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МІДЕР ПРО
Діюча речовина: імідаклоприд, 600 г/л 

Препаративна форма: текучий концентрат 
для обробки насіння

Хімічний клас: неонікотиноїди  
Механізм дії у рослині: системний
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 10 л

Культури Шкідливі об’єкти Норма витрати, л/т
Зернові 
колосові

Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів, у тому числі хлібний турун (личинки), злакові 
мухи, цикадки, хлібні блішки, попелиці, п’явиці 0,5–1,0

Кукурудза Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів, у тому числі дротяники, несправжні 
дротяники, чорнотілки, шведські мухи, попелиці, блішки 5,0–7,0

Соняшник Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів, у тому числі дротяники, несправжні 
дротяники, мідляки, попелиці, довгоносики 6,0–9,0

Буряк  
цукровий Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів 140 мл/п.о.

Ріпак Комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів, у тому числі хрестоцвіті блішки 3,0–4,0

Унікальні характеристики:
• одна з найефективніших діючих речовин для 

передпосівної обробки насіння;
• відсутність фітотоксичності; 
• тривалий захист від ґрунтових і наземних шкідників;
• стимуляція розвитку кореневої системи та продуктивної 

кущистості рослин.

Переваги використання:
• висока ефективність захисту від комплексу сисних і 

гризучих шкідників;
• за рахунок добре розвиненої кореневої системи 

покращується зимостійкість озимих культур;
• можливість застосування у бакових сумішах з 

фунгіцидними протруйниками, мікродобривами, 
стимуляторами росту;

• надійний інсектицидний захист навіть за ранніх і 
оптимальних строків посіву;

• зменшення витрат на страхові інсектициди.
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Рекомендації щодо застосування 

Біологічна ефективність 
проти шкідників (ВВСН 21)

Об’єм кореневої системи 
пшениці озимої (ВВСН 23, см3)

Коефіцієнт продуктивного кущення 
пшениці озимої за різних варіантів 
(сорт Етана)
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Хлібний турун 
(личинки)

Контроль КонтрольЗлакові мухи МІДЕР ПРО (0,6 л/т) МІДЕР ПРО (0,6 л/т)Попелиці

92

1,2 2,4

99 2,6 3,297

ПРОТРУЙНИКИ

Високоефективний інсектицидний протруйник для захисту насіння і сходів 
від комплексу шкідників

Мідер Про забезпечує контроль розвитку личинок хлібного туруна

Лише фунгіцидний протруйник Фунгіцидний протруйник + 
МІДЕР ПРО
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ПРОТРУЙНИКИ

Діючі речовини: іпконазол, 20 г/л + імазаліл, 50 г/л 
Препаративна форма: мікроемульсія
Хімічні класи: триазоли + імідазоли 
Механізм дії  
у рослині: системний + контактно-системний

Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 5 л

Культури Шкідливі об’єкти Норма витрати, л/т

Пшениця
Насіннєва та ґрунтова інфекція: тверда та летюча сажки, кореневі гнилі (гельмінтоспоріозна, фузаріозна), 
церкоспорельозна прикоренева гниль, септоріоз насіння, пліснявіння насіння, чорний зародок насіння.
Аерогенна інфекція: септоріоз листя, темно-бура плямистість.

1,0

Ячмінь
Насіннєва та ґрунтова інфекція: летюча та кам’яна сажки, кореневі гнилі (гельмінтоспоріозна, фузаріозна), 
ринхоспоріоз, пліснявіння насіння, чорний зародок насіння.
Аерогенна інфекція: гельмінтоспоріозні плямистості листя (темно-бура, сітчаста, смугаста).

Унікальні характеристики:
• сучасна формуляція продукту – мікроемульсія 

забезпечує рівномірність нанесення, високу адгезію і 
надшвидке проникнення в насінину;

• чітко виражена профілактична, лікувальна, 
викорінювальна та антиспоруляційна дія;

• містить підвищену концентрацію новітньої хімічної 
сполуки – іпконазолу, що забезпечує найкращий контроль 
сажкових хвороб, кореневих гнилей, септоріозу та інших 
плямистостей.

Переваги використання:
• відсутність залишків продукту в тарі та на обладнанні, що за-

безпечує потрібну концентрацію, а отже, високу ефективність;
• відмінний захист насіння та первинної кореневої системи 

сприяє швидкому інтенсивному росту і розвитку рослин;
• тривалий фунгіцидний захист сходів від аерогенної інфекції (до 

4-х тижнів) завдяки хімічним властивостям активних речовин; 
• відсутність ретардантної дії, що особливо важливо за 

несприятливих умов; 
• поєднання двох діючих речовин з різних хімічних класів 

запобігає розвитку резистентності;
• єдина норма витрати продукту, що значно полегшує 

приготування робочої рідини;
• продукт від виробника світового бестселера серед 

протруйників за спеціальною ціною для українського ринку.

Рекомендації щодо застосування 

Інноваційний протруйник широкого спектру дії у вигляді новітньої препаративної 
форми – мікроемульсії для захисту насіння і сходів

Відсутність ретардантного ефекту: сходи на ділянці праворуч 
з’явилися на 3 доби раніше

Максимальне утримання протруйника                                 на 
насінні та відсутність пилу (за результатами Хойбах-тесту у 
порівнянні з іншими протруйниками)

Спектр ефективності

Трикомпонентний фунгіцидний 
протруйник (з тебуконазолом)

Летюча сажка 
пшениці

Пліснявіння насіння

0

1

2

3

4

5 Летюча сажка 
ячменю

Гельмінтоспоріозні 
плямистості ячменю

Тверда 
сажка 
пшениці

Фузаріозна 
коренева 

гниль

Кам’яна 
сажка 
ячменю

Септоріоз 
пшениці

Чорний зародок 
насіння

Гельмінто-
споріозна

коренева гниль

іпконазол імазаліл
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АПСТЕЙДЖ 
Ґрунтовий селективний гербіцид системної дії у вигляді сучасної препаративної 
форми – капсульної суспензії для захисту багатьох культур 
Діюча речовина: кломазон, 360 г/л
Препаративна форма: капсульна суспензія
Хімічний клас: ізоксазолідинони
Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC: F3
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 5 л

Переваги використання:
• контроль широкого спектру однорічних дводольних (у 

тому числі підмаренника чіпкого, лободи білої, падалиці 
соняшнику) і злакових бур’янів;

• гарна розчинність і системність гербіциду забезпечують 
високу ефективність навіть за посушливих умов та без 
заробки у ґрунт;

•  можливість використання для захисту багатьох культур, 
відсутність фітотоксичності щодо зареєстрованих культур (за 
дотримання регламентів застосування);

• ідеальний партнер для бакових сумішей з метою 
розширення спектру дії.

