275 днів
Висота рослин
95-100 см
Норма висіву
3,0-4,5 млн насінин/га
Вміст білка
12,8–13,0%
Вміст клейковини
25-28%

Придатний для всіх типів ґрунтів.

Потенційна врожайність
125-128 ц/га

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Маса 1000 насінин
50-52 г

Степ, Лісостеп, Полісся.

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

Швидкий стартовий ріст. Високостійкий
до листкових хвороб та має підвищену
стійкість до фузаріозу колоса. Високий
рівень зимостійкості та посухостійкості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Придатний для пізніх термінів
висіву.
Можливість висівати по пізніх
попередниках: кукурудза, цукровий
буряк.
Регулятори росту – достатньо
середніх доз, тому що сорт має
високу стійкість до вилягання,
навіть при висоті стебла 99 см.
Інтенсивний спосіб вирощування.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

НАСІННЯ
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ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

ФРАНЦ

ЮЛІЯ

ПШЕНИЦЯ
ОЗИМА

Оригінатор: «Нордзаат Заатцухт ГмбХ & Ко. КГ», Німеччина.

Оригінатор: «Селген, а. с.», Чехія. В Україні сорт представляє фірма «OSEVA».

Сорт високоінтенсивний, характеризується великим добре озерненим
колосом, стабільний за врожайністю.

Сорт надпосухостійкий, високоврожайний. Різновидність лютесценс.
Рослина середнього росту.

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Топовий сорт нового покоління європейської селекції високоінтенсивного
типу вирощування, який вдало поєднав у собі показники високої врожайності та відмінні хлібопекарські якості.
Середня врожайність за роки експертизи в Україні: в зоні Лісостепу — 8,5 т/га,
Полісся — 7,3 т/га.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
275-285 днів
Норма висіву
4,0-4,5 млн насінин/га
Вміст білка
13,5-14%

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

7
9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

7
8
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Високий коефіцієнт кущення, висока
посухостійкість, відмінна стійкість до
вилягання та проростання зерна в колосі. Має високу стійкість до борошнистої роси, іржастих хвороб, септоріозу.
Сорт надстійкий до стресових умов при
значній нестачі вологи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Вміст клейковини
27-30%

Строки сівби: з 15 вересня до 15
жовтня, дуже пластичний до строків
сівби.

Потенційна врожайність
120-140 ц/га

Вимоги до попередників:
пластичний, добре себе почуває
після стерньових попередників.

Маса 1000 насінин
41-43 г

Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.
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ОПИС

за 9-бальною шкалою

НАСІННЯ

Ранньостиглий сорт інтенсивного типу зі
стабільними хлібопекарськими властивостями, по якості відноситься до класу
«Е» (1-2 клас). Юлія — «молодша сестра»
Богемії, яка успадкувала від неї найкращі якості (високу стабільну врожайність
в усіх кліматичних зонах і високу якість
зерна). Юлія є одним із лідерів з урожайності в своїй категорії у всіх кліматичних
зонах вирощування в Чехії.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
265-270 днів
Висота рослин
97 см

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

8

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

7
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Висока стійкість до вилягання. Фунгі
цидний захист слід орієнтувати на
очікувані епідемії хвороб. Зимостійка, стійка до листкових та колоскових
хвороб (фузаріоз, борошниста роса).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Норма висіву
3,0-4,0 млн насінин/га

Сівба: як ранні, так і пізні терміни
сівби.

Вміст білка
13,5%

Інтенсивний спосіб вирощування.

Вміст клейковини
25-28%
Потенційна врожайність
128-130 ц/га
Маса 1000 насінин
50 г

Рання стиглість приводить до
використання зимових запасів
вологи в ґрунті.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

НАСІННЯ
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ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

НАОМІ

ТІТУС

Оригінатор: «Нордзаат Заатцухт ГмбХ & Ко.КГ», Німеччина.

Оригінатор: «Saaten Union», Німеччина.

Шестирядний сорт фуражного ячменю зі стабільно високою врожайністю
щорічно.

Фуражний сорт озимого ячменю, інтенсивного типу.
Колос шестирядний (різновид паллідум).

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Колосок яскравого солом’яно-жовтого
відтінку. Листя неопущені, насиченозелені, мають слабкий восковий наліт
у період формування куща.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
250 днів
Висота рослин
90-110 см
Норма висіву
4,0-4,5 млн насінин/га
Потенційна врожайність
100 ц/га
Маса 1000 насінин
40-42 г

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

ОПИС

за 9-бальною шкалою
ЗИМОСТІЙКІСТЬ

7
8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

7

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

7

1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Сорт вирізняється високою стійкістю
до хвороб, зокрема до борошнистої
роси, бурої іржі та сітчатої плямистості. Високоадаптивний сорт з високою
пластичністю до строків сівби.

НАСІННЯ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
245-252 дні

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Висота рослин
90-95 см

Сівба – з 15 вересня до кінця
жовтня.

Норма висіву
3,0-3,5 млн насінин/га

Мікро-, макроелементи та
стимулятори росту – добре
реагує за інтенсивної технології
вирощування.

Вміст білка
14,0-14,2 %

Фунгіциди – рекомендовані.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

20

Характеризується стрімким ростом на ранніх етапах розвитку, тому на фоні високого
азотного живлення слід застосовувати регулятор росту. Стійкий до вимерзання та
періодичних посух. Сорт має високе стеб
ло міцної структури. Соломина постійно
знаходиться вертикально, що дозволяє
здійснити обмолот посівів з мінімальними
втратами зерна. Колос – шестирядний з добре розвиненою зернівкою, яка міцно тримається і не схильна до висипання.

Вміст клейковини
27,8-28,1%

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою
ЗИМОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8
8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

7
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Характеризується стабільно-високою урожайністю навіть за несприятливих умов
вирощування. Володіє високою продуктивною кущистістю та гарною веснянорегенеративною здатністю. Має високу
генетичну стійкість до основних патогенних хвороб, відмінну якість зерна, високу
морозостійкість та посухостійкість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Cтроки сівби: з середини вересня
до середини жовтня.
Мікро-, макроелементи та
стимулятори росту – добре
реагує за інтенсивної технології
вирощування.

Потенційна врожайність
80-85 ц/га

Фунгіциди – рекомендовані.

Маса 1000 насінин
40-42 г

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

НАСІННЯ
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РІПАК ОЗИМИЙ

КОРТЕЗ

ОРЕКС

РІПАК ОЗИМИЙ

Оригінатор: «Селген, a.с.», Чехія.

Оригінатор: «Селген, a.с.», Чехія.

Сорт низькорослий – габітус рослин 138 см
(це дає економію добрив, вологи, пального).

Остання розробка чеських селекціонерів.
Забезпечує стабільну продуктивність та високу адаптивність.

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Високопродуктивний сорт зі стабільною
врожайністю. За роки випробувального товарного вирощування в Чехії
(2011-2013 рр.) забезпечив 5,09 т/га.
Сорт середньоранній.

ПЕРЕВАГИ
Дає стабільно високий урожай у всіх
виробничих умовах. Має дуже високу
зимостійкість, швидке відновлення вегетації. Відмінно стійкий до хвороб.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Висота рослин
138-142 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га
Вміст ерукової кислоти
0,09%
Вміст олії
46,9%
Потенційна врожайність
55-60 ц/га

ОПИС

за 9-бальною шкалою

7

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

7

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

6

1 - дуже низька

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

дуже висока - 9

Висівати краще у першу половину
агротехнічних строків, тому що
повільно наростає восени.
Оптимальна густина навесні
50-55 рослин/м2.
Морфорегулятори та фунгіциди –
бажано обробляти навесні за умов
інтенсивного вирощування.
Рекомендована доза азоту
140-170 кг/га д.р.
Добре адаптується у зонах
вирощування, в тому числі
в прохолодних умовах.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

1 - дуже низька

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Висота рослин
138-140 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га
Вміст ерукової кислоти
0,09%
Вміст олії
46,7%
Потенційна врожайність
60 ц/га
Маса 1000 насінин
4,9-5,2 г

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Сорт озимого пізньостиглого ріпаку, що
за продуктивністю в Європі обійшов
гібриди визнаних селекційних брендів
(середня врожайність сягає 5,5 т/га).

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

7
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Високостійкий до хвороб, особливо до
видів гнилей. Відмінна стійкість до осипання. Морозостійкість на 2-3°C більше
порівняно з гібридами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби – ранні. Бажано
провести до 25 серпня.
Посів сівби – звичайний рядковий.
Сорт можна висівати ще 2 роки.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Степ, Лісостеп, Полісся.

Маса 1000 насінин
5,0-5,8 г

22

НАСІННЯ

НАСІННЯ
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РІПАК ОЗИМИЙ

РЕСКАТОР

КУІНТУС

ПШЕНИЦЯ ЯРА

Оригінатор: «Селген, a.с.», Чехія.

Оригінатор: «Віерсум Плантбрідінг Б.В», Нідерланди.

Ранній врожай. Сорт пластичний.

Сорт ярого типу, сучасної селекції, високопродуктивний за роками.
Різновидність еритроспермум. Рослини низькорослі.

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Один з найбільш ранньостиглих сортів
серед представлених в Європі. Сорт
за продуктивністю успішно конкурує
з найкращими гібридами практично
в усіх зонах вирощування (1-е місце
за врожайністю у 2011-2013 рр. із
середнім результатом 5,44 т/га).

ПЕРЕВАГИ
Надстійкий до захворювань, зокрема
до борошнистої роси, видів гнилі.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Висота рослин
133-135 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га
Вміст ерукової кислоти
0,09%
Вміст олії
47%
Потенційна врожайність
55 ц/га

ОПИС

за 9-бальною шкалою
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

7

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

7

1 - дуже низька

дуже висока - 9

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Висів краще у першу половину
агротехнічних строків.
Оптимальна густота навесні
50-55 рослин/м2.
Рекомендована доза азоту
140-170 кг/га д.р.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Високорентабельний сорт високобілкової пшениці. Середньоранній з досить раннім колосінням. Характерна
особливість даного сорту – висока
озерненість колосу. Високий потенціал
продуктивності.

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

8

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

8

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вегетаційний період
95-98 днів
Норма висіву
4,5-5,0 млн насінин/га
Вміст клейковини
29,2%
Потенційна врожайність
80-85 ц/га
Маса 1000 насінин
40-41,5 г

9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Добре кущиться, забезпечуючи рівномірну густоту продуктивного стеблостою. Надстійкий до іржастих хвороб.
Стійкий до септоріозу, холодостійкий.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Сівба: відмінно реагує на ранні
строки сівби (в «лютневі вікна»).
Пластичний і до пізніх строків сівби
(до середини квітня).
Добрива – відмінна реакція на
внесення.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Фунгіциди – не потребує
інтенсивного захисту.

Степ, Лісостеп, Полісся.

Придатний для всіх типів ґрунтів.

Маса 1000 насінин
4,8-5,2 г
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НАСІННЯ

НАСІННЯ
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

АВАТАР

ГАЛИЧАНИН

Оригінатори: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннє
знавства та сортовивчення НААН України; ПрАТ «Селена», Одеса.
Новий сучасний сорт дворядного ячменю ярого (різновидність nutans) з відмінними посухостійкими якостями для господарств інтенсивного напрямку.
ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Колос дворядний, довжиною 8-10 см,
середньої щільності (11 члеників на
4 см колосового стрижня), неламкий,
солом’яно-жовтий, веретеноподібної
форми. Остюки довгі, зазубрені, майже паралельні, тонкі, еластичні, солом’яно-жовті. Кущ напівпрямий. Лист
неопушений, проміжний, зелений. Зерно світло-жовте, видовжено-овальної
форми.
Під час сортовипробування, за два
роки дослідження, в умовах жорсткої
посухи, середня врожайність склала
5,52 т/га, що перевершує національний
стандарт на 0,55 т/га (11%).

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
75-80 днів (середньостиглий)
Висота рослин
65-71 см
Норма висіву
4,2-4,5 млн насінин/га
Потенційна врожайність
85-88 ц/га
Маса 1000 насінин
50-55 г
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НАСІННЯ

СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ

7

ПЛАСТИЧНІСТЬ

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

9

1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Має високу комплексну стійкість до
основних хвороб: борошнистої роси –
9 балів, смугастого гельмінтоспоріозу і
сажкових захворювань – 9 балів. Стійкий до вилягання (9 балів), що забезпечується коротким (67-71 см), міцним
стеблом. Має відмінну кущистість та,
одночасно, вирівняність стеблостою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Сорт виведений для мінливих за
вологозабезпеченістю умов інтенсивного землеробства.
Внесення добрив – обов'язкове.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннє
знавства та сортовивчення НААН України, Одеса.
Новинка інституту, шестирядний, короткостебловий ячмінь для умов високо
інтенсивного землеробства.
ОПИС

за 9-бальною шкалою

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

Різновидність ricotense, цінний. Колос
шестирядний, довжина колосу – 8-10 см,
нещільний (9-10 члеників на 4 см колосового стрижня), неламкий, пірамідальної форми з переходом у ромбічну, слабкопониклий, солом’яно-жовтий. Кущ прямостоячий. Лист неопушений, проміжний, зелений. Зерно велике, жовте, видовжено-овальної форми.
Під час сортовипробування, за 3 роки
в умовах посухи, середня врожайність
склала 5,50 т/га, що перевершує стандарт на 10-17%.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
75-78 днів (середньостиглий)
Висота рослин
60-65 см
Норма висіву
4,0-4,7 млн насінин/га

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою
СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ

8
9

ПЛАСТИЧНІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

8

1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Сорт короткостебловий, висота рослин – 60-65 см, стійкий до вилягання
та осипання зерна – 8 балів. Стійкий до
смугастого гельмінтоспоріозу – 9 балів,
стійкість до борошнистої роси – 7 балів,
сажкових хвороб – 7-8 балів. Має велике, вирівняне (92-96%) зерно.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Агротехніка: звичайна для зони
вирощування.
Внесення добрив – обов’язкове.

Потенційна врожайність
80-85 ц/га
Маса 1000 насінин
45-50 г

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп.

НАСІННЯ
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

СЄБАСТЬЯН

БОГЕМІАНС

Оригінатор: «Сейет Плантефоредлінг I/С», Данія.

Оригінатори: «Семенсес Прогрейн ІНК/Ранг Вас-Рівієр НОРД»,
«Сант-цезар», Канада.

Сорт інтенсивного типу, напівпізній. Пивоварні якості відмінні.
Високий та стабільний врожай.
ОПИС

Суперранній сорт. Форма рослини – напівкущова.
ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Різновид nutans (дворядний колос).
Стебло низькоросле, міцне. Кущ напіврозлогий, рослини низькі. Колос із
сильним восковим нальотом, прямий,
пірамідальної форми, середньої довжини та щільності. Зернівка з наявною
плівкою, має довгі волоски основної
щетини.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
87-95 днів
Висота рослин
65-70 см

за 9-бальною шкалою
СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ

7
8

ПЛАСТИЧНІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

7

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

7

1 - дуже низька

СОЯ

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Сорт відзначається високою стійкістю
до хвороб. Характеризується хорошим
кущенням.

Суперранній сорт з високою врожайністю та високим вмістом білка. Сорт
створено традиційним методом селекції без ГМО. Він має специфічні характеристики для харчового ринку (чисте,
світле крохмальне ядро). Використовують у виробництві тофу та різних напоїв.
Добре витримує загущені посіви, придатний до пізніх строків сівби, пристосований до No-Тill.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
99-108 днів

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою
СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ

7
9

ПЛАСТИЧНІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

8

1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Рослини мають високу стійкість до
фітофторозу та білої плісняви. Високостійкий до розтріскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Висота рослин
100-120 см

Норма висіву
3,5-4,5 млн насінин/га

Сівба – після коренеплодів для
найвищої якості солоду.

Норма висіву
650-700 тис. насінин/га

Вміст білка
10,7-11,5%

Фунгіцидний захист – якщо для
розвитку хвороб сприятливі умови.

Добре реагує на загущення та пізні
строки сівби.

Вміст білка
41-42%

Хороша пристосованість до No-Till.

Потенційна врожайність
105,4 ц/га
Маса 1000 насінин
44-46 г

Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Вміст олії
20-22%
Потенційна врожайність
40-45 ц/га

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Маса 1000 насінин
215-225 г

28

НАСІННЯ

НАСІННЯ
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СОЯ ІР

ДХ 530 (DH 530)

ЕМПЕРОР

СОЯ ІР

Оригінатор: «Севіта Дженетікс», Канада.

Оригінатор: «Севіта Дженетікс», Канада.

Середньостиглий високоврожайний сорт нової генерації.
Напівіндетермінантного типу.

Середньостиглий високоврожайний сорт нової генерації.
Сорт інтенсивного типу, пластичний до різних типів ґрунтів.

