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«Аріста ЛайфСайенс» - одна з найбільших приватних агрохімічних компаній в галузі, яка здійснює 
діяльність у понад 125 країнах світу. Штаб-квартира компанії розташована в м.Токіо (Японія).

«Аріста ЛайфСайенс» орієнтована на ринки країн, що розвиваються, та входить у десятку найбільших 
агрохімічних компаній світу з торгівельним річним оборотом більше 1,6 млрд. дол. США. 

«Аріста ЛайфСайенс» - провідна компанія - генератор рішень для захисту рослин, яка комбінує 
нові та вже відомі технології задля забезпечення довготривалої цінності для своїх клієнтів. 

«Аріста ЛайфСайенс» має унікальну сегменто- та клієнто-орієнтовану корпоративну стратегію, 
спрямовану на специфічні культури та ринкові ніші.

«Аріста ЛайфСайенс» - це зростання через інвестування в нові продукти, оригінальні препаративні 
форми та регіональний бізнес. 

«Аріста ЛайфСайенс» спрямовує свої зусилля на ті ланки, де має конкурентні переваги та шукає 
партнерів в інших галузях. «Аріста ЛайфСайенс» фокусується на своїх ключових можливо-
стях  – розвитку нових продуктів і їх реєстрації (більше 3,6 тис. зареєстрованих продуктів у світі), 
формуляції та пакуванні, маркетингу та дистрибуції.

«Аріста ЛайфСайенс» має великий диверсифікований портфель продуктів, який поєднує світові та 
локальні бренди, а також торгові марки інших виробників.

«Аріста ЛайфСайенс» в Україні представлена понад 15 років (раніше відома під назвами «Томен 
Корпорейшн», «Калліоп», «Аріста ЛайфСайенс Корпорейшн»). Препарати виробляються та по-
ставляються в Україну безпосередньо з власного заводу, розташованого на півдні Франції, заводів 
бізнес-партнерів в Японії, США, Ірландії.
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Десперадо®, КС (480 г/л, мезотріон)

Висока селективність
Швидка дія
Контроль широкого спектру бур’янів, проблемних для гербіцидів інших хімічних груп
Пролонгована дія, що має вплив на другу  хвилю бур’янів
Широке вікно застосування
Хороший партнер для бакових сумішей

®
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Десперадо
Післясходовий системний гербіцид для знищення однорічних та багаторічних 
двосім’ядольних бур’янів у посівах кукурудзи
Офіційно зареєстровані норми витрат та строки використання 

Культура* Цільові об’єкти Норма витрати,
л/га Час обробок

Кукурудза

Однорічні та 
багаторічні 

двосім’ядольні 
бур’яни

0,2-0,25 + ПАР
Обприскування посівів у 

фазу  3-8 листків кукурудзи 
включно

*У світовій практиці застосовується також для захисту посівів маку.

Десперадо КС  є селективним, системним 
гербіцидом для боротьби з широким спектром 
однорічних і багаторічних двосім’ядольних  та 
деяких злакових бур’янів у посівах кукурудзи.

Діюча речовина препарату Десперадо - 
мезотріон блокує дію важливого рослинного 
ензиму п-гідроксі-феніл-піруватдегідрогенази, 
який є природнім для фотосинтезу та запобігає 
формуванню каротиноїдів у рослин бур’янів.  
Без каротиноїдів, світлова енергія та побічні 
продукти фотосинтезу руйнують хлорофіл та 
клітинні мембрани. В результаті відбувається 
швидке знебарвлення листків, слідом - некроз 
та  загибель бур’янів.

Новий механізм дії дозволяє пригнічувати 
біотипи бур’янів, стійких до існуючих гербіцидів 
на основі інгібіторів ацетолактатсинтази (ALS), 
триазинів та 2,4-Д.

Особливі характеристики
Діюча речовина мезотріон швидко проникає 
у рослину через листя, корені та пагони і 
викликає зупинку росту чутливих бур’янів про-
тягом 1-2 днів після застосування та повне їх 
знищення протягом 2-х тижнів. 