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми витрати, 
л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Соя  

Однорічні дводольні та злакові 
бур’яни 

0,2 Обприскування ґрунту до появи 
сходів культури

1/  
не регламентується

Ріпак  
Буряк цукровий
Картопля 0,25

Рекомендації щодо застосування

Унікальні характеристики:
АПСТЕЙДЖ – це єдиний гербіцид на ринку України у 
вигляді новітньої препаративної форми – капсульної 
суспензії, що забезпечує:
• тривале та безперервне вивільнення діючої речовини з 

мікрокапсул для максимального її проникнення у цільові 
об’єкти;  

• зменшення ризику втрати ефективності за несприятливих 
погодних умов;

• високу ефективність навіть за меншої кількості 
діючої речовини на 1 га (порівняно з конкурентними 
продуктами);

• високу стабільність та однорідність продукту навіть за 
тривалого зберігання.

ГЕРБІЦИДИ4



АЦЕТ-ТОП
Перевірений часом селективний досходовий гербіцид

Діюча речовина: ацетохлор, 900 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії

Хімічний клас: хлорацетаміди 
(похідні амінокислот)

Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC: К3
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 20 л

Переваги використання:
• знищення бур’янів ще до моменту їх появи на поверхні 

ґрунту;
• широкий спектр контрольованих бур’янів;
• відсутність фітотоксичності у культур (за дотримання 

регламенту застосування);
• можливість застосування у бакових сумішах для 

розширення спектру дії;
• не має обмежень у плануванні сівозміни;
• висока економічна ефективність, зменшення витрат на 

механічний обробіток ґрунту. 

Висока ефективність АЦЕТ-ТОП на кукурудзі

Відмінна і тривала ефективність АЦЕТ-ТОП на соняшнику

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Кукурудза Однорічні злакові та деякі дводольні, а 

також проростки багаторічних бур’янів 
з насіння

1,5–3,0 Обприскування ґрунту до, під час та після 
висівання, але до появи сходів культури

1/  
не регламентуєтьсяСоняшник 

Соя*

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.
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ГЛІАЦИНТ
Системний гербіцид суцільної дії у формі ізопропіламінної солі гліфосату

Діюча речовина: ізопропіламінна сіль 
гліфосату, 480 г/л

Препаративна форма: розчинний концентрат 
Хімічний клас: похідні гліцину
Механізм дії у рослині: системний
Класифікація HRAC: група G
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 20 л

Переваги використання:
• висока ефективність контролю однорічних і 

багаторічних бур’янів; 
• швидка дія на бур’яни;
• тривалий захисний період.

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування

Пари
Однорічні злакові та дводольні бур’яни 2,0–4,0 Обприскування бур’янів у період їх 

активного росту
1–2 /  

не регламентуєтьсяБагаторічні злакові та дводольні бур’яни 6,0
Поля, призначені під 
посів (садіння) картоплі, 
соняшнику, зернових, 
сої, ріпаку

Однорічні та багаторічні злакові та 
дводольні бур’яни 2,0–5,0

Обприскування вегетуючих бур’янів 
навесні, за 2 тижні до висівання чи 
садіння, або восени, після збирання 
попередника

1/  
не регламентується

Землі несільсько-
господарського 
призначення

Однорічні та багаторічні злакові та 
дводольні бур’яни 3,0–6,0 Обприскування вегетуючих бур’янів 1/  

не регламентується

Рекомендації щодо застосування
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ГЛОБСТАР
Системний гербіцид для післясходового захисту гібридів соняшнику,
стійких до трибенурон-метилу

Діюча речовина: трибенурон-метил, 750 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Хімічний клас: сульфонілсечовини 
Механізм дії у рослині: системний
Класифікація HRAC: група B
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 0,5 кг

Переваги використання:
• відсутність фітотоксичності у культури (за умов 

дотримання регламентів застосування);
• надійний контроль широкого спектру дводольних 

бур’янів; 
• контроль найпроблемніших бур’янів, у т.ч. лободи, видів 

осотів, амброзії, нетреби, видів гірчаків, підмаренника та ін.;
• гнучкість у застосуванні: від 2 до 8 листків у культури.

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми витрати, 
кг/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Соняшник (гібриди, 
стійкі до трибенурон-
метилу)

Однорічні та багаторічні 
дводольні бур’яни 0,03 – 0,05 2-8 листків у соняшнику та початкові 

фази розвитку бур’янів 1/не регламентується

Рекомендації щодо застосування
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ДЕФЕНДЕР
Системний гербіцид суцільної дії у формі калійної солі гліфосату

Діюча речовина:
калійна сіль гліфосату, 441 г/л 
(у кислотному еквіваленті – 
360 г/л)

Препаративна форма: розчинний концентрат 
Хімічний клас: похідні гліцину
Механізм дії у рослині: системний
Класифікація HRAC: група G
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 20 л

Переваги використання:
• найвища розчинність серед інших солей гліфосату;
• висока ефективність навіть за несприятливих погодних 

умов;
• швидкий помітний ефект контролю бур’янів;
• подовжений період контролю багаторічних бур’янів. 

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми витрати, 
л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування

Пари

Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни 1,5–2,4

Обприскування бур’янів у період 
їх активного росту

1–2 (друга – за 
необхідності) /  

не регламентуєтьсяБагаторічні злакові та 
дводольні бур’яни 2,4–4,0 

Поля, призначені під посів ярих 
зернових, технічних, олійних, 
баштанних, овочевих, садіння 
картоплі

Однорічні та багаторічні 
злакові та дводольні бур’яни 1,5–5,0 

Обприскування вегетуючих 
бур’янів восени, після збирання 
попередника, або навесні, за 2 
тижні до висівання чи садіння

1/  
не регламентується

Плодові сади та виноградники 
(обробка міжрядь)

Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни 1,5–2,4 Спрямоване обприскування 

вегетуючих бур’янів у міжрядді 
навесні або влітку

1–2 (друга – за 
необхідності) / не 
регламентуєтьсяБагаторічні злакові та 

дводольні бур’яни 2,4–6,0

Землі несільськогосподарського 
призначення

Однорічні та багаторічні 
злакові та дводольні бур’яни 2,4–6,0 Обприскування вегетуючих 

бур’янів
1/  

не регламентується

Культури Норми витрати, 
л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Зернові колосові

3,0

Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більш як 30%

1/14

Ріпак Обприскування посівів при побурінні 70% насіння в стручку

Соняшник Обприскування посівів при настанні фізіологічної стиглості рослин

Соя Обприскування посівів у фазу побуріння бобів нижнього та середнього ярусів, 
за вологості насіння не більш як 35–40%

Горох Обприскування посівів при побурінні 70–75% бобів культури

Кукурудза Обприскування посівів при настанні фізіологічної стиглості рослин 1/14–21

Рекомендації щодо застосування ДЕФЕНДЕР як гербіциду

Рекомендації щодо застосування ДЕФЕНДЕР як десиканту

ГЕРБІЦИДИ8



ПРОМЕТ
Ґрунтовий селективний гербіцид системної дії для захисту технічних 
і овочевих культур від однорічних дводольних бур’янів 

Діюча речовина: прометрин, 500 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Хімічний клас: триазини 
Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC: група С1
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 20 л

Переваги використання:
• тривалий захисний період; 
• відсутність фітотоксичності щодо культури (за дотримання 

регламенту застосування);
• ідеальний партнер для бакових сумішей з метою 

розширення спектру дії.