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Квітка – фіолетова, колір рубчика насінини – жовтуватий, колір опушення
головного стебла – світло-коричневий.
Висота кріплення нижнього бобу –
15 см.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
118-123 дні
Висота рослин
87-90 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га

9

СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ
ПЛАСТИЧНІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

8

1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Стiйкий до хвороб. Високостiйкий до
розтріскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Сівба як в ранньо-оптимальні
строки, так і в пізні (до 20 травня).

Квітка – фіолетова, колір рубчика насінини – жовтуватий, колір опушення
головного стебла – рудувато-коричневий. Висота кріплення нижнього бобу –
15 см.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
120-125 днів
Висота рослин
82-87 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

8

СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ

9

ПЛАСТИЧНІСТЬ

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Високостiйкий до хвороб. Вiдмiнно
стiйкий до розтріскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби – оптимально-ранні та
середні.

Вміст білка
40,2-41,0%

Адаптований до вирощування
з різною шириною міжрядь, але
бажано сіяти з міжряддями 15-35 см.

Вміст білка
42,5-42,8%

Невибагливий до способу сівби.

Вміст олії
21,4%

Придатний для ґрунтів легкого
гранулометричного складу.

Вміст олії
20,7%

Придатний для всіх типів ґрунтів.

Потенційна врожайність
90 ц/га
Маса 1000 насінин
195-200 г

30

ОПИС

за 9-бальною шкалою

НАСІННЯ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

Потенційна врожайність
90 ц/га
Маса 1000 насінин
195-200 г

Сіяти з міжряддями 15-35 см.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

НАСІННЯ
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СОЯ ІР

ОАЦ КАЛІПСО

ПАНОРАМА

Оригінатор: «Севіта Дженетікс», Канада.

Оригінатор: «Севіта Дженетікс», Канада.

Середньостиглий високоврожайний сорт нової генерації.
Сорт інтенсивного типу, пластичний до різних типів ґрунтів.

Середньоранній сорт нової генерації,
інтенсивного типу, універсальний до ґрунтів.

ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Квітка – фіолетова, колір рубчика насінини – жовтуватий, колір опушення
головного стебла – рудувато-коричневий. Висота кріплення нижнього бобу –
15 см.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
120-128 днів
Висота рослин
90-94 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га

ОПИС

за 9-бальною шкалою
СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ

7
9

ПЛАСТИЧНІСТЬ

9

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Вiдмiнно стiйкий до розтріскування.
Має високу стійкість до грибкових захворювань (стійкість до білої гнилі – 8,
стійкість до фітофторозу – 9).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Квітка – пурпурова, колір опушення
головного стебла – рудувато-коричневий. Висота кріплення нижнього бобу –
11 см.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
105-115 днів
Висота рослин
78-82 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га
Вміст білка
42,3-42,6%

Строки сівби – ранні.

Вміст олії
21,2%

Обробіток ґрунту – від мінімального
до традиційного.

Вміст олії
20,5%

Пластичний до ґрунтів
(від піщаного до глиняного).

Потенційна врожайність
75 ц/га

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Маса 1000 насінин
222-228 г

Потенційна врожайність
90 ц/га
Маса 1000 насінин
190-210 г

Степ, Лісостеп, Полісся.

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

9

СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ
ПЛАСТИЧНІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8
9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

Вміст білка
39,4-40,0%

Сіяти з міжряддями 15-35 см.

СОЯ ІР

1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Здатність швидко утворювати сходи і
швидкий початковий ріст. Висока здатність до гілкування, тому ідеально підходить як до звичайного рядкового,
так і широкорядного способу сівби.
Генетично стійкий до найпоширеніших
хвороб, зокрема склеротиніозу та фіто
фторозу. Стійкий до розтріскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Технологія вирощування –
інтенсивна.
Допускається вирощування по
системі No-Till.
Ґрунти – як родючі, так і глинисті.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

32

НАСІННЯ

НАСІННЯ
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СОЯ НР
ВИСОКОБІЛКОВА

ДШ 401 (DH 401)

ОПУС

Оригінатор: «Семенс Прогрейн ІНК», Канада.
Ранньостиглий сорт високобілкової сої (НР напрямку) індетермінантного
типу. Вдале поєднання об’єму та якості врожаю. Це нове покоління сорту
«Хорол» з більш високою врожайністю.

Оригінатор: «Севіта Дженетікс», Канада.
Середньоранній високоврожайний сорт нової генерації.
Сорт інтенсивного типу, пластичний до ґрунтів.
ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Квітка – фіолетова, колір рубчика насінини – жовтуватий, колір опушення
головного стебла – рудувато-коричневий. Висота кріплення нижнього бобу –
15 см.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
120-125 днів
Висота рослин
77-80 см
Норма висіву
650-700 тис. насінин/га

9

СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ
ПЛАСТИЧНІСТЬ

8

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

8
9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Високостiйкий до хвороб та розтріскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Вміст білка
42-44%

Невибагливий до способу та строків
сівби. Можна сіяти як в ранньооптимальні строки, так і в пізні
(до 20 травня).

Вміст олії
20,5%

Сіяти з міжряддями 15-35 см.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

Потенційна врожайність
72 ц/га
Маса 1000 насінин
190-200 г

34

ОПИС

за 9-бальною шкалою

1 - дуже низька

НАСІННЯ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

СОЯ НР
ВИСОКОБІЛКОВА

Форма зростання – прямостійна. Опушування головного стебла – рудувато-коричневе. Інтенсивність зеленого забарвлення листя – середня. Розмір насіння –
середній. Забарвлення насінної оболонки – жовте. Рубчик світлий, в колір насіння. Висота рослини – вище за середню.

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

8

СИЛА СТАРТОВОГО РОСТУ

6

ПЛАСТИЧНІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

7

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

7

1 - дуже низька

дуже висока - 9

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
110-115 днів
Висота рослин
100-110 см
Норма висіву
650-750 тис. насінин/га
Вміст білка
46%
Вміст олії
19,8-21%

ПЕРЕВАГИ
Хороша стійкість до розтріскування.
Стабільна ознака висоти кріплення 1-го
бобу (більше 12 см).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Сівба – суцільна з міжряддям
15-30 см.
Потреба в елементах живлення –
підвищена.

Потенційна врожайність
55-60 ц/га

Рекомендована норма висіву
залежить від забезпеченості
вологою, ширини міжрядь
і терміну сівби.

Маса 1000 насінин
185-195 г

Підходить як попередник озимої
пшениці.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

Інокулянт – використання
обов’язкове.

Степ, Лісостеп, Полісся.

Придатний для всіх типів ґрунтів.

НАСІННЯ
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ГОРОХ

ЕСО

ЗЕКОН

Оригінатор: «Селген, а.с.», Чехія.
Високоврожайний сорт зеленозерного гороху інтенсивного напрямку.
Для продовольчого та кормового використання.

Оригінатор: «Селген, а. с.», Чехія.
Сорт інтенсивного типу, надпосухостійкий, високопродуктивний.
ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

Сорт безлистковий (прямостоячого типу).
Насіння сферичної форми, жовтого кольору. Стебло середньої довжини з середньою кількістю вузлів. Листок помірно-зеленого кольору. Прилисток добре
розвинутий, середнього розміру з наявним восковим нальотом та плямистістю.

ПЕРЕВАГИ
Характеризується винятковою посухо
стійкістю. Стійкий до осипання та вилягання.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
110-115 днів
Висота рослин
75-85 см
Норма висіву
1,1-1,2 млн насінин/га

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

НАСІННЯ

7
8
дуже висока - 9

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Придатний для прямого
комбайнування.
Десикація: проводити перед
збиранням, щоб зменшити втрати.
Гербіциди: обов’язкове внесення
ґрунтових гербіцидів і страхове
внесення гербіцидів.
Інсектициди, фунгіциди,
мікроелементи – обов’язкове
внесення.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

Сорт безлисткового (прямостоячого)
типу. Насінина зеленого кольору, від округлої до овальної форми, середньої величини. Стебло сизо-зелене. Загальна
кількість міжвузлів – 17-19 шт., до першого суцвіття 12-16 шт. Квітка біла, велика; максимальна кількість на вузлі –
дві, рідше – по одній. Біб – прямий, рідко
злегка зігнутий з тупим кінцем, довжиною 5-6 см. Середня кількість насінин у
бобі – 6-7 шт., максимальна – 8 шт.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
80-87 днів
Висота рослин
75-85 см
Норма висіву
1,2-1,4 млн насінин/га
Вміст білка
23-24%
Потенційна врожайність
45-50 ц/га

Потенційна врожайність
65-70 ц/га

36

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Вміст білка
22,7-24,2%

Маса 1000 насінин
240-270 г

ОПИС

за 9-бальною шкалою
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

ГОРОХ

Маса 1000 насінин
240-260 г

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

7
9

СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Смакові якості та розварюваність добрі.
Посухостійкий сорт. Висока стійкість до
вилягання та осипання зерна.
Стійкий до уражень хворобами: кореневі гнилі, пероноспороз, аскохітоз,
антракноз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Придатний для прямого
комбайнування.
Збирання врожаю рекомендується
проводити при вологості зерна
17-18%.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

НАСІННЯ
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ГОРОХ

САЛАМАНКА

АНДРОМЕДА

Оригінатор: «Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG»,
Німеччина.
Сорт середньостиглий, зерновий, відрізняється дружнім дозріванням.

Сорт прямостоячий безлисткового
типу. Рослина щільної кущової форми.
Стебло звичайної форми, висота від
кореневої шийки до кінця верхнього міжвузля 84 см. Загальна кількість
міжвузлів 16 шт., до першого суцвіття –
13-14 шт. Лист середній, зеленого забарвлення. Квітка біла. Біб лущильного типу з розвиненим пергаментним
шаром, зеленого і жовтого забарвлення в період закінчення наливання насіння і повної стиглості. Максимальна
кількість насінин у бобі 9 шт. Насіння
округлої форми, жовте, гладке, матове.
Забарвлення сім’ядоль жовте.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вегетаційний період
80-90 днів

Сорт високоінтенсивного напрямку, стабільний за врожайністю.
ОПИС

за 9-бальною шкалою

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

7
8
дуже висока - 9

ПЕРЕВАГИ
Легкий у збиранні завдяки вирівняному невилягаючому стеблостою.
Має відмінний стартовий ріст. За роки
випробування середня врожайність
зерна склала 48 ц/га.
Висока стійкість до вилягання та осипання зерна.
Стійкий до уражень хворобами: кореневі гнилі, пероноспороз, аскохітоз,
антракноз.

Висота рослин
82-88 см

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

Норма висіву
1,2-1,5 млн насінин/га

Сівба – типова як для всіх сортів
гороху.

Вміст білка
23,5-24,0%
Потенційна врожайність
65-70 ц/га
Маса 1000 насінин
212-218 г

38

Оригінатор: «Осева Ексімпо Прага», Чехія.

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

ОПИС

НАСІННЯ

Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

ГІРЧИЦЯ БІЛА

Стійкий до вилягання рослин та розтріскування стручків, толерантний до
шкідників та хвороб.
Головна перевага – здатність своїми кореневими виділеннями очищати ґрунт
від нематоди (алелопатія нематоцидної
дії). Для господарств з порушеною сівозміною дана ознака є надзвичайно вагомою, адже накопичення нематоди в
наших ґрунтах – це «міна» сповільненої
дії, з чим вже на сьогодні зіштовхнулась
Європа та південні області України.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ СОРТУ

за 9-бальною шкалою

8

ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

9

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ
1 - дуже низька

7
8
дуже висока - 9

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Строки сівби ранні,
але коли ґрунт на глибині 3-4 см
прогріється до 8°C.
Сівба з міжряддям 15 см.

Вегетаційний період
80-85 днів

Попередники – найкраще озимі та
ярі зернові.

Норма висіву
1,0-1,5 млн насінин/га

Механізоване вирощування –
основний обробіток оранка або
глибоке рихлення 20-22 см.

Вміст олії
32-35%
Потенційна врожайність
30-35 ц/га
Маса 1000 насінин
4,0-7,0 г

Початок збирання при вологості 9%.
Регулятори росту – не обов’язкові.
Придатний для всіх типів ґрунтів.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ
Степ, Лісостеп, Полісся.

НАСІННЯ
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

ПАР

ГЕРБІЦИДИ

{{ Найбільш ефективним для використання гербіциду АДЕЛІТ є період активного
росту бур’янів за теплої погоди та достатньої вологості ґрунту.

АДЕЛІТ

{{ Найкраще проводити обприскування за наявності 2-3 листків до фази кущіння
у однорічних бур’янів і 4-6 листків – у багаторічних (при висоті рослин 10-15 см).
За таких умов застосовують мінімальні рекомендовані норми витрати препарату.
У разі застосування гербіциду на більш пізніх фазах розвитку бур’янів необхідно збільшити норму витрати. Розчин препарату потрібно використати протягом
кількох годин після приготування.

®

Упаковка:
5л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

Хізалофоп-п-етил, 125 г/л.

Універсальний селективний післясходовий гербіцид системної дії
для знищення однорічних та багаторічних злакових бур'янів у
посівах багатьох сільськогосподарських культур.

{{ Для знищення «падалиці» культурних злаків слід використовувати норми препарату, які рекомендовані для знищення багаторічних видів бур’янів.
{{ Не рекомендується використовувати АДЕЛІТ в бакових сумішах з протидводольними гербіцидами на відповідних культурах. Інтервал між обробками, в такому
випадку, повинен становити не менше 2-3 діб.
{{ Не рекомендується протягом 7 днів, до або після застосування АДЕЛІТ, проводити міжрядний обробіток ґрунту.

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ

ХІМІЧНА ГРУПА
Похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти.

Культура

СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю пестицидів, окрім лужних, на відповідних культурах.
Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати
на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки,
неповне розчинення одного з препаратів тощо).
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Гербіцид системної дії. Діюча речовина препарату поглинається наземною
частиною рослин та досить швидко розноситься по ній, досягаючи зон
безпосередньої дії, порушуючи при цьому синтез жирних кислот, що
призводить до загибелі бур'янів.
СПЕКТР ДІЇ
Вівсюг звичайний, гумай, просо куряче, лисохвіст, метлюг звичайний,
мишій (види), овес посівний, пажитниця, пальчатка криваво-червона, пирій
повзучий, свинорий, просо напівквітуче, падалиця пшениці та ячменю,
сорго двоколірне, райграс пасовищний.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю - 7 діб.

Ріпак,
соя,
картопля,
соняшник,
горох,
овочеві

Норма
витрати,
л/га

Спектр
дії

Спосіб,
час обробки

0,6-0,8

Однорічні
злакові види
бур’янів

Обприскування
в період вегетації культури
за розвитку однорічних бур’янів
у фазі 2-4 листків

0,8-1,2

Багаторічні
злакові види
бур’янів

Обприскування
багаторічних – заввишки
до 10-15 см

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
Буряк
(цукровий,
столовий,
кормовий),
льондовгунець

0,6-0,8

Однорічні
злакові види
бур’янів

Обприскування
однорічних бур’янів
у фазі 2-4 листків

0,8-1,2

Багаторічні
злакові види
бур’янів

Обприскування
багаторічних – заввишки
до 10-15 см

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
150-250 л/га, в залежності від чисельного складу бур'янового компоненту.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: ІІІ
42
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ГЕРБІЦИДИ
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ГЕРБІЦИДИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

{{ Застосовувати БАКЛЕР доцільно по активно вегетуючих бур’янах: багаторічні злакові – 4-5 листків (10-15 см), багаторічні дводольні – розетка 10-20 см, однорічні
злакові – за довжини листків мінімум 5 см, однорічні дводольні – 2-3 справжніх
листки. Під час обприскування уникати потрапляння гербіциду на листя культурних рослин, дерев та кущів. Небажано проводити обробку ґрунту до і після внесення гербіциду БАКЛЕР протягом 7-10 днів. Посів на площі застосування препарату можна проводити через 12 днів, без будь-якої шкоди для культурної рослини.

БАКЛЕР

®

{{ Не рекомендується застосовувати препарат за температури повітря нижче
12°С або вище 25°С. Відсутність дощу протягом 5 годин після обприскування —
обов’язкова умова для отримання максимальних результатів.
Упаковка:
20 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Ізопропіламінна

сіль гліфосату, 480 г/л,

{{ За посушливих умов слід додавати в робочий розчин нітратні азотні добрива, з
розрахунку 3-4 кг/га.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ

у кислотному еквіваленті, 360 г/л.