Поглинання мезотріону через листя 
відбувається дуже швидко: більше 88% робо-
чого розчину поглинається протягом 4-х годин 
після обробки, тому висока ефективність дії 
гербіциду Десперадо зберігається навіть після 
випадання опадів через кілька годин.

Тривалість захисної дії 40-60 днів залежить від 
норми витрати препарату, видового складу та 
фази розвитку бур’яну, а також погодних умов 
після проведення обприскування.

Особливі характеристики:
Завдяки м’якій дії мезотріону  на культурну рослину його можна застосовувати від висівання і до 
фази 8 листків кукурудзи включно. Максимальна ефективність досягається при обприскуванні 
однорічних бур’янів у фазу 2-3 листків, багаторічних - у фазу розетки діаметром 5-8 см. Також 
дана діюча речовина має виражену грунтову дію, що забезпечує гербіциду пролонговану дію 
протягом 6-8 тижнів, тим самим здійснюючи частковий вплив на другу хвилю бур‘янів.

Використання поверхнево-активних речовин (ПАР) значно покращує поглинання мезотріону та 
підвищує ефективність дії препарату.

Для розширення спектру гербіцидної дії Десперадо можна поєднувати у бакових сумішах з 
іншими гербіцидами, що рекомендовані до застосування у ті ж фази росту і розвитку кукурудзи, 
зокрема Пропоніт® КЕ.

Норма витрати робочого розчину 100-300 л /га

Упаковка: 
5-літрові каністри



ГЕРБІЦИД

EVEREST®

Еверест®, ВГ (700 г/кг, флукарбазон натрію)

Довготривалий контроль однорічних злакових та деяких дводольних бур’янів
Висока ефективність проти злакових бур’янів стійких до сульфонілсечовини
Поєднання активності через листя та грунт
Широке вікно застосування
Гарний партнер для бакових сумішей
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ГЕРБІЦИД

EVEREST®
Еверест
Вершина успіху у боротьбі з однорічними злаковими та деякими двосім’ядольними 
бур’янами. Нова діюча речовина належить до новітнього класу - сульфоніламінокар-
бонілтріазолінонів з групи похідних сульфонілсечовини

Висока селективність до м’якої та твердої  
озимої й ярої пшениці.

Висока ефективність проти важливих злако-
вих бур’янів протягом усього періоду вегетації, 
а саме метлюг звичайний, вівсюг звичайний, 
мишій зелений, мишій сизий, просо куряче, 
гумай, бромус, пажитниця та двосім’ядольних 
бур’янів: підмаренник чіпкий, види осоту, 
фіалка польова, гірчиця польова, талабан по-
льовий, види ромашки, сокирки польові, гри-
цики звичайні.

Відсутність обмежень у сівозміні: період 
піврозпаду у грунті в залежності від його типу 
складає в середньому 16 діб.

Препаративна  форма препарату – водороз-
чинні гранули забезпечує комфортність засто-
сування.

Альтернативний механізм дії пов’язаний 
з інгібіюванням ацетолактатсинтази (АЛС) 
забезпечує високу ефективність проти рези-

стентних біотипів бур’янів до інших діючих ре-
човин.

Гнучкість у застосуванні, яка дозволяє контро-
лювати всі хвилі вівсюга звичайного по мірі 
його проростання впродовж вегетаційного 
періоду.

Широкий вибір компонентів бакових сумішей 
для цілеспрямованого надійного знищення 
двосім’ядольних бур’янів.

Норма використання препарату варіює в ме-
жах 35-100 г/га в залежності від характеру 
забур’яненості вівсюгом, метлюгом й іншими 
злаковими та двосім’ядольними бур’янами. 
Підвищені норми застосовуються у боротьбі 
зі злісними злаковими (плоскуха, мишій сизий, 
бромус) та двосім’ядольними бур’янами (осо-
ти, будяк польовий, підмаренник чіпкий) для 
забезпечення тривалої грунтової активності за 
умови переростання бур’янів та за несприят-
ливих умов їх росту і розвитку.
Флукарбазон натрію забезпечує активну дію 
на бур’яни при понижених температурах 
+5...+7оС.