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми витрати, 
л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування

Соняшник 

Однорічні дводольні та 
деякі злакові бур’яни  

2,0–4,0 Обприскування ґрунту до посіву, під час 
висівання або до появи сходів культури

1/30
Соя* 

3,0–5,0

Обприскування ґрунту до появи сходів 
культури

Горох на зерно*

Горох овочевий* 2,0

Картопля* 3,0–4,0

Морква 2,0–3,0 1/45

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.
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Системний гербіцид суцільної дії 
у формі амонійної солі гліфосату

Діюча речовина:
амонійна сіль гліфосату, 
792 г/кг (у кислотному 
еквіваленті – 720 г/кг)

Препаративна форма: водорозчинні гранули
Хімічний клас: похідні гліцину
Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC: група G
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 10 кг

Унікальні характеристики:
• відмінна дія за складних погодних умов;
• найкращий продукт для контролю 

важковикорінюваних бур’янів;
• найшвидша дія серед усіх гліфосатів;
• не потрібно додавати адьюванти навіть при 

застосуванні мінімальної норми препарату.  

Переваги використання:
• високий рівень ефективності;
• контролює всі види однорічних і багаторічних бур’янів;
• не потрібне повторне обприскування;
• не змивається опадами вже через годину після 

нанесення;
• покращений ефект десикації;

• не піниться та не створює пилу при змішуванні з водою;
• завдяки водорозчинним гранулам препарат швидко 

розчиняється у воді;
• рекомендований для обробки авіаційним методом;
• зручна упаковка, мінімальні відходи при утилізації тари.

100
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40
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100
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70
60
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40
30
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10
0

Ефективність за спекотних погодних умов Ефективність за холодних погодних умов

Конкурент 1 Конкурент 1Конкурент 2 Конкурент 2

89,3 91,7
69,8 78,477,8 84,5

100
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70
60
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40
30
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0

Ефективність при випадінні дощу через годину після обробки

Конкурент 1 Конкурент 2

89,7
67,6 78,5

Паслін чорний – 21 день після обробки, 720 г д.р./га

Без 
обробки

Конкуренти
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Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми витрати, 
кг/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Поля, призначені під посів ярих 
зернових, технічних, олійних, 
баштанних, овочевих, садіння 
картоплі

Однорічні та багаторічні 
злакові та дводольні 
бур’яни 

1,0–2,5

Обприскування вегетуючих 
бур’янів восени, після збирання 
попередника, або за 2 тижні до 
висівання чи садіння

1/  
не регламентується

Яблуневі сади та виноградники 1,0–4,5
Спрямоване обприскування 
вегетуючих бур’янів за умови захисту 
культури

Пари 1,0–2,5 Обприскування вегетуючих бур’янів 

Землі несільськогосподарського 
призначення 1,0–2,0

Обприскування вегетуючих бур’янів, 
зокрема каналів до їх затоплення 
водою

Культури Норми витрати, 
кг/га Спосіб, час обробок

Кукурудза 
1,5–2,0 Обприскування посівів наземним або авіаційним методом за 2–3 тижні до збирання, за вологості 

зерна не більш як 30%Ріпак

Зернові 1,0–2,0

Соняшник 1,5–2,5 Обприскування посівів наземним або авіаційним методом у фазу початку побуріння кошиків 

Соя  1,5 Обприскування посівів наземним або авіаційним методом при пожовтінні 80% стручків

Рекомендації щодо застосування                             як гербіциду

Рекомендації щодо застосування                             як десиканту

Ефективність за норми витрати робочої рідини 100 л/га Ефективність за норми витрати робочої рідини 400 л/га
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СТРІМ
Ґрунтовий селективний гербіцид системної дії
Діюча речовина: S-метолахлор, 960 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії

Хімічний клас: хлорацетаміди 
(похідні амінокислот)

Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC: К3
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 20 л

Переваги використання:
• тривалий захисний період (до 6–8 тижнів);
• висока селективність, відсутня фітотоксична дія на 

культурні рослини (за дотримання регламенту);
• однократне внесення зменшує кількість операцій та 

забезпечує високий результат;
• застосовується на багатьох культурах;
• поєднується з іншими ґрунтовими гербіцидами.

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми витрати, 
л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Буряк цукровий, 
соняшник, соя* Однорічні злакові та деякі 

однорічні дводольні бур’яни 
1,2–1,6 Обприскування ґрунту до висівання 

або до появи сходів культури
1/  

не регламентується
Кукурудза, ріпак*, горох* 1,6

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.
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СТРІМ ТУРБО
Ґрунтовий селективний системний гербіцид широкого спектру дії

Діючі речовини: S-метолахлор, 312,5 г/л + 
тербутилазин, 187,5 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії
Хімічні класи: хлорацетаміди + триазини
Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC: К3+С1
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 20 л

Переваги використання:
• розширений спектр ефективності порівняно з 

однокомпонентними гербіцидами на основі S-метолахлору 
і ацетохлору;

• надійний контроль основних однорічних злакових і 
дводольних бур’янів; 

• тривалий період захисної дії – до 1,5–2-х місяців.

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми 
витрати, л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування

Кукурудза 
Однорічні злакові та 
дводольні бур’яни 

1,5–3,0 Обприскування ґрунту до, після посіву або по сходах 
у фазу 3–5 листків культури 1/  

не регламентуєтьсяСоняшник 
4,0–4,5 Обприскування ґрунту до появи сходів культури

Соя*

Рекомендації щодо застосування 

* Очікується розширення реєстрації.

Ефективність СТРІМ ТУРБО за досходового внесення на посівах соняшнику

Контроль 

СТРІМ ТУРБО 
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ТАРЗАН
Селективний системний гербіцид для захисту багатьох сільськогосподарських 
культур від однорічних і багаторічних злакових бур’янів 
Діюча речовина: хізалофоп-п-етил, 125 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії 
Хімічний клас: арилоксифеноксипропіонати
Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC група А
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 20 л

Переваги використання:
• висока селективність до культурних рослин;
• надійний контроль широкого спектру однорічних і 

багаторічних злакових бур’янів; 
• гнучкість у застосуванні – можна вносити у будь-яку фазу 

розвитку культури;
• розширення спектру дії при застосуванні у бакових 

сумішах.