Системний гербіцид-десикант суцільної дії для боротьби з широким
спектром однорічних та багаторічних бур’янів (осот, берізка,
пирій тощо), зокрема карантинних видів, на сільськогосподарських
угіддях та землях несільськогосподарського призначення.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА		
Гліцини.
СУМІСНІСТЬ
Для підвищення ефективності дії препарату додавати до робочого розчину
прилипач ДРОП 90 або розчини азотних добрив – 5-10% від робочого
розчину.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Системний гербіцид суцільної дії. Діюча речовина є інгібітором
ферментативної системи, яка відповідає за синтез ароматичних амінокислот.
Потрапляючи на рослину, проникає через її надземні частини до кореневої
системи, блокуючи ферментативні процеси, що призводить до загибелі
бур’янів.
СПЕКТР ДІЇ
Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Авіаційне – 70-120 л/га, наземне обприскування в якості гербіциду –
150-200 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III
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Культура

Норма
витрати,
л/га

Пари та поля, призначені
під посіви зернових,
кукурудзи, соняшнику,
сої, ріпаку, овочевих,
картоплі, баштанних
навесні та восени після
збирання попередника

3,0-6,0

Землі несільськогосподарського
користування

3,0-6,0

Десикація зернових
культур (товарні посіви)

2,0-3,0

Десикація соняшнику

2,0-3,0

Спектр дії

Однорічні
та
багаторічні
бур’яни

Спосіб, час обробки
Обприскування вегетуючих
бур’янів навесні,
за 2 тижні до висівання
(до обприскування
виключити всі механічні
обробки, окрім
ранньовесняного закриття
вологи) та за 7-10 днів
до появи сходів культури
Обприскування бур’янів
у період їх активного росту

Десикація
культури та
знищення
бур’янів

Обприскування за 2 тижні
до збирання, за вологості
зерна не більше 30%

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
Після збирання попередника,
за 3 тижні до проведення оранки
Фаза
розвитку
бур’яну
пирій
висота 10-15 см
гумай
висота 15-20 см
осот
висота 10-20 см
гірчак
стеблування
берізка розетка 10-12 см
Бур’ян

Норма
внесення,
л/га
3-4
4
3-4
6
6-8

Навесні, до посіву пізніх
ярих культур, до появи сходів
Бур’ян
пирій
гумай
осот
гірчак
берізка

Фаза
розвитку
бур’яну
висота 10-15 см
висота 10-15 см
висота 10-20 см
висота 10-20 см
до 3-х листків

Норма
внесення,
л/га
3-4
4
3-4
6-8
2
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НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Авіаційне — 70-120 л/га, наземне обприскування в якості гербіциду –
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

ГЕКТОР

®

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Упаковка:
5л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Кломазон, 480 г/л.

Ґрунтовий системний гербіцид проти однорічних злакових та дводольних
бур’янів у посівах сільськогосподарських культур.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Ізаксаліндіони.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю пестицидів, окрім лужних, на відповідних культурах.
Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати
на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки,
неповне розчинення одного з препаратів тощо).
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Препарат системної дії. Кломазон належить до інгібіторів біосинтезу пігментів.
Проникаючи в рослини через корінці та сходи, кломазон рухається по рослині
вгору до точки росту, де перешкоджає формуванню фотосинтетичних
пігментів хлорофілу та каротину. В результаті бур’яни не проростають або їх
сходи з’являються білого чи напівпрозорого кольору і гинуть.
СПЕКТР ДІЇ В ЯКОСТІ ҐРУНТОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Чутливі бур’яни: амброзія полинолиста, вероніка плющолиста, гірчак
(види), грицики звичайні, зірочник середній, дурман звичайний, жовтозілля
звичайне, канатник Теофраста, кропива глуха, просо куряче, лобода біла,
мишій сизий, осот городній, пальчатка (види), тонконіг звичайний, паслін
чорний, портулак городній, ромашка (види), сухоребрик лікарський.
Середньочутливі бур’яни: щириця запрокинута, гірчиця, талабан польовий,
фіалка, кучерявець Софії, мак дикий.
СПЕКТР ДІЇ В ЯКОСТІ ПІСЛЯСХОДОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Чутливі бур’яни: лобода (види), волошка синя, полин (види), вівсюг
звичайний, підмаренник чіпкий, грицики звичайні, дурман звичайний.
Середньочутливі: амброзія полинолиста, щириця звичайна, лопух
(види), соняшник (падалиця), кропива (види), мишій (види), просо
куряче, ромашка непахуча, гірчак (види). Малочутливі: паслін чорний,
портулак городній, фіалка (види), берізка польова.
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{{ Обприскування ґрунту проводиться до сівби, відразу після сівби або протягом
перших трьох днів після сівби. За недостатньої вологості ґрунту, після внесення препарату доцільно провести його заробку за допомогою легких борін чи
іншого знаряддя, при цьому глибину заробки потрібно коригувати з глибиною
залягання насіння культурних рослин. Вирівняна, дрібногрудкувата поверхня ґрунту, якісне та рівномірне його покриття разом з високотехнологічними
операціями вирощування культури — обов’язкова умова для отримання максимальних результатів. Норма внесення препарату залежить від вмісту гумусу
в ґрунті: на ґрунтах з невисоким вмістом гумусу рекомендовано застосовувати
зменшені норми препарату. У посівах сої, після застосування ГЕКТОР, діюча речовина блокує формування фотосинтетичних пігментів хлорофілу та каротину,
що в результаті призводить до побіління бур’янів, а згодом до загибелі.
{{ Для повноцінного знищення бур’янів головною умовою є застосування у ранні
фази їх росту (дводольні сім’ядолі — 2-4 листочки; злакові — 2-4 листочки).
{{ При застосуванні препарату, в разі зміни кольору першої пари листків культури,
забарвлення зникає протягом короткого часу, не впливаючи негативно на розвиток і ріст рослин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма витрати,
л/га

Ріпак

0,15-0,2

Соняшник

0,1-0,15

Соя

0,3-0,5

Спектр дії

Спосіб, час обробки

Однорічні злакові
та дводольні види
бур’янів

Обприскування
ґрунту до
сходів культури

Однорічні дводольні
та деякі злакові
бур’яни

Обприскування у фазі
1-3 трійчастих листків
культури

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
Капуста

0,15-0,2

Буряки цукрові

0,15-0,2

Цибуля

0,1-0,2

Однорічні злакові
та дводольні
види бур’янів

Обприскування
ґрунту після сівби,
до появи сходів
культури

ГЕРБІЦИДИ
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МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.

ГЕРБІЦИДИ
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МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

ДАРК

®

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Упаковка:
20 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Пропізохлор, 720 г/л.

Високоефективний ґрунтовий гербіцид з високою селективністю
для захисту широкого спектру сільськогосподарських культур від
однорічних злакових та дводольних видів бур’янів.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Хлорацетаміди.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими ґрунтовими гербіцидами на відповідних культурах,
окрім лужних. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити
їх на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки,
неповне розчинення одного з препаратів тощо).
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Діюча речовина – пропізохлор – діє на початковій стадії розвитку однорічних
злакових та дводольних видів бур’янів. Препарат абсорбується через
проростки та кореневу систему проростаючих бур’янів. Проникаючи через
кінчики кореневої системи, діюча речовина швидко призводить до загибелі
бур’янів. Крім інгібування синтезу білків та нуклеїнових кислот, препарат
пригнічує ріст кореневої системи. Гербіцид утворює захисний екран у
верхньому шарі ґрунту, що дозволяє контролювати наступні хвилі появи
бур’янів. При післясходовому застосуванні діюча речовина діє вторинно
через листки (до фази одного листка).
СПЕКТР ДІЇ
Однорічні злакові: просо куряче, мишій (види), пальчатка (види),
вівсюг, метлюг звичайний, гумай (з насіння).		
Однорічні дводольні: галінсога (види), щириця (види), ромашка (види),
підмаренник чіпкий, лутига розлога, зірочник середній, грицики звичайні,
гірчиця польова, мак (види), гірчак розлогий, нетреба колюча, талабан
польовий, спориш звичайний, волошка синя, кропива глуха, кривоцвіт
польовий, рутка лікарська, кучерявець Софії.
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{{ Норма застосування гербіциду залежить від: вмісту гумусу в ґрунті, механічного
складу ґрунту (легкий, середній, важкий), а також від прогнозованої видової забур’яненості та погодних умов.
{{ Внесення препарату здійснюється на дрібногрудкувату вологу поверхню ґрунту,
оскільки великі грудки збільшують площу поглинання і зменшують ефективність дії.
{{ Якщо ґрунт вологий, то заробка в ґрунт не потрібна.
{{ За умов недостатньої вологості ґрунту необхідно провести заробку гербіциду механічним способом (легкими боронами, кільчасто-шпоровими котками), коригуючи з
глибиною висіву культури.
{{ Оптимальні умови – випадання опадів або зрошення протягом 7-10 днів після
обприскування, що посилює проникнення гербіциду в зону проростання насіння
бур’янів, дає змогу проявити високу ефективність дії.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма витрати,
л/га

Кукурудза
Ріпак
Соняшник

2,0-3,0

Буряк цукровий

Спектр дії

Спосіб, час обробки

Обприскування ґрунту
до сівби,
Однорічні злакові
під час сівби,
та дводольні види
після сівби,
бур’янів
але до появи сходів
культури

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:

Соя

2,0-3,0

Однорічні злакові
та дводольні види
бур’янів

Обприскування ґрунту
до сівби,
під час та після сівби,
але до появи сходів
культури

ГЕРБІЦИДИ

49

ГЕРБІЦИДИ

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
150-250 л/га, в залежності від чисельного складу бур’янового компоненту.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

ДІАМІД

®

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Упаковка:
5л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Дикамба у формі амінної солі, 480 г/л,

у кислотному еквіваленті, 400 г/л.

Післясходовий селективний системний гербіцид для захисту
зернових колосових культур та кукурудзи, ефективного знищення
широкого спектру однорічних та багаторічних дводольних бур’янів,
включаючи види стійкі до гербіцидів на основі 2,4-Д та 2М-4Х,
триазинів, у тому числі берізки польової, осоту, латуку тощо.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Похідні бензойної кислоти.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю пестицидів, окрім лужних, на відповідних культурах.
Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати
на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки,
неповне розчинення одного з препаратів тощо). Комбінувати лише ті
компоненти, що співпадають за рекомендованими строками обробки,
враховуючи фазу розвитку культури.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Діюча речовина препарату – дикамба – належить до синтетичних ауксинів,
що проникають у рослини через тканини наземних органів та коренів,
блокуючи при цьому поділ ростових тканин, що призводить до повної
загибелі бур’янів.

{{ Застосовувати препарат доцільно по активно вегетуючих бур’янах. Найкращий
ефект дії проти бур’янів досягається на таких стадіях: однорічні – сім’ядолі –
2-4 листки, берізка польова – 5-15 см, підмаренник чіпкий – 3-5 кілець, осот –
розетка (4-6 листків).
{{ Обприскування посівів кукурудзи (як самостійно, так і в суміші) – у фазі 3-5 листків
та 15 см висоти у багаторічних бур’янів.
{{ На просі застосовують як самостійно, так і в поєднанні з препаратами групи 2,4-Д
і МЦПА у фазі кущіння культури й 2-6 листків – в однорічних, і до 15 см висоти –
багаторічних бур’янів.
{{ Ефективно діє в температурному діапазоні від +10°С до +27°С, але оптимальна
температура для обробки – від +15°С до +20°С. Прохолодна погода уповільнює
видиму дію препарату.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма витрати,
л/га

Зернові
колосові
культури

0,15-0,3

Кукурудза

0,4-0,8

Спектр дії

Спосіб, час обробки

Однорічні та
деякі багаторічні
дводольні,
у т.ч. стійкі
до 2,4-Д та 2М-4Х
бур`яни

Обприскування посівів
з фази кущення до
виходу в трубку рослин
Обприскування посівів
у фазі 3-5 листків

СПЕКТР ДІЇ
Амброзія полинолиста, волошка синя, гірчиця польова, грицики звичайні,
кучерявець Софії, зірочник середній, талабан польовий, підмаренник
чіпкий, полин звичайний, редька дика, рутка лікарська, спориш звичайний,
осот польовий, хрінниця крупковидна, шпергель звичайний, щавель
горобиний, галінсога (види), лобода (види), осот (види), будяк польовий,
берізка польова, дурман звичайний, паслін чорний, ромашка непахуча,
гірчак (види), щириця (види), жабрій (види), падалиця соняшнику.
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МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.

ГЕРБІЦИДИ

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.

КЛІНЕР

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: II

®

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Упаковка:
20 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Прометрин, 500 г/л.

Cелективний гербіцид широкого спектру дії проти однорічних
дводольних та деяких злакових видів бур’янів.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.
ХІМІЧНА ГРУПА
Похідні триазину.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими ґрунтовими гербіцидами, які дозволені на відповідних
культурах. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити
препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в
клумки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Гербіцид вибіркової дії, який поглинається як проростками, так і корінням
бур’янів при застосуванні препарату до сходів. На бур’яни, які вже зійшли,
препарат діє через листя, блокуючи при цьому процеси фотосинтезу.
СПЕКТР ДІЇ
Дводольні види бур’янів: галінсога дрібноквіткова, гірчиця (види) та редька
дика (краще знищуються у фазі сходів), грицики звичайні, зірочник
середній, портулак городній, роман польовий, фіалка польова, щириця
(види), курячі очка польові, лобода (види), льонок малий, королиця посівна,
дурман звичайний, герань розсічена, геліотроп європейський, гірчак
(види), паслін чорний, шпергель звичайний, осот городній та рожевий (з
насіння), кропива жалка, вероніка персидська, нетреба звичайна та колюча,
переліска однорічна, буркун лікарський, ромашка (види), кучерявець Софії.
Злакові види бур’янів: елевзина індійська, тонконіг однорічний та
звичайний.
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{{ Обприскування проводиться по добре підготовленому і оптимально зволоженому ґрунту. У разі відсутності вологи рекомендується неглибока заробка.
{{ Якісна передпосівна підготовка ґрунту, наявність вологи в ґрунті, якісне внесення та заробка препарату (при необхідності) підвищують ефективність його дії.
{{ Не рекомендується проводити міжрядні культивації після внесення гербіциду –
це зменшить його гербіцидну дію.
{{ Норма застосування КЛІНЕР в однокомпонентному вигляді залежить від: вмісту гумусу в ґрунті, механічного складу ґрунту (легкий, середній, важкий), а також від прогнозованої актуальної забур’яненості та погодних умов.
{{ При змішуванні з препаратом на основі ацетохлору або пропізохлору співвідношення має складати 1:1, не перевищувати 2,0 л/га по ацетохлору.
{{ При перевищенні норми можливий прояв фітотоксичності на культурних рослинах, який зникає протягом короткого терміну.
{{ Окремі дводольні бур’яни (хрестоцвітні) краще контролюються у фазі сходів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма
витрати, л/га

Картопля

3,0 – 4,0

Соя

3,0 – 4,0

Соняшник

2,0 – 4,0

Спектр дії

Спосіб, час обробки
Обприскування ґрунту
до появи сходів культури

Однорічні
дводольні
та деякі
злакові види
бур’янів

Обприскування ґрунту
до або після сівби, але
до появи сходів культури
Обприскування ґрунту до
появи сходів або у фазі 2-3
справжніх листків культури

Коріандр

3,0 – 4,0

Горох

3,0 – 5,0

Обприскування ґрунту
до появи сходів культури

2,0 – 3,0

Обприскування ґрунту до
сівби, до сходів або
у фазі 1-2 справжніх листків
культури

Морква

ГЕРБІЦИДИ
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МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю на картоплі – 90 діб, на
коріандрі – 30 діб, на моркві – 120 діб.

ГЕРБІЦИДИ

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
150-250 л/га, в залежності від чисельного складу бур’янового компоненту.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

МОРГАН

®

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Упаковка:
5л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Мезотріон, 100 г/л +

нікосульфурон, 45 г/л.

Післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних,
багаторічних злакових та деяких дводольних бур’янів у посівах
кукурудзи.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.
ХІМІЧНА ГРУПА
Калістемонес + похідна сульфонілсечовини.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю пестицидів, окрім лужних, на відповідних культурах.
Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати
на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки,
неповне розчинення одного з препаратів тощо). Не рекомендується робити
бакові суміші з препаратами із групи фосфорорганічних сполук. Інтервал
між обробками – 7 діб.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Діюча речовина препарату – мезотріон – належить до синтетичних ауксинів,
що проникають у рослини через тканини наземних органів та коренів,
блокуючи при цьому поділ ростових тканин, що призводить до повної
загибелі бур’янів.
СПЕКТР ДІЇ
Гербіцид системної дії. Нікосульфурон припиняє поділ клітин шляхом
блокування процесів, які відповідають за біосинтез основних амінокислот.
Мезотріон блокує дію рослинних ферментів, які беруть участь у синтезі
каротиноїдів, який розширює спектр поглинання хлорофілу. Поєднання
двох діючих речовин дає можливість знищувати бур’яни стійкі до гербіцидів
на основі 2,4-Д, сульфонілсечовин, триазинів та інші.
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{{ Протягом 7 днів до або після застосування МОРГАН не проводити міжрядну обробку ґрунту. Окрім фази 5 листків у кукурудзи, можливе також застосування до
8 листка культури. Оптимальні умови для обприскування посівів препаратом:
температура від +15°С до +25°С, перебування бур’янів та культури у стані активного росту. Максимальна ефективність досягається при обробці однорічних
дводольних бур’янів у фазі 2-4 листків, однорічних злакових – 3-5 листків та на
висоті багаторічних злакових бур’янів – 10-20 см. Гербіцид сумісний з більшістю
пестицидів, за винятком фосфорорганічних інсектицидів, гербіцидів з діючою
речовиною бентазон та 2,4-Д. Перед приготуванням бакової суміші необхідно
провести пробне змішування, а також переконатися, що строки застосування
препаратів-компонентів співпадають.
{{ Діюча речовина нікосульфурон швидко деградує у вологих і мікробіологічноактивних ґрунтах, що мають кислу реакцію (pH<7). За необхідності пересівання
кукурудзи, обробленої гербіцидом МОРГАН, може бути проведене у весняний
період – лише кукурудзою або після оранки — соєю, в осінній період – озимою
пшеницею або ячменем. Наступного року, після застосування гербіциду, можна
висівати будь-яку культуру. Існує вірогідність пошкодження подальшої культури сівозміни на ґрунтах з лужною реакцією (pH>8) у тому випадку, коли в період після застосування препарату і до посіву подальшої культури переважали
посушливі умови. У такому разі звертайте особливу увагу на стійкість культур
сівозміни до мезотріону, яка підвищується в наступній послідовності: цукровий
буряк > томати > гречка > льон-довгунець > пшениця > ячмінь > ріпак > овес >
соя > кукурудза. Найбільш чутливими культурами до гербіциду є цукровий буряк, томати та картопля.
{{ Не рекомендується застосування препарату за несприятливих умов (холодна
або спекотна погода, надмірне зволоження та пригнічений стан бур’янів). Дощ,
що пройшов через 3-4 години після внесення гербіциду, не впливає на його
ефективність.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма витрати,
л/га

Спектр дії

Спосіб, час обробки

Кукурудза

1,0-1,25
+ ДРОП 90
0,3 л/га

Однорічні та
багаторічні злакові
та дводольні
бур’яни

Обприскування
у фазі 3-5 (8) листків
культури

ГЕРБІЦИДИ
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МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.

ГЕРБІЦИДИ

ГЕРБІЦИДИ

МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
250-300 л/га.

СКРІН ГОЛД

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

®

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Упаковка:
20 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Метолахлор, 315 г/л

+ тербутилазин, 190 г/л.

Комбінований ґрунтовий та післясходовий гербіцид системної дії
для знищення однорічних злакових та деяких однорічних дводоль
них бур’янів у посівах кукурудзи і соняшнику.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.
ХІМІЧНА ГРУПА
Похідні хлорацетамідів і триазинів.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими гербіцидами, окрім лужних. В більшості випадків
застосовується самостійно. Перед приготуванням робочого розчину з
іншими пестицидами доцільно провести пробне змішування (відсутність
осаду, піни, розшарування, збивання в клумки, неповне розчинення одного
з препаратів тощо).
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Гербіцид системної дії. Інгібітори процесів фотосинтезу та біосинтезу.
СПЕКТР ДІЇ
Чутливі бур’яни: щириця (види), приворотень польовий, курячі очка
польові, волосняк розсічений, дурман звичайний, рутка лікарська,
жабрій звичайний, гібіск трійчастий, гірчиця польова, грицики звичайні,
ромашка (види), портулак городній, паслін чорний, лобода (види),
кропива глуха пурпурна, кропивка волосиста, гірчак березковидний,
гірчак почечуйний, фіалка триколірна, талабан польовий, мишій
(види), просо (види), пальчатка (види), будяк жовтоцвітний, галінсога
(види), лисохвіст мишохвостиковий, морква дика.			
Середньочутливі бур’яни: канатник Теофраста, амброзія полинолиста,
лутига розлога, сить їстівна, молочай (види), підмаренник чіпкий, мальва
лісова, подорожник (види), королиця посівна, вероніка двійчаста, осот
городній, сухоребрик лікарський.
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{{ Найкращий період для застосування післясходово – фаза початку росту бур’янів. На момент внесення гербіциду однорічні злакові бур’яни повинні бути у
фазі 1-2 листків, однорічні дводольні – від фази сім’ядолей до 2 справжніх листків. Застосовується як до появи сходів культури, так і до фази 3(5) листків у кукурудзи, у посівах соняшнику – лише до появи сходів культури.
{{ Найсприятливішими умовами для використання препарату є тепла погода, достатня вологість повітря і ґрунту.
{{ Оптимальна температура повітря для застосування – від 14°С до 25°С. Обробка
за низьких температур не впливає на ефективність дії препарату, а лише дещо
збільшує тривалість загибелі бур’янів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма витрати,
л/га

Спектр дії

Кукурудза
4,0-4,5
Соняшник

Однорічні
злакові та
дводольні види
бур’янів

Спосіб, час обробки
Обприскування посівів
до появи сходів
або у фазі до 3(5) листків
культури
Обприскування ґрунту
до сівби, під час
або після сівби,
але до появи сходів
культури

ГЕРБІЦИДИ
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НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
250-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТЕЗАН

®

Упаковка:
20 л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Бентазон,

480 г/л.

Післясходовий селективний гербіцид контактної дії для знищення
однорічних дводольних бур’янів, зокрема стійких до 2,4-Д та МЦПА,
у посівах сільськогосподарських культур.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Бензотіадіазинони.
СУМІСНІСТЬ
Можна використовувати в бакових сумішах з іншими пестицидами,
добривами для позакореневого підживлення, регуляторами росту,
крім тих, що мають лужну реакцію. Перед приготуванням робочих сумішей
доцільно перевірити препарати на сумісність (відсутність осаду, піни,
розшарування, збивання в клумки, неповне розчинення одного з препаратів
тощо). Не рекомендується змішувати з гербіцидами на основі клетодиму.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Виражена контактна дія бентазону призводить до незворотного процесу
блокування роботи фотосинтетичної системи, припинення процесів поділу
та росту клітин, відмирання бур’янів.
СПЕКТР ДІЇ
Чутливі бур’яни: канатник Теофраста, амброзія полинолиста, волошка синя,
полин звичайний, роман польовий, дурман звичайний, гречка татарська,
гірчиця польова, нетреба звичайна, портулак городній, редька дика, галінсога
дрібноквіткова, паслін чорний, підмаренник чіпкий, ромашка (види), щириця
(види), лобода (види), жовтець польовий, незабудка польова.
Середньочутливі бур’яни: жабрій звичайний, фіалка польова, кропива
(види), осот жовтий і рожевий, падалиця соняшнику.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.
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{{ Ефективність гербіцидної обробки залежить від якісного внесення препарату. Соя
обробляється одноразово у фазі 1-3 справжніх листків культури. При цьому максимальна норма витрати в посівах сої використовується у разі проростання бур’янів
(від фази 4 листків – для однорічних – до фази стеблування – для багаторічних). Після використання ТЕЗАН протягом 4-х годин не повинно бути опадів чи зрошення,
щоб діюча речовина могла проникнути в бур’яни. Краще застосовувати за сприятливих погодних умов для росту рослин – це посилює поглинання речовини і покращує її дію, але довготривалий посушливий період знижує ефективність препарату.
Температурні умови застосування повинні бути в межах від 15°С до 25°С.
{{ ТЕЗАН не рекомендується застосовувати з іншими препаратами (гербіциди,
фунгіциди, добрива для позакореневого підживлення, регулятори росту). На
посівах сої, гороху ТЕЗАН НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ застосовувати в суміші з протизлаковими гербіцидами, а лише РОЗДІЛЬНО, з інтервалом не менше 2 діб.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма
витрати,
л/га

Горох

2,0-3,0

Соя

1,5-3,0

Спектр дії

Спосіб, час обробки

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

Обприскування посівів у фазі
5-6 листків культури
Обприскування посівів у фазі
1-3 трійчастих листків культури

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
Зернові колосові
(озимі, ярі)
Ярі зернові
з підсівом
конюшини

Обприскування посівів навесні
у фазі кущення культури
2,0-4,0

Обприскування посівів після
розвитку 1-го трійчастого листка у
конюшини, у фазі кущення культури

Ярі зернові
з підсівом
люцерни

2,0

Рис

2,0-4,0

Льон-довгунець

3,0

Люцерна 1-го
року (насінники)

2,0

Обприскування посівів у фазі
1-2 справжніх листків культури

Просо

2,0-4,0

Обприскування посівів, починаючи
з фази 3 листків культури до
виходу трубки

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

Обприскування посівів після
розвитку 1-2 справжніх листків
люцерни, у фазі кущення культури
Обприскування у фазі кущення
культури
Обприскування у фазі «ялинки»
за висоти льону 3-10 см

ГЕРБІЦИДИ
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МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

ТОМАС 330

®

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Упаковка:
20 л

{{ Норма витрати препарату залежить від механічного складу ґрунту та вмісту гумусу в ньому. На важких ґрунтах з високим вмістом гумусу норми витрат максимальні, на легких ґрунтах з невисоким вмістом гумусу норму внесення доцільно
дещо знизити.

Надійний селективний ґрунтовий гербіцид для захисту багатьох
сільськогосподарських культур від широкого спектру однорічних
дводольних та злакових бур’янів.

{{ Технологія застосування препарату потребує заробки в ґрунт (за недостатньої
вологості ґрунту), що значно підсилює його гербіцидну дію. Вносити препарат
необхідно до сходів культури. Глибину загортання препарату необхідно коригувати згідно з глибиною висіву насіння культурних рослин. Якісна передпосівна
підготовка ґрунту, наявність ґрунтової вологи, заробка препарату в ґрунт (за
необхідності) — обов’язкові умови для отримання максимальних результатів
високоефективної дії препарату.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Пендиметалін,

330 г/л.

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Дипітроаніпіни.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з багатьма ґрунтовими гербіцидами, окрім лужних, на відповідних
культурах. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити
препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в
клумки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Гербіцид системної дії проникає в бур’яни через первинну кореневу систему
та сходи, гальмує ділення та ріст клітин. Чутливі до дії гербіциду бур’яни
гинуть відразу після проростання насіння або після появи сходів.
СПЕКТР ДІЇ
Чутливі бур’яни: тонконіг звичайний, сорго алепське (з насіння), горицвіт
літній, приворотень польовий, щириця звичайна, курячі очка польові, роман
польовий, лутига, грицики звичайні, лобода біла, хрінниця круповидна,
портулак городній, жовтець, сухоребрик лікарський, паслін чорний, зірочник
середній, кропива жалка, вероніка, фіалка польова, волошка синя.
Середньочутливі бур’яни: метлюг, лисохвіст мишохвостиковий, плоскуха
звичайна, пальчатка криваво-червона, гірчиця польова, просо (види), мишій
(види), канатник Теофраста, ценхрус, рутка лікарська, переліска однорічна,
незабудка польова, мак дикий, гірчак почечуйний, редька дика.
Малочутливі бур’яни: підмаренник чіпкий, ромашка.
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{{ Є досвід у застосуванні на посівах озимих зернових у ранній фазі вегетації із
препаратами на основі сульфонілсечовини.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма
витрати,
л/га

Спектр дії

Спосіб, час обробки

3,0-6,0

Однорічні
дводольні
та злакові
бур’яни

Обприскування
ґрунту до або після сівби,
але до появи сходів культури

Соняшник
Соя
Горох (нут)

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
Кукурудза

3,0-6,0

Обприскування ґрунту до появи
сходів культури

Картопля

5,0

Обприскування ґрунту після
останнього підгортання до появи
сходів культури

Однорічні
злакові
та дводольні
бур’яни

Морква
Часник,
капуста
(розсадна)
Томати

3,0-6,0

Обприскування ґрунту до появи
сходів культури
Обприскування ґрунту до
появи сходів культури або до
висаджування розсади

ГЕРБІЦИДИ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ СУФРОН має широкий спектр інсектицидної дії, знищує комплекс сисних і гризучих комах, що живуть відкрито, обмежує розвиток рослиноїдних кліщів.
{{ Сумісний з іншими інсектицидами, акарицидами, фунгіцидами, водні розчини
яких мають нейтральну реакцію.

®

{{ Період очікування від останньої обробки до збору врожаю на землях несільськогосподарського призначення не встановлюється, на зернових та соняшнику – 30
днів, у посівах цукрового буряку та яблуні – 40 днів.
Упаковка:
20 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Хлорпірифос,

500 г/л
+ циперметрин, 50 г/л.

Високоефективний двокомпонентний контактний інсектицид широкого
спектру з чітко вираженою системною дією, акарицидними та
репелентними властивостями.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Комбінована (фосфорорганічні сполуки + синтетичні піретроїди).
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими інсектицидами, акарицидами, фунгіцидами, які мають
нейтральну реакцію. Однак перед приготуванням бакової суміші пестицидів
необхідно перевірити препарати на сумісність.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Інсектицид з чітко вираженою контактно-системною дією та фумігаційним
ефектом. Препарат є інгібітором синтезу холінестерази. Він діє на нервову
систему шкідників, викликаючи параліч, що призводить до їх загибелі.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 2
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Польові культури – 150-250 л/га, плодові насадження – 500-1000 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: II

{{ Застосовувати препарат необхідно при появі шкідників, коли їх кількість перевищує економічний поріг шкодочинності. Інсектицид швидко проникає в
кутикулу листків та плодів, тому через 2 години після його внесення опади чи
сильна роса не знижують ефективність препарату. Своєчасність та висока якість
проведення внесення сприяють підвищенню ефективності препарату. Обробку
проводити за температури повітря не вище 25°С. В залежності від виду шкідників, норми витрати і умов навколишнього середовища, захисна дія може становити 21 день. Для досягнення максимальної ефективності дії СУФРОН необхідно наносити рівномірно на листкову поверхню без стікання.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Норма
витрати,
л/га

Спектр дії

Спосіб, час
обробки

Землі несільськогосподарського
призначення

1,5

Широкий спектр фітофагів, в т.ч.
саранові

Обприскування
культури при
появі
шкідників

Буряк
цукровий

0,8-1,0

Комплекс шкідників, у т.ч.
саранові, довгоносики,
щитоноски, попелиці

Ріпак

1,0-1,2

Білани, ріпаковий квіткоїд, клопи,
листогризучі совки,
прихованохоботники

Пшениця
озима

0,75-1,0

Клоп шкідлива черепашка, хлібні
жуки, злакова попелиця, злакові
мухи, п’явиці, хлібна жужелиця

Соняшник

0,8-1,5

Довгоносики (види), лучний
метелик, попелиці, вогнівки
(види), совки (види)

Культура

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
Пшениця яра
Горох
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Обприскування
в період
вегетації
культури при
появі
шкідників

0,75-1,0

П’явиці, хлібна жужелиця

1,0-1,2

Горохова плодожерка, зернівка
горохова, попелиці та ін.

Обприскування
в період
вегетації

ІНСЕКТИЦИДИ
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СУФРОН

{{ Токсичний для бджіл. Забороняється обприскування у фазу цвітіння. Застосування
до цвітіння не обмежується, оскільки препарат не проникає в нектар та пилок квітів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ Обробку проводять з використанням наземної апаратури, добиваючись рівномірного покриття листків і стебел рослин розчином.
{{ Якісне застосування препарату, своєчасність проведення захисних заходів, висока
технологічність внесення препарату, сприятливі погодні умови підвищують ефективність дії препарату.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ

Спектр дії

Макс.
кратність
обробок

Строк від
останньої
обробки до
збирання
врожаю, діб

0,4

Плодожерка,
листовійки, яблунева
міль, яблуневий плодовий
пильщик

2

30

0,4

Капустяна міль, білани,
капустяна вогнівка,
капустяна совка, попелиці,
клопи, блішки, листоїди

2

Горох

0,15

Гороховий зерноїд,
горохова попелиця,
горохова плодожерка,
трипси, акацієва вогнівка

2

Соя

0,15

Акацієва вогнівка, трипси

2

Упаковка:
5л

Культура

Інсектицид контактної дії для захисту широкого спектру культур від
комплексу шкідників.

Плодові
(яблуня)

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Лямбда-цигалотрин,

Норма
витрати,
л/га

50 г/л.

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.

