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Тейзер БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
АД’ЮВАНТ

Діюча речовина: трисилоксан.

Тейзер призначений для покращення покриття, утримання та 
проникнення робочих розчинів, що підвищує ефективність гербіцидів, 
фунгіцидів, інсектицидів та мікроелементів на польових, плодових і 
спеціальних культурах.

Тейзер зменшує поверхневий натяг крапель.

Восковий наліт рослини, покриви шкідників і навіть 
гриби-патогени мають водовідштовхувальні властивості – це 
спричиняє стікання крапель робочого розчину з об'єкта. Тейзер 
забезпечує краще зчеплення пестициду з поверхнею та зменшує 
стікання. Препарат, капсульований ад’ювантом, покриває листкову 
поверхню у 8–10 разів більше, ніж за умови, якби він перебував у 
краплі води аналогічного розміру. Крім того, він краще проникає у 
рослину.

Завдяки олійній основі та швидкому прилипанню Тейзер 
забезпечує стійкість пестицидів до змивання опадами вже за 
двадцять хвилин після обробки, а також захищає пестицид від 
втрат внаслідок випаровування, розкладу від фотодеградації та 
летючості.

Механізм дії:

Технології аграрного інтелекту

• підвищує ефективність препаратів проти шкідників, хвороб і 
бур'янів завдяки тому, що препарат потрапляє у 
важкодоступні частини рослин;

• покращує проникнення препарату всередину листяного 
покриву рослин;

• забезпечує швидке проникнення системних препаратів через 
продихи рослин;

• покращує покриття рослин робочою рідиною;

• дає змогу скоротити об’єм робочої рідини, внаслідок чого 
можна обробити більшу площу;

• надійно утримує робочий розчин на поверхні листків та 
унеможливлює його змивання опадами й випаровування 
вітром.

Ключові переваги:



Розподіл

Завдяки Тейзер робочий розчин рівномірно 
розподіляється по листовій поверхні рослин, 
вкритих восковим нальотом або опушенням, 
краще проникає в пори та продихи.

Змочування

Тейзер суттєво знижує поверхневий натяг 
водних розчинів, завдяки чому покращується 
покриття поверхні рослин робочим розчином.

Максимальне проникнення системних препаратів

Тейзер проникає крізь кутикулу, але при цьому не 
змиває воскового нальоту. Це допомагає засобам 
захисту рослин із системною дією та листковим 
добривам легше потрапляти в тканини рослини.

Норма витрати:

На 1 га посівів рекомендовано застосовувати:

з гербіцидами ґрунтової дії: 
0,05–0,1% (50–100 мл на 100 л води), використовувати не менш як 200–300 л/га робочого розчину;

з гербіцидами на основі гліфосату: 
0,025–0,05% (25–50 мл на 100 л води), використовувати не менш як 200 л/га робочого розчину;

польові культури: 
0,025–0,05% (100 мл на 120–200 л води); 

плодові та ягідні культури: 
0,05–0,15% (150 мл на 300 л води);

протруювання насіння: 
10 мл на 10 л води.

Тара:
1 літр, 5 літрів.
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Сумісність:

За першого використання необхідно провести пробне змішування на сумісність 
компонентів у бакових сумішах. Сумісний у бакових сумішах із більшістю 
пестицидів. Бакову суміш бажано використати відразу після приготування. 
Стабільний при широкому діапазоні рH та температур.



Не чекай, коли осяде піна, – працюй без зупинок

Non Stop АНТИСПІНЮВАЧ

Діюча речовина: силоксани.

Ключові переваги:

Рекомендації щодо 
застосування:

Тара:
1 літр.

• високоефективний контроль піноутворення при мінімальних нормах 
використання Non Stop;

• підвищення ефективності препаратів унаслідок недопущення витікання 
діючих речовин з піною;

• економія часу на обприскування через відсутність простою техніки при 
очікуванні осідання піни;

• відсутність осідання на ділянках поля, де витікала піна і концентрація 
препаратів була токсичною для рослин на кілька років уперед.

Препарат призначений для швидкого усунення піноутворення в баках 
обприскувачів при змішуванні багатокомпонентних сумішей або при 
додаванні різних ПАР, які провокують утворення піни при перемішуванні. 
Non Stop ефективно працює як при превентивному застосуванні, так і у 
випадках, коли піна вже утворилася.

Щоб запобігти піноутвореню, 
необхідно додати відміряну 
кількість препарату у 
резервуар води перед 
заправкою обприскувача. 