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми 
витрати, л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування

Ріпак  
Однорічні злакові бур’яни 0,4 – 0,8 Обприскування посівів у фазу 2-4 листки у бур’янів, 

незалежно від фази розвитку культури

1/  
не регламентується

Багаторічні злакові бур’яни 0,8 – 1,2 Обприскування посівів за висоти бур’янів 10-15 см, 
незалежно від фази розвитку культури

Соя
Однорічні злакові бур’яни 0,4 – 0,8 Обприскування посівів у фазу 2-4 листки у бур’янів, 

незалежно від фази розвитку культури

Багаторічні злакові бур’яни 0,8 – 1,2 Обприскування посівів за висоти бур’янів 10-15 см, 
незалежно від фази розвитку культури

Соняшник*
Однорічні злакові бур’яни 0,4 – 0,8 Обприскування посівів у фазу 2-4 листки у бур’янів, 

незалежно від фази розвитку культури

Багаторічні злакові бур’яни 0,8 – 1,2 Обприскування посівів за висоти бур’янів 10-15 см, 
незалежно від фази розвитку культури

Рекомендації щодо застосування 

* Очікується розширення реєстрації.
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ТРІЛОН     
Високоефективний селективний гербіцид для захисту 
від дводольних бур’янів, у тому числі багаторічних
Діюча речовина: клопіралід, 750 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули

Хімічний клас: похідні піридинкарбонової 
кислоти

Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC група О
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 1 кг

Переваги використання:
• широкий спектр біологічної ефективності, у т.ч. контроль 

бур’янів, стійких до 2,4-Д; 
• найкращий контроль і тривалий захист від усіх видів осотів;
• незамінний партнер для бакових сумішей в системах 

захисту буряку цукрового;
• відсутність фітотоксичності у культурних рослин  

(за дотримання регламентів застосування).

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми 
витрати, кг/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Буряки цукрові, 
кукурудза*, 
капуста* Однорічні та багаторічні 

дводольні бур’яни

0,2
Обприскування вегетуючих бур’янів у фазу розетки 
(висота осотів – 15-20 см), від фази 2-х листків у 
культури

1/не регламентуєтьсяРіпак* 0,12 – 0,2 
Обприскування вегетуючих бур’янів у фазу 6-8 листків 
у однорічних і у фазу розетки – початок формування 
генеративного пагона у осотів

Зернові злакові 
культури*

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

0,12 Обприскування вегетуючих бур’янів від фази кущіння 
до виходу в трубку культури

Рекомендації щодо застосування 

* Очікується розширення реєстрації.
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ЮНІМАРК 
Ґрунтовий селективний гербіцид системної дії для захисту багатьох сільсько-
господарських культур від однорічних дводольних і злакових бур’янів 

Діюча речовина: метрибузин, 700 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Хімічний клас: похідні триазинів
Механізм дії: системний 
Класифікація HRAC група С1
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 5 кг

Переваги використання:
• контроль широкого спектру дводольних (у т.ч. щириця, 

лобода, гірчаки, гірчиця) і злакових (у т.ч. вівсюг, мишій, 
куряче просо) бур’янів;

• висока селективність до зареєстрованих культур;
• тривалий період захисної дії;
• можливість застосування у бакових сумішах для 

розширення спектру дії ґрунтових гербіцидів.

Культури Об’єкт, проти якого 
обробляється

Норми 
витрати, кг/га Спосіб, час обробок Кратність обробок /

термін очікування
Соя

Однорічні дводольні та 
злакові бур’яни

0,4 – 0,7

Обприскування ґрунту до появи сходів культури 1/  
не регламентується

Картопля
0,5 – 1,1

Томати 

Кукурудза 0,7 – 1,5 

Рекомендації щодо застосування 
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ВЕПО
Контактно-шлунковий інсектицид широкого спектру дії 
для захисту сільськогосподарських культур

Діюча речовина: бета-циперметрин, 100 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Хімічний клас: піретроїди 
Механізм дії на шкідників: контактно-шлунковий 
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 5 л

Переваги використання:
• відсутність фітотоксичності, висока селективність;
• ефективний захист від широкого спектру шкідників з 

гризучим і сисним ротовим апаратом;
• швидка дія на шкідників;
• концентрований продукт, низька норма витрати.

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця
Блішки, попелиці, цикадки,  п’явиці, хлібні жуки, трипси, клоп шкідлива черепашка

0,2–0,3

2/21
Ячмінь

Ріпак* Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці
2/14

Горох* Горохова попелиця, гороховий зерноїд

Буряк цукровий* Щитоноски, блішки, попелиці 2/20

Картопля Колорадський жук 0,15–0,2 2/21

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

ІНСЕКТИЦИДИ 17



Контактно-шлунковий інсектицид широкого спектру дії 
з фумігаційною та акарицидною активністю

Діючі речовини: хлорпірифос, 400 г/л + 
циперметрин, 40 г/л

Препаративна форма: концентрат емульсії

Хімічні класи: фосфорорганічні сполуки + 
піретроїди

Механізм дії на шкідників: контактно-шлунковий, фу-
мігантний, репелентний

Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 20 л

Унікальні характеристики:
• універсальний інсектицид з широким спектром 

ефективності на багатьох культурах;
• потрійна дія на шкідників: контактна, шлункова і 

фумігантна;
• збільшений вміст адьювантів для підвищення 

ефективності діючих речовин;
• незамінний при ранніх обробках за знижених 

температур; 
• визнаний стандарт контролю прихованохоботників на 

ріпаку, озимої совки – на пшениці, бавовникової совки та 
лучного метелика – на багатьох культурах;

• додаткова акарицидна дія.Переваги використання:
• висока селективність, відсутність фітотоксичності;
• ефективний захист від найширшого спектру шкідників 

з гризучим і сисним ротовим апаратом: лускокрилих 
(Lepidoptera, метелики, молі), твердокрилих (Coleop-
tera, жуки), двокрилих (Diptera, мухи), клопів (Heterop-
tera), рівнокрилих (Homopterous, попелиці, цикадки), 
прямокрилих (Orthoptera, саранові), кліщів (Acari);

• хлорпірифос проникає через продихи і місця, 
пошкоджені комахами, що забезпечує захист 
від шкідників з прихованим способом життя 
(прихованохоботників, комах-мінерів тощо) і високу 
ефективність проти шкідників у важкодоступних місцях 
їх перебування (попелиць, личинок трипсів, листовійок, 
личинок совок, турунів тощо);

• відмінна дія на імаго та личинки різного віку;
• інсектицидна дія продукту проявляється при контакті 

комах з препаратом, поїданні ними оброблених рослин 
та проникненні парів препарату у трахеї;

• швидка стартова дія на шкідників: за оптимальних 
температур перші видимі ознаки ураження 
проявляються вже через кілька хвилин;

• пари хлорпірифосу накопичуються у кутикулярному шарі 
рослин, що забезпечує пролонговану дію інсектициду;

• широкий температурний діапазон застосування – від 
+8 до +25°С; ідеальний варіант для ранньовесняних 
обробок, при виході шкідників із зимової діапаузи або 
як страховий інсектицид за незадовільної ефективності 
інсектицидного протруйника;

• поєднання двох діючих речовин з різних хімічних груп в 
оптимальних концентраціях зводить до мінімуму ризик 
виникнення резистентності; рекомендований для систем 
захисту із частим використанням неонікотиноїдів;

• за підвищених температур завдяки фумігаційному ефекту 
забезпечується контроль розвитку кліщів;

• сучасна препаративна форма забезпечує інтенсивне 
проникнення в кутикулу листків, що гарантує стійкість до 
змивання вже через 2 години після нанесення;

• гарантія якості від мультинаціонального виробника.