Капуста

ХІМІЧНА ГРУПА
Синтетичні піретроїди.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами, окрім лужних. Однак
перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно перевірити
препарати на сумісність.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Контактно-кишкова дія. Механізм дії полягає в ураженні центральної
нервової системи шкідника, що спричиняє швидку його загибель. Препарат
проявляє акарицидні та репелентні властивості.
СПЕКТР ДІЇ
Комплекс шкідників.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 2
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До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
Буряк
цукровий

0,2

Бурякові блішки,
щитоноски, попелиці

1

20

Ріпак

0,15-0,2

Хрестоцвітні блішки,
ріпаковий квіткоїд, білани,
клопи, попелиці

2

14

0,2 - 0,3

Клоп шкідлива черепашка,
хлібні жуки, трипси,
блішки, цикадки, п’явиці,
попелиці, совка озима

1

20

0,3

Західний кукурудзяний
жук

2

30

0,2

Стебловий кукурудзяний
метелик

1

20

Пшениця
(озима,
яра)

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
На польових культурах – 200-300 л/га, на плодових насадженнях – 500-1000 л/га.

Кукурудза

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: II

Картопля

0,12

Колорадський жук,
попелиці

2

14

Цибуля

0,2 -0,3

Цибулева муха

2

10

ІНСЕКТИЦИДИ

ІНСЕКТИЦИДИ
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ТОР

®

Упаковка:
5л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Імідаклоприд,

300 г/л
+ лямбда-цигалотрин, 100 г/л.

Культура

Норма
витрати,
л/га

Картопля

0,1

Зернові
колосові
культури

0,1-0,25

СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами, окрім лужних. Перед
приготуванням бакових композицій доцільно перевірити їх на сумісність
(відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки, неповне
розчинення одного з препаратів тощо).

Яблуня,
груша

0,1-0,25

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Імідаклоприд працює системно і трансламінарно, діє як антагоніст, зв’язуючи
постсинаптичні рецептори в нервовій системі шкідників. Проникаючи в
рослину, він розподіляється по паренхімі та переміщується по ксилемі.
Лямбда-цигалотрин – інгібітор окислювального фосфорилювання контактної
дії. Він залишається зовні на обробленій поверхні рослин. Через декілька
хвилин, після потрапляння препарату в організм, шкідники припиняють
живитися і гинуть. Препарат виявляє акарицидні властивості.

Кукурудза

0,1-0,15

Ріпак

0,1

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Польові культури – 200-300 л/га, плодові насадження – 500-1000 л/га.

Соняшник

0,1-0,2

Горох

0,1-0,12

Високоефективний контактно-системний інсектицид подвійної дії
проти широкого спектру шкідників з акарицидними властивостями.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.
ХІМІЧНА ГРУПА
Неонікотиноїди + піретроїди.

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: II

РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ Обприскування проводять в період вегетації культури за появи шкідників, які перевищують ЕПШ, з використанням високоефективної техніки, досягаючи рівномірного покриття надземних частин рослин робочим розчином та достатнього змочування всієї поверхні листя без стікання робочого розчину з обробленої поверхні.
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Спектр дії
Колорадський жук та
його личинки, попелиці,
трипси, міль
Клоп шкідлива черепашка,
хлібні жуки, трипси, блішки,
цикадки, п’явиці, попелиці
Бруньковий довгоносик,
квіткоїд, пильщик, трипси,
попелиці, грушевий клоп,
букарка, казарка
Стебловий кукурудзяний
метелик, західний кукурудзяний жук, мідляки,
чорнотілки
Довгоносики, блішки,
ріпаковий квіткоїд,
приховано- хоботники,
пильщики, попелиці
Довгоносики (види), лучний
метелик, попелиці, вогнівки
(види), совки (види),
шипоноска
Гороховий зерноїд,
плодожерка, довгоносики,
попелиці, трипси

Спосіб,
час
обробки

Макс-на
кратність
обробок

2

Обприскування
в період
вегетації
за появи
шкідників
(при
перевищенні
ЕПШ)

1

2

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
В період
вегетації (при
Бурякові довгоносики,
Буряк
1
0,1-0,12
блішки, щитоноски, попелиці перевищенні
цукровий
ЕПШ)

ІНСЕКТИЦИДИ
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ШОКЕР

®

{{ Захисні заходи рекомендовано проводити в ранкові (до 10) та вечірні (18-22) години за мінімальної швидкості вітру (не більше 5 м/с), та температури не вище +25°С.
{{ Для якісного внесення інсектициду ШОКЕР бажано приготувати маточний розчин.
Розрахункову дозу (на одну заправку обприскувача) препарату необхідно змішати
з водою в окремій ємності до отримання однорідної суспензії. При цьому не варто
перевищувати концентрацію 1:5 (20% розчин). Витрати робочої рідини при обробці по сходах – 100-200 л/га, в інших випадках – 200-400 л/га. При використанні інсектициду ШОКЕР в нестійких погодних умовах, а також для знищення хлібних жуків і
приховано-живучих шкідників, необхідно застосовувати норму витрати препарату –
0,10-0,12 л/га.
{{ Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт – 4 доби, для ручних – 10 діб після обробки. Період очікування від останньої
обробки до збору врожаю: зернові колосові, яблуня, груша, кукурудза, ріпак – 30
діб; картопля, буряк, томати, горох – 20 діб; капуста – 14 діб.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ Використовувати лише якісне, відкаліброване та звільнене від сторонніх домішок
насіння. Важливим чинником для ефективної дії препарату є якість покриття поверхні насінини (достатнє та рівномірне). ТЕВІРОН поглинається насінням, тому він
не осипається з його поверхні і не утворює пил.

ТЕВІРОН

{{ При завчасному протруюванні вологість насіння повинна бути на 1% нижче кондиційної, з метою уникнення можливості самонагрівання насіння після обробки.

®

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Упаковка:
5л

45 г/л
+ флутриафол, 30 г/л.

Норма
витрати,
л/т

Спектр дії

Зернові
колосові
(озимі, ярі)

1,5-1,8

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

Горох

1,5-1,8

Пліснява насіння, сіра та біла
гнилі

Культура

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Тіабендазол,

Протруювання
насіння
перед сівбою

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.
ХІМІЧНА ГРУПА
Бензимідазоли + триазоли.
СУМІСНІСТЬ
Можливе використання з препаратами інсектицидної та стимулюючої дії,
окрім лужних. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити
їх на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки,
неповне розчинення одного з препаратів тощо).

Льон

1,5-1,8

Пліснява насіння, фомоз,
пероноспороз, сіра та біла
гнилі

Соняшник
Рис
Соя

Антракноз, крапчатість
сім’ядоль, фузаріозна
коренева гниль

1,8

Пліснява насіння, фузаріозна
коренева гниль, пірикуляріоз

Протруювання
насіння
перед сівбою

Пліснява насіння,
сіра та біла гнилі

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Фунгіцид контактно-системної дії. Завдяки своїм властивостям ТЕВІРОН,
як фунгіцид для обробки насіння, знищує патогенну мікрофлору зовні та
всередині насіннєвого матеріалу і захищає його.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
10 л на 1 т насіннєвого матеріалу (8-9 л води + 1,5-1,8 л препарату на 1 т).
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III
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ПРОТРУЙНИКИ

ПРОТРУЙНИКИ

Універсальний контактно-системний фунгіцидний протруйник для
захисту насіння зернових та зернобобових культур від широкого
спектру збудників хвороб.

Спосіб,
час обробки

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 2
Період очікування від останньої обробки до збору врожаю – 20 діб, сої –
30 діб.

ВІЗЕРД

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

®

Упаковка:
5л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Тіофанат-метил,

310 г/л
+ епоксиконазол, 120 г/л
+ тебуконазол, 70 г/л.

Інноваційний системний фунгіцид профілактичної та лікувальної
дії проти широкого спектру хвороб зернових колосових, буряку
цукрового та сої.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Бензимідазоли+триазоли.

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Тіофанат-метил сорбується надземними вегетативними органами рослин,
поширюється по судинній системі акропетально (знизу вгору), блокуючи
при цьому розвиток патогенів.					
Епоксиконазол блокує утворення ергостеролу в клітинах гриба. Через
відсутність ергостеролу гриби не в змозі сформувати клітинні мембрани.
Наслідком цього є блокування росту і подальшого розвитку шкідливого
гриба.							
Тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи
та, переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у
центральній частині стебла. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні
синтезу ергостеролу в мембранах клітин грибів-патогенів, що призводить
до їх відмирання.

70

ФУНГІЦИДИ

{{ Препарат придатний для застосування протягом вегетації на усіх зернових колосових культурах, буряку цукровому та сої. Оптимальний термін застосування –
профілактично в перiод вегетацiї, залежно вiд фiтосанiтарних прогнозiв, а також за
появи перших ознак хвороб.
{{ Обробку доцільно проводити за температури в межах від +12°С до +25°С та оптимальної вологості повітря.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма
витрати,
л/га

Зернові
колосові
культури
(озимі, ярі)
0,5-0,6

Спосіб,
час обробки

Спектр дії
Борошниста роса,
септоріоз листя та колосу,
іржа стеблова та бура,
фузаріоз, кореневі гнилі,
церкоспороз,
гельмінтоспоріоз

Буряк
цукровий

Борошниста роса,
церкоспороз,
рамуляріоз

Соя

Борошниста роса, антракноз,
іржа, септоріоз, аскохітоз,
церкоспороз

Обприскування
посівів в період
вегетації
(профілактично
та за перших
ознак хвороби)

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:
Горох
Льондовгунець

Аскохітоз, сіра гниль
0,5-0,6

Антракноз, пасмо, фузаріоз

Обприскування
посівів в період
вегетації
(профілактично
та за перших
ознак хвороби)

ФУНГІЦИДИ
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СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими засобами захисту рослин та рідкими добривами, окрім
лужних. Однак перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно
перевірити препарати на сумісність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ Обприскування проводять в період вегетації за появи перших ознак хвороби
свіжоприготовленим розчином. Обробку за сухої погоди здійснюють при швидкості вітру не більше 5 м/с, краще в ранковий (до 10 години) або вечірній час
(18-21 години).

ДРУІД

{{ Важливими факторами для ефективної дії препарату є якість покриття під час
обприскування (достатнє змочування всієї поверхні листя без стікання робочого
розчину з обробленої поверхні) та оптимальне поєднання гідротермічних умов навколишнього середовища.

®

Упаковка:
5л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Пропіконазол,

150 г/л
+ тріадимефон, 150 г/л.

Комбінований системний фунгіцид захисної та лікувальної дії для
контролю хвороб зернових культур.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ

Культура

СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими засобами захисту рослин та рідкими добривами, окрім
лужних. Однак перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно
перевірити препарати на сумісність.

ФУНГІЦИДИ

Строк
очікування
врожаю,
діб

Спосіб,
час обробки

0,5

Іржа (жовта,
стеблова),
септоріоз

30

Обприскування
в період вегетації
культури
(профілактично та
за перших ознак
прояву хвороб)

Плямистість
(сітчаста, темнобура, смугаста),
борошниста роса,
іржа

Ячмінь
(ярий та
озимий)

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:

Буряки
цукрові

0,5

Борошниста роса,
іржа,
церкоспороз

20

Обприскування
в період вегетації
культури
(профілактично та
за перших ознак
прояву хвороб)

МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 1
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: II
(небезпечний при попаданні в очі).
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ФУНГІЦИДИ

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Системна дія. Механізм дії препарату полягає в інгібуванні біосинтезу
поживних речовин патогену, збільшенні інтенсивності фотосинтезу у
листках культурних рослин. Пригнічення збудника відбувається з моменту
проникнення діючих речовин препарату у тканини рослини-живителя.

Спектр дії
Борошниста
роса, іржа бура,
церкоспороз,
гельмінтоспоріоз

Пшениця
(яра та
озима)

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Похідні триазолів.

Норма
витрати,
л/га

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДУНКАН

®

Упаковка:
5л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Карбендазим,

250 г/л
+ флутриафол, 125 г/л.

Універсальний високоефективний фунгіцид профілактичної та
лікувальної дії для захисту посівів зернових колосових культур від
широкого спектру хвороб.

{{ Обприскування проводять в період вегетації культур, профілактично та за перших
ознак прояву хвороб. Оптимальний термін застосування препарату – від початку
кущіння до фази другого вузла у зернових. Обробку доцільно проводити за температури в межах від +15°С до +25°С та оптимальної вологості повітря при швидкості
вітру не більше 5 м/с.
{{ Досить важливим фактором високої ефективності дії препарату є рівномірне та
якісне обприскування всієї поверхні культурної рослини без стікання робочого
розчину з поверхні. За рахунок побічної фумігантної дії препарат надійно захищає
культури від борошнистої роси.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма
витрати,
л/га

Спектр дії

Спосіб, час
обробки

0,6-1,0

Борошниста роса,
септоріоз, іржа, церкоспорельозна коренева
гниль, піренофороз,
гельмінтоспоріоз

Обприскування
в період
вегетації культур
(профілактично та
за перших ознак
прояву хвороб)

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.
ХІМІЧНА ГРУПА
Похідні дитіокарбамінової кислоти + триазоли.

ФУНГІЦИДИ

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Контактно-системна. Карбендазим – інгібітор грибів-патогенів на всіх фазах їх
розвитку, який пригнічує розвиток збудників хвороб на ранній стадії, де блокує
процеси поділу клітин (мітоз) у фітопатогена, внаслідок чого ріст міцелію гриба
зупиняється і він гине. Дана діюча речовина має базипетальний рух.
Флутриафол швидко поглинається поверхнею рослин та переміщується по
всій рослині акропетально через променево-волокнисті пучки. При цьому
порушує процеси синтезу ергостеролів у мембранах клітин збудників
хвороб, внаслідок чого мембрани клітин втрачають свої властивості і
фітопатоген гине.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 2
Період очікування від останньої обробки до збору врожаю зернових колосових –
14 діб, соняшнику і сої – 20 діб, буряків цукрових, гороху і рису – 30 діб.
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До відома споживача. Практичний досвід застосування препарату:
Соняшник

0,8-1,0

Фомоз, фомопсис,
альтернаріоз, іржа,
септоріоз

Горох

0,6-0,8

Антракноз, борошниста
роса, фузаріозна
коренева гниль

Соя

0,8

Борошниста роса, іржа,
антракноз, септоріоз

Буряки
цукрові

0,6-0,8

Борошниста роса,
церкоспороз,
альтернаріоз

Рис

0,8-1,0

Пірикуляріоз

Обприскування
в період
вегетації культур
(профілактично та
за перших ознак
прояву хвороб)

ФУНГІЦИДИ
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СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами, окрім лужних. Перед
приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити їх на сумісність
(відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки, неповне
розчинення одного з препаратів тощо).

Зернові
колосові
(озимі, ярі)

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III

РЕКОМЕНДАЦІЇ

КСЕОН

{{ Найкращий результат забезпечується у разі застосування препарату профілактично або на ранніх стадіях розвитку інфекції — до появи видимих симптомів
хвороб. Профілактичні обробки проти первинної інфекції проводяться на початку вегетації, додаткові обробки проводяться для запобігання поширення хвороби чи при появі її перших ознак з інтервалом між обробками 8-12 днів, залежно
від розвитку хвороби та погодних умов.

®

Упаковка:
1 кг
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Цимоксаніл,

250 г/кг
+ металаксил, 100 г/кг.

Комбінований фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту
соняшнику, овочевих культур і винограду від комплексу хвороб.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Порошок, що змочується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Алкінпохідні сечовини + похідні феніламідів.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами, окрім лужних. Однак
перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно перевірити
препарати на сумісність.

ФУНГІЦИДИ

{{ За сезон проводять 2-3 обприскування, починаючи з ранніх фаз росту рослин.
Враховуючи біологію збудників фітофторозу картоплі та томатів, мільдью винограду, повторні обробки планують заздалегідь, особливо за сприятливих для патогенів гідротермічних умов.
{{ Якісне приготування робочого розчину та покриття рослин під час обприскування, використання бакових сумішей з рідкими азотними добривами підвищують
ефективність дії препарату.
{{ Обробку доцільно проводити за сприятливих погодних умов (відсутність атмосферних опадів та значної роси, температура повітря від 15°С до 25°С).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма
витрати,
кг/га

Томати
0,75 -2,0*
Картопля
Виноград

0,5-0,6

Соняшник

0,5 -0,8

Спектр дії

Спосіб, час
обробки

Строк
очікування
врожаю, дні

Фітофтороз,
альтернаріоз
Фітофтороз,
Обприскування
альтернаріоз,
в період
макроспоріоз
вегетації
Сіра гниль, мільдью (профілактично
та при появі
Сіра та біла гнилі,
перших ознак
альтернаріоз,
хвороб)
пероноспороз,
борошниста роса,
фомоз, фомопсис

14
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МЕХАНІЗМ ДІЇ
Трансламінарна та локально-системна дія. Унікальність цього препарату
полягає у тому, що він складається з двох діючих речовин, які у вдалому
поєднанні доповнюють одна одну та збільшують довготривалість захисної і
лікувальної дії препарату.
Цимоксаніл проникає через листя, перерозподіляється в тканинах рослин у
всі її клітини (трансламінарна дія). Він має лікувальну та антиспоруляційну дії,
зупиняє процес обміну речовин гриба, сповільнює та припиняє життєві
процеси, що проходять у клітинах. Цимоксаніл знищує патоген, що почав
розвиватись, навіть через 1-2 дні після зараження. Металаксил є системним
фунгіцидом захисної, лікувальної та викорінювальної дії. Він пригнічує
активні постінфекційні стадії розвитку грибів, запобігає спороутворенню і
забезпечує захист необроблених частин рослин та нового приросту.