для усунення піни в 
обприскувачі відкрити кришку 
пляшки Non Stop, направити 
пляшку отвором на шапку піни 
та спрямувати струмінь 
препарату на піну. Залежно від 
сили стискання –  1–3 струменя 
(15–25 мл препарату) на 
обприскувач.

Технології аграрного інтелекту

1л



ДІЮЧА РЕЧОВИНА

Гліфосат

Дикват

2,4-D-аміни

Фенмедифам

Флуміоксазин

Дикамба

ОПТИМАЛЬНИЙ pH

3,5-4,0

5,0

5,0

5,5-6,5

4,0-5,0

5,0-6,0

ПЕРІОД НАПІВРОЗПАДУ

Нестабільний за pH понад 7

Нестабільний за pH понад 7

Нестабільний за pH понад 7

pH 7 – 5 год., pH 8 – 10 хв.

pH 8 – 15 хв.

Нестабільний за pH понад 7

ГЕРБІЦИДІВ

Імідаклоприд

Клофентезин

Ацетаміприд

Диметоат

Хлорпірифос

Лямбда-цигалотрин

7,5

5,5-6,5

5,0-6,0

5,0

5,0

6,0-6,5

Стабільний 21 день у діапазоні pH 5-9

pH 7 – 34 год., pH 9,2 – 5 год.

Нестабільний за pH, нижчий за 4 та вищий за 7

pH 4 – 20 год., pH 6 – 12 год., pH 9 – 48 хв.

pH 5 – 63 дні, pH 7 – 35 днів, pH – 1,5 дні

pH 9 – 9 днів

ІНСЕКТИЦИДІВ

Каптан

Манкоцеб

Диметоморф

Трифлоксистробін

5,0

6,0

5,5-6,5

3,0-7,0

pH 5 – 32 год., pH 7 – 8 год., pH 8 – 10 хв.

pH 5 – 20 днів, pH 7 – 17 днів, pH 9 – 34 год.

–

–

ФУНГІЦИДІВ

КОНДИЦІОНЕР ВОДИpH-Control

Оптимальним значенням води для приготування робочих розчинів пестицидів та добрив вважається:

• pH 6,0–7,0 – для негайного використання більшості пестицидів. Не можна залишати суміш 
в обприскувачі більше ніж на 1–2 години.

• pH 3,5–6,0 – вода є задовільною для приготування робочих розчинів і короткострокового 
зберігання (12-24 години) в резервуарі більшості пестицидів. Не підходить для гербіцидів 
на основі сульфонілсечовин.

Більшість природних вод України має показник pH між 6,5 і 8,5. У високолужних водах 
(pH більш як 8) багато хімікатів схильні до процесу лужного гідролізу (розщеплення). Цей 
процес зумовлює розпад активних інгредієнтів і може знизити ефективність пестицидів.

Якість води для обприскування.

Водневий показник pH

Ключові переваги:

• буферизує робочий розчин (знижуючи рН та зв’язуючи солі твердості води (Ca, Mg, 
підвищує ефективність препаратів для захисту рослин);

• покращує гомогенність і стабільність бакових сумішей (кількість компонентів бакової 
суміші можна збільшувати без ризику зниження ефективності препаратів, вирізняється 
високою якістю поєднання компонентів);

• швидко підкислює воду й усуває ризик розпаду діючих речовин ЗЗР унаслідок лужного гідролізу;

• суттєво підвищує економічну та біологічну ефективність ЗЗР та добрив. 

Діюча речовина: антискалантний комплекс із суміші органофосфонових і 
амінокарбоксилатних кислот, їхніх солей та полікарбоксилатів. 

pH-Control – принципово нова комбінація активних речовин, що комплексно впливають на 
якісні показники води, яка використовується для обприскування сільськогосподарських 
культур, а також у системах іригації. Препарат призначений для відновлення балансу 
кислотності та лужності, знижує рівень рН та сприяє кращому поєднанню компонентів 
бакової суміші. В результаті якість хімічних обробок і удобрень суттєво підвищується.

РІВЕНЬ КИСЛОТНОСТІ ВОДИ, ЯКИЙ ВПЛИВАЄ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
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ВЕЛИЧИНА ЗАГАЛЬНОЇ ТВЕРДОСТІ (ммоль/л)

До 2

2-4

4-8

Понад 8

М’яка

Середньої твердості

Тверда

Дуже тверда

ГРУПА ВОДИ

Твердість води

Твердість води – сукупність властивостей, зумовлених вмістом у воді 
лужноземельних катіонів кальцію та магнію, які можуть вступати у 
хімічні реакції з діючими речовинами пестицидів та добрив. Це 
призводить до утворення небажаних сполук, зниження ефективності 
пестицидів, утворення нерозчинних сполук, що здатні випадати в 
осад та забивати фільтри і форсунки обприскувача.