100
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80

70

60

50

Висока і тривала ефективність інсектициду 
проти прихованохоботників на ріпаку

3 ДПО 7 ДПО 14 ДПО 21 ДПО

80

100

65

55

100 98
95

Днів після обробки (ДПО)Неонікотиноїд + піретроїд

88
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Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця Клоп шкідлива черепашка,  п’явиці, турун, хлібні жуки, злакові попелиці, трипси, 
совка озима 0,7

2/30

Ячмінь 

Ріпак Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, види прихованохоботників, ріпаковий 
пильщик 0,6

Соя Трипси, листогризучі совки, соєва плодожерка, акацієва вогнівка, клопи, кліщі, 
довгоносики 0,5–0,75

Буряк цукровий Звичайний і сірий бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски
1,0

2/40

Яблуня  Плодожерки, листовійки, попелиці, яблунева та мінуюча молі, кліщі 2/20

Картопля Колорадський жук 0,75 1/30

Капуста Совка капустяна, хрестоцвіті блішки, білан капустяний, попелиці, капустяна міль 0,45–0,75 1/40

Виноградники  Гронова листовійка, павутинні кліщі 0,75 3/30

Соняшник* Попелиці, бавовникова совка, соняшникова вогнівка, соняшникова шипоноска 
1,0 2/30

Кукурудза* Стебловий кукурудзяний і лучний метелики, бавовникова совка

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

1 10 12 14 18 29 30-39 50-59 60-61

ВЕРСАР, 0,6 л/га
(ранньовесняне внесення)ВЕРСАР, 0,6 л/га

(осіннє внесення)

Ознаки пошкодження
прихованохоботником

Хрестоцвітий
стебловий

Великий
ріпаковий

10 11 12 13 15 51 61 71 89

ВЕРСАР, 0,5-0,75 л/га

у системі захисту ріпаку

у системі захисту сої
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ЕСПАДА
Сучасний комбінований інсектицид для швидкого і тривалого захисту  
сільськогосподарських культур від широкого спектру шкідників

Діючі речовини: ацетаміприд, 200 г/л +  
лямбда-цигалотрин, 150 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії
Хімічні класи: неонікотиноїди + піретроїди

Механізм дії на шкідників: контактно-шлунковий,  
репелентний

Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 1 л

Унікальні характеристики:
• єдиний продукт у рідкій препаративній формі, в якому 

поєднуються ацетаміприд та найвища концентрація 
лямбда-цигалотрину;

• здатність до трансламінарного поширення; 
• захист від усіх найнебезпечніших шкідників, у тому числі 

з прихованим способом життя;
• швидка дія;
• подовжений період захисту;
• додаткова акарицидна дія.
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20

Висока і тривала ефективність інсектициду ЕСПАДА проти 
ріпакового квіткоїда (фаза внесення ВВСН 51)

3 ДПО 7 ДПО 14 ДПО 21 ДПО

92 95 95
100

83
88 91

98

59

72
78

95

28

52

65

87

Системний і трансламінарний розподіл інсектициду 
ЕСПАДА в рослині

Днів після 
обробки (ДПО)

Альфа-циперметрин

Стандарт (неонікотиноїд + піретроїд)

Диметоат

ЕСПАДА

Переваги використання:
• повністю готовий продукт для захисту основних культур 

від усього комплексу шкідників, не потребує додаткових 
інсектицидних компонентів;

• відповідає антирезистентній стратегії контролю 
шкідників;

• синергія двох діючих речовин забезпечує високу 
ефективність продукту в широкому діапазоні температур –  
від +10 до +30°С;

• контроль усіх рухомих стадій розвитку фітофагів (імаго–
личинки);

• висока системність і персистентність ацетаміприду 
забезпечують тривалий захист (до 3-х тижнів і більше), у 
тому числі нового приросту, а отже, зменшення кількості 
обробок за сезон;

• завдяки лямбда-цигалотрину проявляється  миттєва дія 
(так званий нокдаун- чи стоп-ефект);

• відсутність фітотоксичності незалежно від фази розвитку 
рослин (за дотримання регламенту застосування);

• високотехнологічний продукт у зручній препаративній 
формі – концентрат суспензії, сумісний з більшістю 
пестицидів, мікродобрив та стимуляторів росту;

• незамінний як при планових обробках, так і в критичних 
ситуаціях (ситуативні внесення);

• низька норма витрати і зручне пакування дають змогу 
чітко визначити потребу в інсектициді та уникнути 
залишків невикористаного продукту;

• німецька якість продукту.
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Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця Злакові мухи, попелиці, цикадки, блішки, трипси, п’явиці, хлібні жуки, клоп  
шкідлива черепашка, турун хлібний

0,075–0,1

2/25
Ячмінь

Ріпак
Попелиці, хрестоцвіті блішки, білани, ріпаковий пильщик, ріпаковий квіткоїд, 
ріпаковий довгоносик, ріпаковий клоп, прихованохоботники, капустяний 
стручковий комарик, капустяна совка 2/30

Яблуня Яблунева плодожерка, попелиці, яблунева та мінуюча молі, листокрутки, 
яблуневий пильщик, каліфорнійська щитівка 0,1–0,18

Буряк цукровий* Бурякові довгоносики, бурякові блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова 
листкова попелиця

0,075–0,1

2/40

Соняшник* Довгоносики, совки (у тому числі озима), вогнівки, лучний метелик, шипоноска, попелиці 

2/30Кукурудза Бавовникова совка

Картопля Колорадський жук, попелиці

Томати Колорадський жук, попелиці, трипси, совки, білани, молі 2/20

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

1 10 12 14 18 29 30-39 50-59 60-61

ЕСПАДА, 0,1 л/га

ЕСПАДА, 0,075-0,1 л/га

00 07 09-13 21 25 29 30 31 37 39 49 51 59 61-69 71-92

ЕСПАДА, 0,075-0,1 л/га

ЕСПАДА, 0,075-0,1 л/га

ЕСПАДА у системі захисту пшениці

ЕСПАДА у системі захисту  ріпаку
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ІМІДА ГОЛД
Системний інсектицид контактної та шлункової дії для захисту 
від широкого спектру шкідників

Діюча речовина: імідаклоприд, 200 г/л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Хімічний клас: неонікотиноїди
Механізм дії на шкідників: контактно-шлунковий
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 5 л

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми витрати, 
л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця*
Трипси, п’явиці, попелиці, цикадки, клопи

0,2–0,3

2/30Ячмінь*

Ріпак* Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, попелиці

Буряк цукровий* Довгоносики, блішки, попелиці 2/20

Яблуня* Комплекс сисних шкідників, довгоносики 1/30

Картопля
Колорадський жук, попелиці, трипси 0,15–0,2 1/20

Томати

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

Переваги використання:
• широкий спектр біологічної ефективності проти сисних і 

гризучих комах-шкідників;
• високосистемний інсектицид;
• тривалий захисний період; 
• можливість застосування на багатьох культурах.
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РУБІН
Контактно-шлунковий інсектицид для захисту багатьох сільськогосподарських 
культур від широкого спектру шкідників