{{ При високому ризику розвитку хвороби (дощові умови) необхідно скоротити інтервали між обробками (8 днів).

30

30

* До відома споживача. При однократному застосуванні.

МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Польові культури — 200-300 л/га, виноградники — 500-800 л/га.
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МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 2
Період очікування від останньої обробки до збору врожаю – 40 діб.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.

ПЛАТОН

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: II
(високостійкий у воді та ґрунті).

®

Упаковка:
5л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Прохлораз,

300 г/л
+ тебуконазол, 140 г/л
+ ципроконазол, 50 г/л.

Сучасний інноваційний фунгіцид профілактичної, лікувальної та
викорінюючої дії проти широкого спектру хвороб зернових колосових
культур.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат, що емульгується.
ХІМІЧНА ГРУПА
Імідазоли + триазоли.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ Препарат застосовується впродовж вегетації на усіх зернових колосових культурах. Оптимальний термін застосування в перiод вегетацiї – профілактично до появи перших ознак хвороби, а також залежно вiд фiтосанiтарних прогнозiв.
{{ Інтервал між обробками має складати 21 добу. Обробку доцільно проводити за
температури повітря не вище +25°С та оптимальної вологості повітря. Важливими
факторами ефективної дії препарату є якісне покриття всієї поверхні листя та колосу без стікання робочого розчину з обробленої поверхні та оптимальне поєднання
гідротермічних умов навколишнього середовища.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Спектр дії

Спосіб, час
обробки

0,6-1,0

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

Обприскування
культур в період
вегетації
(профілактично
та за перших ознак
прояву хвороби)

ФУНГІЦИДИ

СУМІСНІСТЬ
Сумісний з гербіцидами, інсектицидами та мікродобривами, окрім лужних.
Однак перед приготуванням бакових сумішей пестицидів необхідно
перевіряти препарати на сумісність та дотримуватись рекомендацій із
послідовності приготування бакових сумішей.
МЕХАНІЗМ ДІЇ
Прохлораз – трансламінарний (локально-системний), має тривалий
захисний ефект, проникає в усі частини рослин і зберігає активність
впродовж 4-х тижнів, крім того, має «дезинфікуючу» дію на поверхні ґрунту
та відмерлих частинах рослини.					
Тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи
та, переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у
центральній частині стебла. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні
синтезу ергостеролу в мембранах клітин грибів-патогенів, що призводить
до їх відмирання.						
Ципроконазол – системний, активно переміщується по рослині, інгібує
біосинтез стеринів, у тому числі ергостеролу у клітинах грибів. На відміну
від інших інгібіторів біосинтезу стеринів, ципроконазол проявляє більш
широкий ареал дії, обумовлений фізико-хімічними властивостями,
поглинанням і переміщенням в рослинах.
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Зернові
колосові
культури
(озимі, ярі)

ФУНГІЦИДИ
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Норма
витрати,
л/га

РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ Обприскування необхідно проводити за появи перших ознак хвороби рослин.
Важливим фактором для ефективної дії препарату є якість покриття під час обприскування (достатнє змочування всієї поверхні листя без стікання робочого розчину
з обробленої поверхні).

ФУРІЛ

®

Упаковка:
5л
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: Тебуконазол,

250 г/л.

Класичний високоефективний фунгіцид контактно-системної дії для
обробки посівів ріпаку, зернових колосових від широкого спектру
збудників грибкових хвороб.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Концентрат суспензії.

{{ Також дуже важливим фактором при застосуванні на посівах озимого ріпаку є врахування кількості листочків та інтенсивність їх росту, який відбувається швидкими темпами, та розвиток і ураженість хворобами – тоді норми витрати препарату
потрібно збільшити до максимальних (1,0 л/га) при застосуванні в осінній період.
При використанні в цей період припиняється наростання наземної частини, але
при цьому фотосинтез продовжується, що сприяє нагромадженню пластичних речовин в корені, забезпечує ріст потужної добре розвиненої кореневої системи, що
покращує зимостійкість.
{{ Якість приготування робочого розчину, бакова суміш з рідкими азотними добривами, своєчасне проведення захисних заходів, сприятливі погодні умови підвищують
ефективність дії препарату.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Культура

Норма
витрати, л/га

Спектр дії

Спосіб,
час обробки

Ріпак

0,5-1,0. Норма
внесення
восени розраховується
в залежності
від кількості
листків
на рослині
(на 1 листок
0,15 л/га
препарату)

Борошниста
роса, фомоз,
сіра гниль,
альтернаріоз,
циліндроспороз

Обприскування
в період
вегетації
культури

0,5-1,0

Борошниста
роса, іржа,
піренофороз,
септоріоз
листя і колосу,
фузаріоз колосу

ХІМІЧНА ГРУПА
Триазоли.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими засобами захисту рослин та рідкими добривами, окрім
лужних. Однак перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно
перевірити препарати на сумісність.

ФУНГІЦИДИ

МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 2
Період очікування від останньої обробки до збору врожаю ріпаку – 50 днів,
зернових – 30 днів.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III
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Зернові
колосові
культури
(озимі, ярі)

2
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МЕХАНІЗМ ДІЇ
Системна дія. Тебуконазол швидко поглинається рослинами через
вегетативні органи та, переміщуючись переважно акропетально, рівномірно
розподіляється у центральній частині стебла. Дія тебуконазолу проявляється
в пригніченні синтезу ергостеролу в мембранах клітин грибів-патогенів, що
призводить до їх відмирання.

Макс-на
кратність
обробок

Обприскування
з початку
кущення до
кінця колосіння

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату:

Соя

0,7-1,0

Обприскування
в період вегетації
Борошниста роса,
(профілактично та
антракноз, іржа
за перших ознак
прояву хвороб)

ФУНГІЦИДИ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
{{ Для приготування робочого розчину бак обприскувача заповнити водою на 1/3
або половину об’єму, при увімкненому режимі змішування, додати необхідну
розрахункову кратність препарату, потім мішалку зупинити і додати прилипач
ДРОП 90, після чого долити воду до повного об’єму резервуара обприскувача та
знову включити режим змішування.

ДРОП 90

{{ Різка зміна температурного режиму повітря негативно впливає на властивості препарату.

®

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ
Упаковка:
20 л

СКЛАД: Суміш

поверхнево-активних речовин.

Прилипач для підвищення біологічної ефективності дії засобів
захисту рослин.
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з усіма засобами захисту рослин.

{{ Уникати потрапляння готового робочого розчину на шкіру, в очі, до організму людини. Користуватись засобами індивідуального захисту шкірного покриву, очей
та органів дихання (спецодяг, гумові рукавиці, окуляри, респіратор тощо). Під час
роботи категорично забороняється вживати їжу, пити та палити цигарки. Після закінчення робіт відразу прийняти душ і змінити одяг.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМИ ВИТРАТ
Об’єкт обробки

Норма витрати

Застосування

Культурні рослини

150 мл
на 100 л води

Додавання до робочого розчину
під час обприскування

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Препарат зменшує поверхневий натяг робочого розчину та забезпечує
утворення однорідної плівки, зменшує його стікання з поверхні листя
рослин, що сприяє кращому прилипанню засобів захисту рослин і їх
поглинанню рослиною. Таким чином, препарат підвищує ефективність дії
пестициду, що особливо важливо під час сухої або прохолодної погоди,
коли уповільнюється ріст рослин та погіршується їх змочування робочим
розчином.
МАКСИМАЛЬНА КРАТНІСТЬ ОБРОБОК
та період очікування до збору врожаю – згідно з регламентом застосування
засобів захисту рослин.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
ДРОП 90 застосовується в баковій суміші з пестицидами при обприскуванні
сільськогосподарських культур за регламентами використання усіх засобів
захисту рослин в концентрації 0,15% (150 мл на 100 л води).

ПАР

ПАР

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: III
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Як правильно вибрати мікродобриво?
Для вирощування високих і сталих
врожаїв сільськогосподарських культур
поряд з біоелементами (С, Η, О, N,
Р, К, Са, Mg, S) важливе значення в
живленні рослин мають ще близько
18 елементів, передусім – В, Mn, Cu,
Zn, Co, Mo. Оскільки вміст цих елементів у рослинах і ґрунтах досить
малий (0,01–0,001% у перерахунку
на суху речовину), їх називають мікроелементами, а добрива, що їх
містять – мікродобривами. Для отримання високих повноцінних врожаїв сільськогосподарських культур
необхідно враховувати їх вимоги до
мікроелементного складу живильного середовища.
Що ж необхідно знати при виборі мікродобрив? Перш за все,
мікроелементи життєво важливі
для рослин і чинять пряму дію на
організм, їх специфічний біохімічний вплив не можна замінити іншими речовинами. Без них рослина не може ні рости, ні завершити
деякі метаболічні цикли. Їх нестача
обов’язково має бути компенсована, лише тоді можна отримати якісну продукцію, яка відповідає оптимальному вмісту для певного сорту
цукрів, амінокислот, вітамінів.
Більшість мікроелементів потрібні
для нормального росту і розвитку рослин, оскільки вони беруть
участь у таких важливих процесах,

як фотосинтез (Mn, Fe, Сu), дихання (Mn, Fe, Cu, Zn, Со), вуглеводний, жировий та білковий обміни, утворення органічних кислот
і ферментів (Μn, V, Cu, Ni, Mo, Zn),
процеси зв’язування вільного
азоту (Мо, В, Mn, Fe), перетворення сполук азоту і фосфору (В, Zn,
Cu, Mn, Мо), розвиток бульбочкових бактерій (Cu, Мо, В), а також
є каталізаторами різних реакцій
(Fe, Mn, Мо, Cu, Zn та ін.). Відомо, що
Аl, В, Cu, Со, Мо, Zn виконують специфічні функції в захисних механізмах морозостійких і засухостійких
різновидів рослин.
Погодьтесь, не можна «нагодувати» кукурудзу і пшеницю одними і
тими ж мікроелементами в однаковій кількості. І перша, і друга культура вимагає окремі «свої» елементи
для розвитку, при тому в певні періоди. Тому, коли Вам пропонують
придбати один єдиний препарат з
ідеальним дозуванням, яке «підходить» для всіх культур, ігноруйте
таку пропозицію.
Виділяють кілька біологічних груп
рослин, що характеризуються підвищеною потребою в тих або інших
мікроелементах. Так, зернові насамперед реагують на мідь, бобові –
на молібден і бор, кукурудза – на
цинк, соняшник – на бор і мідь,
ріпак – на бор і магній.

Біологічна потреба
сільськогосподарських культур
у мікроелементах (узагальнені дані)
Культура

Мікроелемент
Fe

В

Сu

Μn

Mo

Zn

Пшениця

+

+

+++

+++

+

++

Ячмінь

+

+

+++

++

+

++

Овес

+

+

+++

+++

++

++

Кукурудза

++

++

++

++

+

+++

Зернобобові

++

++

++

+++

+++

++

Олійні

+

+++

++

++

+

++

Капуста

+

+++

++

+++

+++

+

Цибуля, часник

+

++

+++

+++

++

++

Огірок

+

+

++

+++

+

+

Морква

+

++

+++

++

+

+

+++

++

++

+++

+

++ +

Картопля

+

+

+

++

+

++

Буряк

++

+++

+

+++

++

++

Льон

+

++

+++

+

+

+++

Гречка

+

++

+

+

++

++

Помідор, перець

Примітка. Чутливість: + – низька; ++ – середня; +++ – висока.
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Дія мікроелементів на фізіологічні процеси пояснюється їх вмістом
у ферментах, вітамінах, гормонах
та інших біологічно активних речовинах. За оптимального забезпечення рослин мікроелементами пришвидшуються їх розвиток і
достигання насіння, підвищується
стійкість до хвороб і шкідників,
знижується дія проти зовнішніх
несприятливих чинників – посухи,
низьких і високих температур повітря та ґрунту. На відміну від пестицидів, мікроелементи підвищують
імунітет рослин.
Відомо, що магній, мідь, цинк, бор
та інші мікроелементи входять до
складу протигрибкових і протибактеріальних препаратів, тому добрива, які їх містять, мають знижувати
і захворюваність сільськогосподарських культур. Встановлено,
що на фоні застосування мікродобрив ураженість вівса сажкою
зменшується вдвічі, пшениці ярої
сажкою і борошнистою росою –
в 10 разів, ячменю сажкою і гельмінтоспорозом – удвічі, пшениці
озимої септоріозом, борошнистою росою і церкоспорозом – на
10%, соняшнику борошнистою
росою і білою гниллю – в 3-4 рази,
кукурудзи сажкою – на 60–80%
(С. Ю. Булигін та ін., 2007).
Важливо також знати, що оптимальне живлення рослин мікроелементами підвищує їх стійкість
до несприятливих погодних умов:
• мідь, цинк, магній, кобальт, молібден позитивно впливають на
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посухостійкість рослин, зберігають вищий рівень синтезу білка,
підвищують вміст аскорбінової
кислоти, проліну, амідів, нуклеїнових кислот, виконують у рослинах захисну функцію;
• бор, цинк і магній забезпечують
стійкість рослин до різких коливань температур;
• бор і молібден знижують у рослин транспірацію вдень і підвищують її вранці, збільшують вміст
зв’язаної води і водоутримуючі
можливості тканин, зменшують
денну депресію фотосинтезу;
• цинк і мідь підвищують морозостійкість рослин.
Беззаперечною перевагою мікродобрив TM ENERGREEN є виняткова біодоступність мікроелементів
через листкове (фоліарне) поглинання при проведенні позакореневих підживлень, особливо такими елементами, як залізо, магній,
цинк і мідь. Такий ефект досягнуто
за рахунок використання при виготовленні мікродобрив ряду різних
хелатуючих агентів (органічних
кислот). У ТМ ENERGREEN, переважно, це препарати з хелатуючими агентами (комплексонатами)
ЕДТА (етилендиамінтетраоцитова
кислота) і ДТПА.

рігають розчинність навіть при великих нормах фосфорних добрив,
легко проникають через мембрани
клітин рослини та проявляють антибактеріальний ефект.
Залізо в добривах ТМ ENERGREEN
міститься в комплексоні з ДТПА, що
забезпечує максимальну доступність культурам цього важливого
мікроелемента в широкому діапазоні рН (від 4 до 10), чого не забезпечує ЕДТА.
ТМ ENERGREEN – широкий асортимент комплексних концентрованих
рідких добрив з оптимально підібраним співвідношенням макро-,
мезо-, мікро-, та ультрамікроелементів в хелатній формі, які задовільнять фізіологічні потреби
культур та застосовуються для позакореневого підживлення культур

або передпосівної обробки насіння. При виробництві добрив використовується високоякісна сировина фірми AkzoNobel (Голландія).
Склад добрив ТМ ENERGREEN
відрізняється, в залежності від їх
виду, та є оптимальним для особливостей фізіології мінерального
живлення культур. Азот присутній
в добривах в амідній, нітратній та
амонійній формах. Окрім того, до
складу добрив включені концентрати таких макроелементів, як
фосфор та калій. Мезоелементи
(кальцій, сірка) представлені у надлегкозасвоюваній формі.
Для кращої засвоюваності та надання добривам ТМ ENERGREEN
антистресантної та рістстимулюючої дії, до складу добрив додано
амінокислоти та фітогормони.

Комплекси з ЕДТА мають ряд переваг. Вони нетоксичні, добре розчиняються у воді, мають високу стійкість у широкому діапазоні рН (до
12), не руйнуються мікроорганізмами ґрунту, високорухливі, збеМІКРОДОБРИВА
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Біостимулятор преміум класу зі збалансованим вмістом фітогормонів
природного походження, мікроелементів та інших біологічно активних елементів рістстимулюючої та антистресантної дії. Використовується для позакореневого підживлення та при обробці насіннєвого матеріалу всіх культур.

EG Power
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Стимулятор росту.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з іншими
пестицидами та
агрохімікатами. Можливе
утворення осаду в жорсткій
воді та в кислому середовищі.
Проводити тест на сумісність.
СПЕКТР ДІЇ
Широкий спектр культур.

Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ
Cприяє підвищенню врожайності від
10 до 40% (залежно від культури) і
поліпшує його якість.

Культура

Cтимулює процеси росту та розвитку
рослин.