Рекомендації щодо застосування:

доза pH-Control залежить від початкового рівня якості води (pH, 
твердість) та бажаного показника рН (рекомендовано звернутися до 
фахівців "Агріі Україна" для визначення оптимальної норми рН-Control 
для Вашої води. Для зниження рівня рН з 8 до 6,5 слід розчинити 30–50 мл 
pH-Control у 100 л води. При приготуванні бакової суміші необхідно 
внести повну норму препарату у бак обприскувача, заповненого на 2/3 
об’єму, додати компоненти бакової суміші, а потім доповнити бак до 
повного об’єму.
Інший спосіб застосування pH-Control: препарат можна додати до 
ємності для підвозу води з розрахунку 30–50 мл на 100 л води. При 
транспортуванні препарат перемішається з водою і за 20–30 хвилин в 
ємності буде досягнуто оптимальної якості води.

Правила загального змішування компонентів:

• емульсії (мікро- і суспо-) (ME, SE);
• концентрати емульсії (ЄС);
• водорозчинні порошки та 

гранули (WSP, WSG);
• водорозчинні концентрати та 

розчини (WSC);
• ад’юванти (Тейзер).

• обприскувач заповнюють водою 
на 2/3 його загального об’єму;

• вмикають мішалку;
• додають рідкі добрива;
• додають кондиціонери води, 

підкислювачі, антиспінювачі 
(pH-Control, Non Stop);

• засипають гранульовані та 
кристалічні добрива;

• водорозчинні пакети (WSP);
• змочуються порошки (WP);
• водоемульсійні гранули (WG);
• додають антидрифт (продукт 

проти знесення крапель);
• олійні дисперсії (OD);
• концентрати суспензії (SC);

1л 5л

Тара:
1 літр, 
5 літрів.



РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА «АГРІІ УКРАЇНА»

11 ЛУГАНСЬКЕ
(ЛУГАНСЬКА, 
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.)

Тел.: +38 (067) 147-08-82

10 ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.)

49041, м. Дніпро, 
вул. Стартова, 7
Тел.: +38 (067) 657-55-20

СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

8 ПІВНІЧНЕ
(ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА ОБЛ.)

• 16600, м. Ніжин, 
   вул. Богдана Хмельницького, 2а
   Тел.: +38 (067) 340-57-68

• 40007, м. Суми, 
   вул. Лінейна, 15
   Тел.: +38 (067) 340-57-68

9 ХАРКІВСЬКЕ  
(ХАРКІВСЬКА ОБЛ.)

61044, м. Харків, 
пр. Московський, 259, оф. 4
Тел.: +38 (067) 462-36-76

7 ПОЛТАВСЬКЕ   
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)

м. Полтава
Тел.: +38 (067) 217-73-65

6 ЧЕРКАСЬКЕ
(ЧЕРКАСЬКА, 
КИЇВСЬКА ОБЛ.)

18036, м. Черкаси, 
пр. Хіміків, 74-Д
Тел.: +38 (067) 305-26-86

ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 ГАЛИЦЬКО
ВОЛИНСЬКЕ
(ЛЬВІВСЬКА, 
ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, 
ЗАКАРПАТСЬКА, ІВАНО 
ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.)

79015, м. Львів, 
вул. Федьковича, 
буд. 60-А, оф. 438
Тел.: +38 (067) 217-33-87

3 ВІННИЦЬКЕ 
(ВІННИЦЬКА, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.)

21000, м. Вінниця, 
вул. Максима Шимка, 38, оф. 28
Тел.: +38 (067) 508-10-74

2 ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ 
(ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ХМЕЛЬНИЦЬКА, 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.)

46010, м. Тернопіль, 
вул. Поліська, 14, оф. 5
Тел.: (067) 445-61-45

5 ОДЕСЬКЕ
(ОДЕСЬКА ОБЛ.)

м. Одеса,
Тел.: +38 (067) 550-35-84

4 КІРОВОГРАДСЬКЕ
(КІРОВОГРАДСЬКА, 
МИКОЛАЇВСЬКА, 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.)

Тел.: +38 (067) 223-38-03
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