Діюча речовина: лямбда-цигалотрин, 50 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії
Хімічний клас: піретроїди 
Механізм дії на шкідників: контактно-шлунковий
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 5 л

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми витрати, 
л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця
Хлібні жуки, блішки, трипси, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці 0,15–0,3 2/20

Ячмінь*

Ріпак* Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, попелиці 0,15–0,2 2/14

Буряк цукровий* Щитоноски, блішки, попелиці 0,15–0,2 1/20

Горох* Горохова попелиця, гороховий зерноїд 0,2 2/14

Кукурудза Кукурудзяний метелик 0,2–0,3 2/30

Яблуня* Яблунева плодожерка, листовійки 0,4 2/14

Картопля*
Колорадський жук, попелиці, трипси 0,15

2/14

Томати* 1/7

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

Переваги використання:
• миттєва дія на шкідників (так званий нокдаун-ефект);
• широкий спектр біологічної ефективності;
• широкий температурний діапазон застосування;
• додаткова акарицидна дія.
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КАРБЕН
Універсальний фунгіцид із профілактичною і лікувальною дією
Діюча речовина: карбендазим, 500 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Хімічний клас: бензимідазоли 
Механізм дії в рослині: контактний, системний
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 10 л

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця
Борошниста роса, плямистості листя (септоріоз, піренофороз, ринхоспоріоз, 
гельмінтоспоріози), церкоспорельоз, іржа, фузаріоз 0,5

2/30
Ячмінь* 

Жито*

Соняшник Фомоз, фомопсис, борошниста роса, пероноспороз, сіра та біла гнилі 1,5

 Буряк  цукровий Борошниста роса, церкоспороз, пероноспороз 0,3–0,4 2/20

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

Переваги використання:
• широкий спектр біологічної ефективності;
• чітко виражена профілактична дія;
• висока системна активність;
• відсутність фітотоксичності дає змогу використовувати 

фунгіцид для захисту багатьох культур;
• високоефективний захист за знижених температур;
• незамінний в антирезистентних програмах;
• низька собівартість використання. 

Спектр ефективності КАРБЕН

борошниста 
роса

сіра гниль

гельмінтоспоріоз

септоріозцеркоспороз

фомоз

фузаріоз

біла гниль
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МІКРОПЛЮС ДИСПЕРС
Унікальний двокомпонентний фунгіцид із профілактичною і лікувальною дією для 
ефективного захисту сільськогосподарських культур від широкого спектру хвороб
Діючі речовини: сірка, 700 г/кг + 

тебуконазол, 45 г/кг

Препаративна форма: водорозчинні гранули  
(унікальна технологія Disperss®)

Хімічні класи: неорганічні речовини +  
триазоли

Механізм дії в рослині: контактний + системний
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 10 кг

Унікальні характеристики:
• єдиний продукт на ринку України, в якому поєднуються 

сірка і системна діюча речовина;
• відмінний контроль широкого спектру фітопатогенних 

грибів різних родів, особливо Erysiphe, Puccinia, Septoria, 
Fusarium, Helminthosporium, Alternaria, Botrytis та інших;

• додаткова акарицидна дія сірки і забезпечення рослин 
важливим мезоелементом.

Переваги використання:
• можливість застосування на посівах багатьох культур: 

пшениці озимої та ярої, ячменю, жита озимого, буряку, сої, 
соняшнику тощо; 

• активна фунгіцидна дія сірки на ранніх стадіях розвитку 
грибів перешкоджає зараженню рослин;

• висока активність газової фази сірки сприяє зменшенню 
накопичення інфекції;

• швидке проникнення й акропетальне поширення 
тебуконазолу по рослині уможливлює системну лікувальну 
дію проти іржі, різних плямистостей (септоріозу, 
піренофорозу, гельмінтоспоріозів, фузаріозу), борошнистої 
роси тощо;

• тебуконазол забезпечує надійний пролонгований захист, 
що дає змогу зменшити кратність обробок фунгіцидами;

• поєднання двох діючих речовин з різними механізмами 
впливу запобігає виникненню у грибів резистентності до 
фунгіциду;

• інноваційна формуляція Disperss® забезпечує швидке 
розчинення гранул, відсутність пилу, зменшує 
піноутворення, покращує прилипання до поверхні 
рослин і зводить до мінімуму можливість виникнення 
фітотоксичності; 

• якість продукту підтверджена реєстрацією у багатьох 
європейських країнах.

Спектр ефективності МІКРОПЛЮС ДИСПЕРС
борошниста 

роса

гельмінтоспоріозні
плямистості 

ячменю 

іржа (види)

церкоспороз 
буряків септоріоз

альтернаріоз

темно-бура 
плямистість 

пшениці
фузаріоз

сірка тебуконазол МІКРОПЛЮС 
ДИСПЕРС

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, кг/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржа, фузаріоз і септоріоз колоса

2,8 2/30

Ячмінь Борошниста роса, іржа, плямистості листя (темно-бура, сітчаста, смугаста, 
облямівкова, септоріоз)

Жито озиме Борошниста роса, септоріоз, іржа
Буряк  цукровий Борошниста роса, іржа, церкоспороз
Соняшник* Плямистості листя, іржа, борошниста роса, сіра гниль
Соя Септоріоз, аскохітоз, антракноз, альтернаріоз, іржа, борошниста роса
Ріпак* Борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз
Овочі* (гарбузові) Борошниста роса, іржа, плямистість
Яблуня, груша* Борошниста роса, парша
Виноград* Оїдіум, сіра гниль

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.
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ТЕБАЗ ПРО
Двокомпонентний фунгіцид з профілактичною, лікувальною  
та антиспоруляційною дією для надійного й тривалого  захисту основних  
сільськогосподарських культур від небезпечних та шкодочинних хвороб

Діючі речовини: азоксистробін, 200 г/л + 
тебуконазол, 250 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії

Хімічний клас: стробілурини + триазоли

Механізм дії в рослині: системна, трансламінарна 
(мезосистемна)

Класифікація ВООЗ: ІІІ клас

Упаковка: 10 л

Унікальні характеристики:
• найвища концентрація діючих речовин серед подібних 

продуктів, представлених на ринку України;

• відмінний контроль широкого спектру фітопатогенів з 
різних родів вищих (Erysiphe, Septoria, Phoma, Ascochyta, 
Alternaria, Sclerotinia, Botrytis, Fusarium, Puccinia) і нижчих 
(Peronospora) грибів;

• можливість застосування на посівах багатьох культур 
(пшениці озимої та ярої та ячменю, буряку, ріпаку, сої, 
нуту, соняшнику, кукурудзи);

• високосистемна діюча речовина тебуконазол забезпечує 
швидкий лікувальний ефект, особливо щодо видів іржі, 
борошнистої роси, септоріозу, фузаріозу та ін.;

• трансламінарне переміщення азоксистробіну стримує 
розвиток плямистостей (септоріозу, піренофорозу, 
гельмінтоспоріозу та ін. некротрофів) і пероноспорових 
грибів, а антиспоруляційна активність обмежує 
поширення інфекції на нові рослини.