Зернові
колосові
культури

Норми
витрати,
л/га
0,5-1,0
1,0-1,5
1,0-1,5

Кукурудза

1,0-1,5

Зернобобові
(соя, горох, інші)

1,0-1,5

Підвищує посівні якості насіння
(енергію проростання та схожість),
забезпечує дружню появу сходів.
Підвищує природній опір рослин до
патогенів.
Усуває негативні наслідки впливу
факторів зовнішнього середовища.
Сприяє утворенню потужної
кореневої системи.
Покращує цвітіння і плодоношення.

МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи з
коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Обприскування протягом
вегетації – 200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Обприскування краще проводити ввечері або рано вранці, при температурі
повітря не вище 25°С. Не використовувати при інтенсивному сонячному випромінюванні, поривчастому вітрі, який
перевищує 5 м/с.

СКЛАД
Гумат калію в перерахунку на гумінові
кислоти – не менше 40 г/л, бурштинова
кислота – 3 г/л, мікроелементи, біологічно активні елементи (фітогормони:
гібереліни, ауксини, цитокініни), амінокислоти.

Соняшник
Ріпак

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

Буряки

1,0-1,5

Овочеві
культури

1,0-1,5

Спосіб, час обробок, обмеження
Осіннє підживлення.
Обприскування у фазі кущення – вихід у трубку.
Прапорцевий листок – початок колосіння.
Обприскування у фазі 3-5 листків.
Обприскування – утворення волоті – цвітіння.
Обприскування у фазі 3-5 листків.
Обприскування – бутонізація.
Обприскування у фазі 2-4 пари справжніх листків.
Обприскування – через 10-15 днів.
Обприскування восени – 4-6 листків.
Обприскування навесні (відновлення вегетації).
Обприскування у фазі бутонізації.
Обприскування у фазі 4-8 листків.
Обприскування – змикання листків у міжряддях.
2-4-разове обприскування в період вегетації
з інтервалом 10-15 днів від фази появи перших
справжніх листків.

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
0,5 л добрива на 1 т насіння; рекомендується застосовувати разом з добривом EG Start
та протруйником в одному робочому розчині.

СКЛАД

Co

Кобальт
0.5 г/л

Fe
Залізо
8 г/л

Mo

Zn

Cu

Mn

Молібден
0.5 г/л

Цинк
9 г/л

Мідь
3 г/л

Марганець
6 г/л

K2O

N

MgO SO3
Магній
40 г/л

Сірка
98 г/л

Калій
10 г/л

Азот
50 г/л
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Збалансоване комплексне концентроване мікродобриво з оптимальним
співвідношенням макро-, мезо- та мікроелементів для кукурудзи. Рекомендується для позакореневого підживлення кукурудзи, сорго та для передпосівної обробки насіння цих культур.

EG Corn
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю
водорозчинних добрив та
засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Кукурудза, сорго.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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МІКРОДОБРИВА

Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

Підвищує врожайність на 5-10%
та поліпшує показники якості зерна.

Культура

Покращує польову схожість
та енергію проростання насіння,
сприяє розвитку добре розвинутої
кореневої системи.

Кукурудза

Норми
витрат,
л/га
1,0-2,0
2,0

Активує обмінні процеси на
клітинному рівні культури.

Спосіб, час обробок, обмеження
І підживлення – у фазі 3-4 листків.
ІІ підживлення – у фазі 6-8 листків.
За потреби, підживлення дозволяється проводити
до початку викидання волоті.

Проявляє фунгіцидні властивості.
Підвищує імунітет культур,
забезпечує антистресовий і
стимулюючий вплив.
Забезпечує потреби культур у
біологічно активних елементах
мінерального живлення, які
виносяться врожаєм.
Активує поглинання головних
елементів мінерального живлення
(N, P, K) кореневою системою на
10-15%.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Перше підживлення добривом EG Corn
рекомендується проводити у фазі 3-4
листків. Воно сприяє інтенсивному росту та розвитку кореневої системи. Знімає перші стреси, які викликані дефіцитом живлення.
Друге підживлення рекомендується
проводити не пізніше фази 6-8 листків.
Воно направлене на максимальне закладання генеративних органів та зняття гербіцидних стресів.

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
0,5 л добрива на 1 т насіння; рекомендується застосовувати разом з добривом
EG Start, регулятором росту EG Power та протруйником в одному робочому розчині.

СКЛАД

Co

Mo

Zn

Cu

Mn

Fe

Кобальт
0.1 г/л

Молібден
0.1 г/л

Цинк
20 г/л

Мідь
3 г/л

Марганець
5 г/л

Залізо
5 г/л

MgO SO3
Магній
50 г/л

Сірка
128 г/л

K2O
Калій
10 г/л

N

B

Азот
55 г/л

Бор
4 г/л

До складу входять також ультрамікроелементи, амінокислоти, фітогормони.
Mn, Zn, Cu хелатовані з EДТА, Fe – з ДТРА.
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Висококонцентроване та повністю водорозчинне добриво зі спеціально підібраним для зернових культур збалансованим співвідношенням макро-,
мезо- та мікроелементів. Призначене для позакореневого підживлення зернових культур: пшениці озимої та ярої, жита, ячменю, вівса, проса,
тритикале, злакових газонних трав та для передпосівної обробки насіння
даних культур.

EG Crops
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю
водорозчинних добрив
та засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Зернові колосові культури.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ
Підвищує врожайність на 12-17% та
поліпшує якість товарної продукції
(вміст білка, «сирої клейковини»,
натури зерна).

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
Культура

Норми
витрати,
л/га

Спосіб, час обробок, обмеження

Забезпечує активацію обмінних
процесів на клітинному рівні
культур.

Озимі пшениця, ячмінь,
жито, тритикале

1,0

І підживлення – у фазі 3-4 листків восени,
за 10-12 днів до настання морозів.

Підвищує польову схожість та
енергію проростання насіння.

Пшениця, ячмінь,
овес, жито, тритикале,
кормові та газонні трави

Сприяє розвитку добре розвинутої
кореневої системи.
Проявляє фунгіцидні властивості,
підвищує імунітет культур,
забезпечує антистресовий і
стимулюючий вплив.
Забезпечує потреби культур
у біологічно активних елементах
мінерального живлення, які
виносяться врожаєм.
Активує поглинання головних
елементів мінерального живлення
(N, P, K) кореневою системою на 1015%.

1,5-2,0

І підживлення – у фазі кущення –
початок виходу в трубку.

2,0-3,0

ІІ підживлення – у фазі закінчення виходу
в трубку – початок колосіння.

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
0,5-1,0 л добрива на 1 т насіння, рекомендується застосовувати разом із препаратами EG Start, EG Power та протруйником в одному робочому розчині.

СКЛАД

Mo

MgO

Zn

Mn

Fe

Молібден
0.1 г/л

Магній
40 г/л

Цинк
10 г/л

Марганець
12 г/л

Залізо
5 г/л

B

SO3

K2O

N

Cu

Азот
60 г/л

Мідь
12 г/л

Бор
3 г/л

Сірка
116 г/л

Калій
10 г/л

До складу входять також ультрамікроелементи, амінокислоти, фітогормони.
Mn, Zn, Cu хелатовані з EДТА, Fe – з ДТРА.
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Збалансоване комплексне мікродобриво з оптимальним співвідношенням
концентрованих макро-, мезо- та мікроелементів в легкодоступній бобовим
культурам формі. Застосовується для позакореневого підживлення сої, гороху, квасолі, люцерни, конюшини, люпину, нуту, сочевиці та для передпосівної
обробки насіння цих культур.

EG Legumes
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю
водорозчинних добрив та
засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Бобові культури.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи з
коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ
Підвищує врожайність бобових
культур на 10-15% за рахунок
збільшення кількості закладених
репродуктивних органів та
активному росту вегетативної маси.
Покращує товарні показники
врожаю завдяки підвищенню вмісту
білка в насінні.
Підсилює азотфіксацію з повітря
бульбочковими бактеріями,
покращує синтез хлорофілу та
активізує процеси фотосинтезу.
Забезпечує активування обмінних
процесів на клітинному рівні
бобових культур.
Підвищує польову схожість та
енергію проростання насіння.
Сприяє розвитку добре розвинутої
кореневої системи.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
Культура

Норми
витрат,
л/га

Спосіб, час обробок, обмеження

Зернобобові
культури,
соя

1,5-2,0

І підживлення – у фазі 5-7 листків.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.
ІІІ підживлення – за наливу нижніх бобиків.

1,5-2,0

І підживлення – після відновлення весняної вегетації.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.
ІІІ підживлення – через 4-6 днів після кожного укосу.

Люцерна,
конюшина

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
0,5 л добрива на 1 т насіння. Дозволяється застосовувати разом із протруйником.
Для досягнення більш високого ефекту, рекомендується до EG Legumes додавати
добрива – EG Mo, EG Start, EG Power.

Проявляє фунгіцидні властивості,
підвищує імунітет культур,
забезпечує антистресовий і
стимулюючий вплив.

СКЛАД

Активує поглинання (N, P, K)
кореневою системою на 10-15%.

Кобальт
0.5 г/л

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
З метою досягнення максимального
ефекту від позакореневого підживлення добривом, рекомендується комбінувати EG Legumes в одному розчині з
добривом EG Mo, EG S+N+micro, EG P+K.

Co

Mo

Zn

Cu

Mn

Fe

Молібден
0.5 г/л

Цинк
9 г/л

Мідь
3 г/л

Марганець
6 г/л

Залізо
8 г/л

MgO SO3
Магній
40 г/л

Сірка
98 г/л

K2O
Калій
10 г/л

N

B

Азот
50 г/л

Бор
5 г/л

До складу входять також ультрамікроелементи, амінокислоти, фітогормони. Mn,
Zn, Cu хелатовані з EДТА, Fe – з ДТРА.
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Концентроване рідке легкозасвоюване культурами добриво. Застосовується для позакореневого підживлення та передпосівної обробки насіння
культур, чутливих до нестачі молібдену.

EG Mo
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з бiльшiстю
водорозчинних добрив та
засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Широкий спектр культур.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Польові, овочеві культури –
200-300 л/га;
високорослі ягідні культури
та плодові дерева –
500-1000 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ
Підвищує врожайність культур
на 10-20%.
Необхідний для фіксації
атмосферного азоту бульбочковими
бактеріями бобових культур.
Покращує кальцієвий режим
живлення бобових культур.
Сприяє збільшенню вмісту
хлорофілу, вуглеводів, каротину,
аскорбінової кислоти та білкових
речовин.
Активує азотний обмін культур.
Поліпшує фіксацію атмосферного
азоту.
Поліпшує якість товарного врожаю –
вміст білка у зерні пшениці
озимої, цукрів у плодах овочів та
в коренеплодах.
Має високу окупність.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
Культура

Норми
витрат,
л/га

Озимі
зернові

1,0

I підживлення – у фазі кущення – початок виходу
в трубку.

Соя, горох

1,0

І підживлення – передпосівна обробка насіння.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.

Ріпак

0,4-1,0

І підживлення – у фазі 4-6 листків восени.
ІІ підживлення – у фазі весняної розетки – початок
стеблування.

Плодовоягідні

0,5-1,5

Підживлення проводиться навесні на початку наливу
плодів та ягід.

Цибулеві

1,0

Підживлення проводиться профілактично на ґрунтах
з підвищеною кислотністю за водного рН<6.

Буряки

1,0

І підживлення – у фазі змикання листків у міжрядді
(8-12 листків) або за потреби.

Група
капуст

0,4-0,6

Спосіб, час обробок, обмеження

І підживлення – через 10-15 днів після сходів.
ІІ підживлення – через 7-10 днів після другого підживлення.
ІІІ підживлення рекомендується проводити через 10-15
днів за підвищеної кислотності ґрунту.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Підживлення розсади проводиться
0,1% розчином добрива (0,1 л добрива
розчинити в 100 л води) за 7-10 днів перед її висадкою у відкритий ґрунт. З метою досягнення максимального ефекту
від позакореневого підживлення добривом EG Mo, рекомендується комбінувати його в одному розчині з добривами EG Legumes, EG Corn, EG Crops,
EG Rapeseed, EG Sunflower.

ПЕРЕДПОСІВНА
ОБРОБКА НАСІННЯ

СКЛАД

N

Mo

Азот
20 г/л

Молібден
40 г/л

0,5 л добрива на 1 т насіння, рекомендується застосовувати разом з добривом
EG Start, стимулятором росту EG Power
та з протруйником.

До складу входять також амінокислоти, фітогормони.
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Концентроване рідке добриво, яке містить легкозасвоювані культурами
сполуки фосфору та калiю. Застосовується для позакореневого і кореневого підживлення культур.

EG P+K
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю
водорозчинних добрив
та засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Широкий спектр культур.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Польові, овочеві культури –
200-300 л/га;
високорослі ягідні культури
та плодові дерева –
500-1000 л/га.

Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

Швидко забезпечує потреби культур
у сполуках фосфору та калію.
Підвищує стійкість культур
до грибкових хвороб.
Підвищує зимо- та морозостійкість
озимих культур.

Культура

Норми
витрат,
л/га

Зернові,
насіннєві
трави

3,0-6,0

I підживлення – кущення – початок виходу в трубку.
II підживлення – кінець виходу в трубку – початок
колосіння.

Ріпак

4,0-6,0

I підживлення – у фазі осінньої розетки, 4-6 листків.
II підживлення – у фазі весняної розетки –
на початку стеблування.
III підживлення – у фазі зеленого бутону.

Картопля

4,0-6,0

I підживлення – стеблування, за висоти культури 15-16 см.
II підживлення – після цвітіння, за формування бульб.

Плодовоягідні дерева
і кущі

4,0-8,0

I підживлення – до цвітіння, у фазі розового бутона.
II-III підживлення – після цвітіння, за наливу плодів
дозволяється зробити 2-3 підживлення через кожні
7-10 днів.
IV підживлення – після збору плодів, перед опаданням
листя.

Суниця
садова

4,0-8,0

I підживлення – бутонізація.
II підживлення – відразу після цвітіння, за наливу ягід.

3,0-6,0

I підживлення – через 10-15 днів після сходів.
II підживлення – через кожні 7-10 днів після другого
підживлення.
III підживлення – за 15-20 днів до збору товарного врожаю.

Підвищує урожайність, поліпшує
товарну якість врожаю.
Забезпечує високу окупність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
З метою досягнення максимального
ефекту від позакореневого підживлення добривом EG P+K, рекомендується
комбінувати його в одному розчині з
добривом EG Zn.

СКЛАД

K2O
Калій
180 г/л

P2O5
Фосфор
100 г/л

Група капуст

Спосіб, час обробок, обмеження

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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Універсальна формула комплексного висококонцентрованого добрива.
Містить збалансоване співвідношення макро-, мезо- та мікроелементів.
Рекомендовано для обробки насіння та позакореневого підживлення
рiпаку озимого та ярого, льону, маку, гречки, капусти, гірчиці, редьки,
редиски. Легкозасвоюване культурами з антистресантним ефектом.

EG Rapeseed
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю
водорозчинних добрив
та засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Ріпак, гречка, капустяні.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.

Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ
Підвищує врожайність насіння
ріпаку на 10-25% та забезпечує
високу окупність добрива.

Культура

Норми
витрат,
л/га

Забезпечує відмінний
антистресовий і стимулюючий
ефект.

Ріпак
ярий

1,5-3,0

Забезпечує активування обмінних
процесів на клітинному рівні
культури.

Ріпак
озимий

1,0
2,0
2,0

І підживлення – восени у фазі 4-6 листків.
ІІ підживлення – у фазі весняної розетки – початок стеблування.
ІІІ підживлення – у фазі зеленого бутона.

Покращує перезимівлю ріпаку
озимого, підвищуючи вміст цукрів у
кореневій системі.

Група
капуст

Сприяє розвитку кореневої системи,
кореневої шийки та кореневих
волосків.

1,0
2,0
2,0

І підживлення – через 10-15 днів після сходів.
ІІ підживлення – через 7-10 днів після другого підживлення.
ІІІ підживлення – за 15-20 днів до збору товарного врожаю.

Гречка

1,0
1,0-2,0

Підвищує поглинання головних
елементів мінерального живлення
(N, P, K) кореневою системою на
10-15% з добрив та з ґрунту.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

З метою досягнення максимального
ефекту від позакореневого підживлення добривом EG Rapeseed, рекомендується комбінувати його в одному розчині з добривами: EG S+N+micro, EG Zn,
EG Mo та з регулятором росту EG Power.

Спосіб, час обробок

І підживлення – у фазі бутонізації.

І підживлення – через 10-12 днів після появи сходів.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
0,5 л добрива на 1 т насіння; рекомендується застосовувати разом з добривом
EG Start, регулятором росту EG Power та протруйником в одному робочому розчині.

СКЛАД

Co

Mo

Zn

Cu

Mn

Fe

Кобальт
0.1 г/л

Молібден
0.1 г/л

Цинк
7 г/л

Мідь
4 г/л

Марганець
10 г/л

Залізо
4 г/л

MgO SO3
Магній
50 г/л

Сірка
121 г/л

K2O
Калій
10 г/л

N

B

Азот
60 г/л

Бор
6 г/л

До складу входять також ультрамікроелементи, амінокислоти, фітогормони.
Mn, Zn, Cu хелатовані з EДТА, Fe – з ДТРА.
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Висококонцентроване рідке добриво, яке містить сполуки сірки, азоту в
легкодоступній формі та збагачене збалансованим співвідношенням мікроелементів. Застосовується для позакореневого підживлення культур
легкозасвоюваними сіркою, азотом та мікроелементами.

EG S+N+micro
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.

Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

Поліпшує на 10-20% коефіцієнт
засвоєння сполук азоту культурами.

Культура

ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.

Підвищує стійкість культур до
хвороб, шкідників, посухи та низьких
температур.

Норми
витрат,
л/га

Соя,
горох

3,0-5,0

СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю
водорозчинних добрив
та засобів захисту рослин.

Активує фіксацію атмосферного
азоту бульбочковими бактеріями на
бобових культурах.

Ріпак

3,0-5,0

Поліпшує товарну якість урожаю:
збільшує вміст жирів
у насінні соняшнику, ріпаку, сої,
в коренеплодах та в овочевих
культурах – цукристість, вміст
вітамінів, у зерні пшениці озимої –
вміст та якість білка.

Група
капуст

3,0-5,0

Буряки

3,0-5,0

Кукурудза
Соняшник
Зернові
колосові

3,0-5,0
3,0-5,0

СПЕКТР ДІЇ
Широкий спектр культур.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га –
польові та овочеві культури.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3

Має високу окупність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
З метою досягнення максимального
ефекту від позакореневого підживлення добривом EG S+N+micro, рекомендується комбінувати його в одному
розчині з добривами EG Corn, EG Crops,
EG Rapeseed, EG Sunflower, EG Legumes.

3,0-5,0

Спосіб, час обробок, обмеження
І підживлення – у фазі 5-7 листків.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.
І підживлення – на початку весняного відростання.
ІІ підживлення – весняна розетка – початок стеблування.
ІІІ підживлення – зелений бутон.
І підживлення – через 10-15 днів після сходів або
висадки розсади.
ІІ підживлення – через 7-10 днів після першого підживлення.
III підживлення – за активного росту і розвитку культури.
Підживлення рекомендується проводити 2-3 рази за період
вегетації. Останнє підживлення проводиться за 15-20 днів
до збору товарного врожаю.
І підживлення – за змикання листків у рядку, 5-6 листків.
ІІ підживлення – за змикання листків у міжряддях,
8-10 листків.
І підживлення – у фазі 6-8 листків.
І підживлення – у фазі 4-6 листків.
І підживлення – кущення – початок виходу в трубку.
ІІ підживлення – кінець виходу в трубку – початок колосіння.

СКЛАД

Mo

Zn

Cu

Mn

Fe

Молібден
0.1 г/л

Цинк
0.3 г/л

Мідь
0.7 г/л

Марганець
1 г/л

Залізо
0.5 г/л

B

SO3

Co

N

Кобальт
0.01 г/л

Азот
100 г/л

Бор
0.5 г/л

Сірка
200 г/л

До складу входять також ультрамікроелементи, амінокислоти, фітогормони.
Mn, Zn, Cu хелатовані з EДТА, Fe – з ДТРА.
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Висококонцентроване комплексне добриво преміум класу з антистресантним ефектом для стартового росту культур. Містить оптимально збалансоване співвідношення макро- та мікроелементів в легкозасвоюваній
формі. Застосовується для передпосівної обробки насіння та для позакореневого підживлення культур.

EG Start
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з бiльшiстю
водорозчинних добрив,
засобів захисту рослин,
мікробіологічними
препаратами та
інокулянтами.
СПЕКТР ДІЇ
Широкий спектр культур.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Не менше 200 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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Упаковка:
10 л

ПЕРЕВАГИ
Цілеспрямоване живлення
проростаючих рослин
з антистресантним ефектом.
Збільшує енергію проростання
насіння, покращує схожість,
забезпечує ранні дружні сходи
культур.
Активує імунітет культур, збільшує їх
загальну стійкість до хвороб,
а також виконує стимулюючу дію.
Підвищує стійкість культур
до низьких мінусових температур
та забезпечує успішну перезимівлю
озимих культур.
Активує ріст та розвиток добре
розвинутої кореневої системи,
особливо кореневих волосків, які
забезпечують активне споживання
мінеральної поживи і води.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Обробка насіння мікродобривами є
першим кроком у сучасній технології
реалізації максимального потенціалу
культури. Проводиться для підвищення енергії проростання та схожості насіння, прискорення росту та розвитку
потужної кореневої системи, раннього
розвитку рослини. Цей агрозахід є маловитратним і найважливішим у частині закладання максимальної майбутньої врожайності.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
Культура

Норми
витрат

Спосіб, час обробок, обмеження

Соя, горох,
кормові боби,
нут

1,0-2,0 л/т
1,0-3,0 л/га

Передпосівна обробка насіння.
Позакореневе підживлення протягом вегетації
(2-3 рази з інтервалом 10-20 днів).

Зернові
колосові
культури

0,5-1,0 л/т
1,0-3,0 л/га

Передпосівна обробка насіння.
Позакореневе підживлення протягом вегетації
(2-3 рази з інтервалом 10-20 днів).

Кукурудза,
ріпак,
соняшник

2,0-3,0 л/т
1,0-3,0 л/га

Передпосівна обробка насіння.
Позакореневе підживлення протягом вегетації
(2-3 рази з інтервалом 10-20 днів).

СКЛАД

Fe

N

CaO

Фосфор
70 г/л

Азот
100 г/л

Кальцій
10 г/л

Co

Mo

Cu

Кобальт
0.1 г/л

Молібден
0.5 г/л

Мідь
2 г/л

Залізо
10 г/л

P2O5

SO3

K2O

Mn

B

Zn

Марганець
5 г/л

Бор
5 г/л

Цинк
5 г/л

Сірка
15 г/л

Калій
20 г/л

До складу входять також ультрамікроелементи, амінокислоти, фітогормони.
Mn, Zn, Cu хелатовані з EДТА, Fe – з ДТРА.
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Спеціальне комплексне висококонцентроване добриво, яке містить збалансоване співвідношення макро-, мезо- та мікроелементів для соняшнику. Застосовується для позакореневого підживлення та передпосівної
обробки соняшнику. Легкозасвоюване культурами з антистресантним
ефектом.

EG Sunflower
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з більшістю
водорозчинних добрив та
засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Соняшник.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення
через кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.

Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ
Підвищує врожайність насіння
соняшнику на 10-20% та дає високу
окупність добрива.

Культура

Норми
витрат,
л/га

Підвищує польову схожість та
енергію проростання насіння,
сприяє розвитку кореневої системи,
особливо кореневих волосків.

Соняшник

1,5-2,0
2,0

Забезпечує активацію обмінних
процесів на клітинному рівні
культури.
Проявляє фунгіцидні властивості,
підвищує імунітет культури,
забезпечує антистресовий
і стимулюючий вплив.
Забезпечує потреби культур у
біологічно активних елементах
мінерального живлення, які
виносяться врожаєм.
Підвищує поглинання головних
елементів мінерального живлення
(N, P, K) кореневою системою
на 10-15% з добрив та з ґрунту.

НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
200-300 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ

При підживленні добривом EG Sunflower
рекомендується комбінувати його в
одному розчині з добривами EG Zn,
EG S+N+micro та регулятором росту
EG Power.

І підживлення – у фазі 3-5 пар листків.
ІІ підживлення – у фазі 8-10 пар листків.

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
0,5-1,0 л добрива на 1 т насіння; рекомендується застосовувати разом з добривом
EG Start, регулятором росту EG Power та протруйником в одному робочому розчині.

СКЛАД

Co

Mo

Zn

Cu

Mn

Fe

Кобальт
0.05 г/л

Молібден
0.05 г/л

Цинк
12 г/л

Мідь
10 г/л

Марганець
7 г/л

Залізо
2 г/л

MgO SO3
Магній
40 г/л

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Спосіб, час обробок

Сірка
111 г/л

K2O
Калій
10 г/л

N

B

Азот
55 г/л

Бор
6 г/л

До складу входять також ультрамікроелементи, амінокислоти, фітогормони.
Mn, Zn, Cu хелатовані з EДТА, Fe – з ДТРА.

МІКРОДОБРИВА
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Концентроване рідке легкозасвоюване культурами добриво, яке містить
цинк у хелатній формі. Застосовується для позакореневого підживлення
та передпосівної обробки насіння культур, чутливих до нестачі цинку.

EG Zn
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА
Розчинний концентрат.
ХІМІЧНА ГРУПА
Добрива з мікроелементами.
СУМІСНІСТЬ
Сумісний з бiльшiстю
водорозчинних добрив та
засобів захисту рослин.
СПЕКТР ДІЇ
Широкий спектр культур.
МЕХАНIЗМ ДІЇ
Швидке проникнення через
кутикулу та продихи
з коефіцієнтом засвоювання
мінерального живлення
60-80%.
НОРМА ВИТРАТИ 		
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Польові, овочеві культури –
200-300 л/га;
високорослі ягідні культури
та плодові дерева –
500-1000 л/га.
КЛАС ТОКСИЧНОСТІ
Класифікація ВООЗ: IV
МАКСИМАЛЬНА 		
КРАТНІСТЬ ОБРОБОК – 3
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МІКРОДОБРИВА

Упаковка:
20 л

ПЕРЕВАГИ
Підвищує посухо- і морозостійкість
культур та стійкість культур до
хвороб.
Поліпшує засвоєння культурами
калію і магнію.
Поліпшує запліднення квіток.
Підвищує врожайність культур
та його якість – вміст цукрів,
крохмалю, білка.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
Культура

Норми
витрат,
л/га

Соя, горох,
бобові

1,5-2,0

І підживлення – у фазі 5-7 листків.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.

Кукурудза

1,5-2,0

І підживлення – у фазі 3-4 листків.
ІІ підживлення – у фазі 6-8 листків.
За потреби підживлення проводити до початку
викидання волоті.

Картопля

1,5-2,0

І підживлення – стеблування, за висоти рослин 15-16 см.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.
ІІІ підживлення – після цвітіння.

Суниця

1,5-2,0

І підживлення – у фазі бутонізації.
ІІ підживлення – після збору першої хвилі врожаю.

Виноград

2,0-4,0

І підживлення – після закінчення набухання бруньок.
ІІ підживлення – у фазі бутонізації.

Плодові
дерева

2,0-5,0

І підживлення – у фазі розового бутона.
ІІ підживлення – після цвітіння за формування плодів.

Льон

1,5-2,0

І підживлення – на початку вегетації, фаза 3-5 листків.
ІІ підживлення – через 7-10 днів після першого
підживлення.

Має високу окупність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
З метою досягнення максимального
ефекту від позакореневого підживлення
добривом EG Zn, рекомендується комбінувати його в одному розчині з добри
вами EG Corn, EG Crops, EG Rapeseed,
EG Sunflower, EG Legumes.

ПЕРЕДПОСІВНА
ОБРОБКА НАСІННЯ
0,5-0,6 л добрива на 1 т насіння; рекомендується застосовувати разом з добривом EG Start, регулятором росту
EG Power та протруйником в одному робочому розчині.

Спосіб, час обробок, обмеження

СКЛАД

N

Zn

Азот
65 г/л

Цинк
100 г/л

До складу входять також амінокислоти, фітогормони.
Zn хелатований з EДТА.

МІКРОДОБРИВА
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INOCULANT

Упаковка:
1,25 кг

PREMIUM
КУЛЬТУРИ
Соя.
СКЛАД
Торф.
АКТИВНА РЕЧОВИНА
Відселекційовані бактерії
Bradyrhizobium Japonicum.
НОРМА ВНЕСЕННЯ
1,25 кг/5 га норм насіння.
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
2-25°C.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
Зберігається до 2-х років
в прохолодних умовах
(5-15°C).
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ІНОКУЛЯНТИ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
Після нанесення на насіння можна
висівати протягом 48 годин.
Аксенічне стерильне виробництво.
Перевірена врожайність
і економічно обґрунтовані переваги.
Сумісність з рядом речовин
для обробки насіння.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Для досягнення максимального ефекту
від інокулянту, обробку насіння слід проводити роздільно з фунгіцидними про
труйниками.

ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
соя – 20-30%

Упаковка:
3,0 л

INOCULANT

PREMIUM FORTE

КУЛЬТУРИ
Соя.
СКЛАД
Рідина.
АКТИВНА РЕЧОВИНА
На основі двох штамів
бактерій (Bradyrhizobium
Japonicum, Bradyrhizobium
Diazoefficiens).
НОРМА ВНЕСЕННЯ
3 л/10 га норм насіння.
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
5-15°C.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
2 сезони при зберіганні
в прохолодних умовах
(10-15°C).

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
14 днів життєздатності на насінні
до сівби.
Аксенічне стерильне виробництво.
Перевірена врожайність
і економічно обґрунтовані переваги.
Сумісність з рядом речовин
для обробки насіння.
Придатний для виробників
органічної продукції.
Простота в застосуванні.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Для досягнення максимального ефекту
від інокулянту, обробку насіння слід проводити роздільно з фунгіцидними про
труйниками.

ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
соя – 25-30%

ІНОКУЛЯНТИ
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Упаковка:
2,5 кг

LEGUMEFIX
КУЛЬТУРИ
Соя.
СКЛАД
Торф.
АКТИВНА РЕЧОВИНА
Відселекційовані бактерії
Bradyrhizobium Japonicum.
НОРМА ВНЕСЕННЯ
2,5 кг/10 га норм насіння.
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
2-25°C.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
Зберігається до 2-х років
в прохолодних умовах
(5-15°C).

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
Після нанесення на насіння можна
висівати протягом 48 годин.
Аксенічне стерильне виробництво.
Перевірена врожайність
і економічно обґрунтовані переваги.
Сумісність з рядом речовин
для обробки насіння.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Для досягнення максимального ефекту
від інокулянту, обробку насіння слід проводити роздільно з фунгіцидними про
труйниками.

ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
соя – 20-30%

Упаковка:
1,0 кг

КУЛЬТУРИ
Стимулятор росту коріння
широкого спектру культур:
• соняшник,
• кукурудза,
• соя,
• зернові колосові.

АКТИВНА РЕЧОВИНА
99% – екстракт
з морських водоростей
(Ascophyllum nodosum),
1% – мікоризний гриб
(Glomus intraradices).
НОРМА ВНЕСЕННЯ
• соняшник – 15 г на
1 гектарну норму насіння,
• кукурудза – 50 г на
1 гектарну норму насіння,
• соя – 125 г на
1 гектарну норму насіння,
• зернові колосові – 125 г на
1 гектарну норму насіння.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
2 роки при зберіганні в
прохолодних умовах (5-15°C).
ІНОКУЛЯНТИ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
3 місяці життєздатності на насінні
до сівби.
Перевірена врожайність і
економічно обґрунтовані переваги.
Сумісність з рядом речовин для
обробки насіння.
Придатний для виробників
органічної продукції.

СКЛАД
Середовище із висушених
водоростей, що містить
мікоризу.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
4-23°C.
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MYCOFіХ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Для досягнення максимального ефекту від мікоризанту, обробку насіння слід
проводити роздільно з фунгіцидними
протруйниками.

ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
соняшник – 30-80%
кукурудза – 30-70%
соя – 18-20%
зернові колосові – 30%
!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

{{ Не застосовувати фосфорні добрива
упродовж 10-14 днів після застосування.
{{ Перевіряти на сумісність
з діючими речовинами фунгіцидів,
нанесених на насіння.

ІНОКУЛЯНТИ

117

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
КУКУРУДЗИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР. . . .  121
СОНЯШНИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
СОЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
РІПАКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
ГОРОХУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

120

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

121

122

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

123

124

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

125

Хмельницька обл.,
м. Волочиськ,
вул. Котляревського, 7
+38067 482 64 01
vitagro-partner.com.ua

Компанія VITAGRO PARTNER пропонує для аграріїв програму спільного вирощування врожаю. Програма дає можливість без фінансових
витрат виростити врожай та досягнути нових результатів.
Переваги програми:
Технологія під потреби кожного господарства.
Насіння від провідних оригінаторів з сортовою чистотою 99%,
високою енергією проростання та відмінною схожістю.
Системи захисту та збалансоване листкове підживлення.
Агрономічний супровід протягом усього періоду співпраці.
Персональний менеджер, що супроводжує програму та забезпечує
господарство необхідними ресурсами, відповідно до технологій.
Вся продукція проходить контроль якості у власній лабораторії.
Розрахунок вирощеною продукцією.