Спектр ефективності ТЕБАЗ ПРО

борошниста 
роса

гельмінтоспоріози фузаріоз

іржа (види)біла гниль

септоріозфомопсис

піренофороз

церкоспорельозфомоз

альтернаріоз 

тебуконазол азоксистробін ТЕБАЗ ПРО

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0
Контроль 0,5 л/га 0,75 л/га 1,0 л/га

5,58

Ур
ож

ай
ні

ст
ь,

 т
/г

а

(+0,7 т/га,  
або 11,1%)

(+0,97 т/га,  
або 14,8%)

(+1,33 т/га, 
або 19,2%)

6,91

Вплив норми витрати ТЕБАЗ ПРО на врожайність пшениці 
(фаза внесення ВВСН 31)

6,28

6,55
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Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Пшениця Септоріоз листя та інші плямистості, іржа, борошниста роса, фузаріоз і септоріоз 
колоса, церкоспорельоз

0,5–1,0

2/30Ячмінь* Плямистості листя (темно-бура, сітчаста, смугаста, облямівкова, септоріоз), борошниста 
роса, іржа

Буряк  цукровий Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз

Кукурудза* Гельмінтоспоріоз, фузаріоз, іржа

2/50

Соняшник* Фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі, іржа, пероноспороз 

Соя Септоріоз, аскохітоз, антракноз, альтернаріоз, іржа, борошниста роса, пероноспороз, 
біла та сіра гнилі, фузаріоз

Нут* Аскохітоз, борошниста роса, іржа, біла та сіра гнилі, фузаріоз

Ріпак Фомоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі, пероноспороз, циліндроспоріоз

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

Переваги використання:
• швидке проникнення (через 1–2 години) й поширення 

тебуконазолу по рослині забезпечує стрімкий 
фунгіцидний вплив на патогенні мікроорганізми;

• метаболітична стійкість зумовлює довготривалу захисну дію 
азоксистробіну, особливо на ранніх стадіях розвитку грибів 
(проростання спор, ріст міцелію, утворення апресоріїв);

• пролонгований захист, у тому числі нового приросту, 
який забезпечує азоксистробін (до 4–6 тижнів), дає змогу 
зменшити кратність застосування фунгіцидів;

• позитивна фізіологічна дія на рослину (оптимізація 
азотного обміну, уповільнення синтезу етилену) сприяє 
максимальній реалізації генетичного потенціалу 
врожайності сорту (гібрида);

• поєднання двох діючих речовин з різними механізмами 
впливу запобігає виникненню у грибів резистентності до 
фунгіциду; 

• склад, концентрація та формуляція ТЕБАЗ ПРО 
відповідають вимогам до фунгіцидного захисту як в 
інтенсивних технологіях вирощування, так і в класичних;

• бездоганна якість продукту від європейського виробника.
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25

20

15

10

5

4,0

3,5

3,0

2,5

Контроль

Контроль

0,5 л/га

0,75 л/га 
(осінь, 

BBCH 13-15)

0,75 л/га

1,0 л/га 
(весна, 

BBCH 31-32)

1,0 л/га

0,75+1,0 л/га 
(осінь + весна)

12

2,81

Ді
ам

ет
р 

ко
ре

не
во

ї ш
ий

ки
, с

м
Ур

ож
ай

ні
ст

ь,
 т

/г
а

22

3,78

Діаметр кореневої шийки ріпаку у фазу відновлення 
весняної вегетації за різних норм внесення

Вплив строків і кратності застосування 
фунгіциду Тебузол на врожайність ріпаку озимого

15

3,15

17

3,36

Площа покриття однієї краплі робочого розчину масляно-
водної емульсії у 3,5 раза більша, ніж площа з таким же об’ємом 
концентрату суспензії

Норма внесення Тебузолу у фазу ВВСН 13-15

140
135
130
125
120
115
110

Контроль 0,5 л/га 0,75 л/га 1,0 л/га

120

М
ас

а 
ко

ре
не

во
ї с

ис
те

ми
, г 138

Маса кореневої системи ріпаку у фазу відновлення 
весняної вегетації за різних норм внесення

129
135

Норма внесення Тебузолу у фазу ВВСН 13-15

ТЕБУЗОЛ
Системний фунгіцид лікувальної дії із властивістю регулятора росту
Діюча речовина: тебуконазол, 250 г/л
Препаративна форма: масляно-водна емульсія 
Хімічний клас: триазоли
Механізм дії в рослині: системний
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас
Упаковка: 10 л

Унікальні характеристики:
• унікальна формуляція – масляно-водна емульсія 

має низький поверхневий натяг, завдяки чому діюча 
речовина швидко проникає в рослину, що важливо за 
мінливих та екстремальних погодних умов;

• інноваційна формуляція дає змогу продукту добре 
змішуватися з водою та робить її зручною у приготуванні 
робочих розчинів (без утворення осаду);

• фунгіцид зі здатністю регулювати ріст ріпаку, пшениці, 
ячменю та інших культур;

• один з найширших спектрів біологічної активності: 
види іржі (гриби роду Puccinia), плямистості (Septoria, 
Pyrenophora, Helminthosporium, Alternaria, Cylindrosporium, 
Phoma, Cercospora), борошниста роса (Erysiphe), фузаріози 
листя і колоса (Fusarium), біла гниль (Sclerotinia) тощо.

Спектр ефективності ТЕБУЗОЛ

борошниста 
роса

гельмінтоспоріози

іржа (види)

біла гниль септоріоз

фомоз

піренофорозальтернаріоз 

фузаріоз
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Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га

Кратність обробок /
термін очікування

Спосіб, час обробок, 
обмеження

Пшениця 
Іржа (бура, стеблова, жовта), борошниста роса, септоріоз листя, 
гельмінтоспоріоз 0,5–0,75

2/30
Обприскування 

протягом вегетації

Септоріоз та фузаріоз колоса, піренофороз 1,0

Ячмінь Іржа (види), плямистості листя (темно-бура, сітчаста, смугаста, 
облямівкова, септоріоз), борошниста роса

0,75–1,0Жито* Іржа, борошниста роса, фузаріоз колоса

Овес* Іржа, борошниста роса

Виноград* Оїдіум 0,5 3/35

Ріпак* Альтернаріоз, борошниста роса, циліндроспоріоз, фомоз, біла 
гниль

0,75–1,0 2/50
Ріпак озимий* Інгібітор росту та захист від комплексу хвороб Обприскування у фазу 

ВВСН 13-15 та 31-32

Рекомендації щодо застосування

* Очікується розширення реєстрації.

Переваги використання:
• швидке проникнення в рослину (через 1–2 години) 

і перерозподіл в уражених тканинах забезпечують 
капсулювання пошкоджених клітин без можливості 
розростання збудників (чітко виражений «стоп-ефект»);

• можливість використання на багатьох культурах: пшениці 
озимій та ярій та ячмені, ріпаку, житі, вівсі, винограді тощо; 

• активна системність і пролонгована дія (2–4 тижні) дають 
змогу ефективно контролювати хвороби на новому 
прирості рослин, що важливо під час активної вегетації; 
 
 
 
 

• висока ефективність контролю хвороб колоса, 
зокрема фузаріозу, зменшує ймовірність накопичення 
небезпечних мікотоксинів у зерні;

• регулювання росту ріпаку підвищує зимостійкість, 
зменшує ймовірність вилягання, посилює гілкування;

• унікальна формуляція забезпечує гомогенність робочого 
розчину, гарну змішуваність з іншими препаратами, 
відсутність фітотоксичності (у рекомендованих нормах), 
стійкість до змивання опадами;

• якість продукту підтверджена реєстрацією у багатьох 
європейських країнах;

• оптимальне співвідношення «ціна – якість».
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ДЕСИКАШ
Десикант контактної дії для застосування на багатьох культурах

Діюча речовина: дикват дибромід, 150 г/л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Хімічний клас: похідні біпіридилію
Механізм дії в рослині: контактний
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 20 л

Культури Норми 
витрати, л/га Спосіб, час обробок

Ріпак 2,0–3,0 Обприскування посівів у фазу побуріння 70% стручків

Соя 2,0–3,0 Обприскування посівів у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів

Соняшник 2,0–3,0 Наземне та авіаційне обприскування посівів у фазу початку побуріння кошиків

Зернові злакові 1,5–2,0 Авіаційне обприскування посівів у фазу воскової стиглості за вологості зерна не більш як 30%

Картопля 1,5–2,0 Обприскування посівів за 10 днів до збирання врожаю

Рекомендації щодо застосування

Переваги використання:
• надшвидка дія;

• сприяє рівномірному достиганню врожаю;

• зниження вологості насіння, зменшення втрат під час 
збирання і витрат на сушіння.
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ЛАЙФ ЛАЙН
Сучасний десикант і контактний гербіцид суцільної дії
Діюча речовина: глюфосинат амонію, 280 г/л
Препаративна форма: розчинний концентрат
Хімічний клас: фосфінові кислоти
Механізм дії в рослині: контактний
Класифікація HRAC: група Н
Класифікація ВООЗ: ІІ клас
Упаковка: 10 л

Культури Норми 
витрати, л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок/

термін очікування

Соняшник 

1,0–1,5

Наземне або авіаційне обприскування у фазу повної фізіологічної стиглості посівів 
(вологість насіння 33–37%) 1/5–6

Соя Наземне або авіаційне обприскування у фазу побуріння 80% бобів нижнього і середнього ярусів

1/10Ріпак* Наземне або авіаційне обприскування у фазу побуріння 70% стручків (переважна більшість 
яких лимонного кольору, насіння – бурого та чорного кольорів) 

Зернові* Наземне або авіаційне обприскування у фазу початку воскової стиглості зерна

Культури Об’єкт, проти якого обробляється Норми 
витрати, л/га Спосіб, час обробок Кратність обробок/

термін очікування

Соя, соняшник Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни,  
у тому числі стійкі до гліфосату

1,5–2,0

Обприскування вегетуючих 
бур’янів до появи сходів культури 1/10

Яблуневі сади*, 
виноградники*

Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни,  
у тому числі для знищення пагонів дерев

Обприскування вегетуючих 
бур’янів і штамбів дерев

2/не 
регламентується

Рекомендації щодо застосування ЛАЙФ ЛАЙН як десиканту

Рекомендації щодо застосування ЛАЙФ ЛАЙН як гербіциду

Переваги використання  
як десиканту:
• м’яка дія – рівномірне дозрівання, посилення відтоку 

поживних речовин до насіння, підвищення його якості;
• швидке розкладання діючої речовини – відсутність 

залишків у продукції;
• найкращий продукт для насіннєвих посівів;
• контактний вплив – відсутність післядії на наступні 

культури;
• зменшення ризику розвитку хвороб у передзбиральний 

період і на готовій продукції;
• полегшення процесу збирання культур;
• збільшення врожайності за рахунок виповненості зерна 

та мінімізації його осипання.

Переваги використання  
як гербіциду:
• контролює всі види однорічних бур’янів, у тому числі 

стійких до гліфосату;
• швидкий вплив на цільові об’єкти;
• не має ґрунтової дії;
• найкращий варіант для обробки приштамбових зон у 

садівництві;
• відсутність післядії на наступні культури.

* Очікується розширення реєстрації.

* Очікується розширення реєстрації.
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03022, м. Київ, вул. Смольна, 9Б
тел.: (044) 494-36-60

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВ «АГРОСКОП ІНТЕРНЕШНЛ»:

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

WWW.AGROSCOPE.UA WWW.FACEBOOK.COM/AGROSCOPE.UA 
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7
10

14
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11 12

3

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
72300, м. Мелітополь, 
вул. Інтеркультурна, 21/1
тел.: (097) 383-27-63

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,  
ДОНЕЦЬКА ОБЛ.
53282, м. Кам’янське, 
пров. 3-й Баглійський, 14
тел.: (067) 657-55-16

ХАРКІВСЬКА, 
ЛУГАНСЬКА ОБЛ.
61044, м. Харків, 
пр. Московський, 259, оф. 4 
тел.: (067) 462-36-76

12

13

14

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 
25009, м. Кропивницький, 
вул. Комарова, 7
тел.: (067) 305-31-02

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. 
тел.: (067) 217-33-91

СУМСЬКА ОБЛ. 
40007, м. Суми, 
вул. Лінійна, 15
тел.: (067) 340-57-68

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.
73034, м. Херсон, 
Миколаївське шосе, 5-й км 
(навпроти авторинку), оф. 201
тел.: (097) 383-27-63

9

8

10

11

ВІННИЦЬКА, 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
21000, м. Вінниця, 
вул. Максима Шимка, 38, оф. 28
тел.: (0432) 50-88-10

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.
18030, м. Черкаси, 
вул. Будіндустрії, 11
тел.: (0472) 71-05-76, 71-10-63

ОДЕСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. 
54028, м. Миколаїв, 
вул, 12-та Поздовжня, 51,  оф. 309
тел.: (0512) 58-15-71, 58-26-02

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. 
16600, м. Ніжин, вул. Богдана 
Хмельницького, 2А
тел.: (067) 340-57-68

5

7

6

ЛЬВІВСЬКА, ВОЛИНСЬКА, 
РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
79015, м. Львів, 
вул. Федьковича , 60А, оф. 438
тел.: (032) 297-71-81

ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. 
46010 м. Тернопіль, 
вул. Поліська, 14
тел.: (0352) 52-77-23

ХМЕЛЬНИЦЬКА, 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.
31336, с. Шаровечка, 
Львівське шосе, 63
тел.: (067) 216-17-65, 
тел.: (067) 223-38-11
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