Офіційно зареєстровані норми витрат та строки використання 

Культура Норма витрати 
препарату, кг/га Шкодочинні об’єкти Спосіб і час обробки

Озима 
пшениця 0,035-0,050

Однорічні злакові 
та деякі 

двосім’ядольні  
бур’яни

Обприскування посівів 
у фазу 

1 листок - кущення 
до фази виходу 

в трубкуЯра пшениця 0,035-0,100

Норма витрати робочого розчину 100-300 л/га.

Для підсилення швидкості дії та ефективності гербіциду Еверест слід застосовувати його в 
бакових сумішах з неіонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) .

Упаковка: 
500-грамові бутелі



COMRADE®

Комрад®, КЕ (71г/л, десмедіфам + 
91 г/л, фенмедіфам + 112 г/л, етофумезат)

Контролює широкий спектр бур’янів включно з найбільш проблемними видами
Поєднання трьох діючих речовин посилює інтенсивну токсичну дію через листя та 
коріння бур’янів
Висока ефективність за будь-яких погодних умов
Хороший партнер для бакових сумішей

8



9

COMRADE®
Системний трикомпонентний гербіцид для захисту цукрових буряків від однорічних 
двосім’ядольних і деяких злакових бур’янів
Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма 
витрати, 

л/га
Час обробок

Максимальна 
кратність 
обробок

Буряки 
цукрові

Однорічні  
двосім’ядольні 
і деякі злакові 

бур’яни

1,0

Обприскування
бур’янів у фазі 

сім’ядолей, наступні 
обприскування - з 

інтервалом 5-10 днів

3

Синергічна дія Комраду і Конкістадору в баковій суміші

Десмедіфам і фенмедіфам впливають на 
пророслі бур’яни через листову поверхню 
і зупиняють процес фотосинтезу. Етофуме-
зат припиняє ділення клітин у меристемі, 
поглинається різними частинами рослини, осо-
бливо молодими проростками та корінням, що 
контактують з його водним розчином у грунті. 
Етофумезат забезпечує активну дію на бур’яни 
при понижених температурах +2...+7оС.

Особливі характеристики
Комрад надійно контролює широкий спектр 
бур’янів включно з найбільш проблемними: 
осот жовтий, паслін чорний, лобода біла, щи-

риця звичайна, талабан польовий, редька 
дика, гірчиця польова, зірочник середній, кро-
пива глуха.
Завдяки досконалому поєднанню трьох діючих 
речовин, що забезпечують інтенсивну токсич-
ну дію через листя та коріння бур’янів, Комрад 
зберігає високу ефективність за будь-яких по-
годних умов.
Комрад добре комбінується в бакових сумішах 
з іншими гербіцидами (Центуріон, Селект, 
Конкістадор). 
Етофумезат і метамітрон формують надійну 
дію на бур’яни через грунт, що забезпечує 
тривалість захистної дії до 12-14 діб.

Комрад

Норма витрати робочого розчину – 100-300 л/га.

Упаковка: 
5-літрові каністри



Конкістадор®, ВГ (700г/л, метамітрон)

Гнучкість у застосуванні
Неперевершена толерантність до культурних рослин
Тривала захисна дія
Висока ефективність

10
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Конкістадор
Системний гербіцид для захисту цукрових буряків із довготривалим періодом 
захисної дії

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма витрати, 
кг/га Час обробок

Максимальна 
кратність 
обробок

Буряки 
цукрові

Однорічні  
двосім’ядольні 
і деякі злакові 

бур’яни

6,0 
(2,0+2,0+2,0)

Обприскування 
двосім’ядольних  
бур’янів у фазу 

сім’ядолей. Наступні 
обприскування – з 

інтервалом 8-10 днів

3

Діюча речовина Конкістадору абсорбується 
переважно кореневою системою бур’янів, а 
також через листкову поверхню, протягом 
короткого періоду часу переноситься 
акропетально до точок росту рослин, у яких 
порушується процес фотосинтезу, і вони 
гинуть упродовж кількох діб. Пониження 
температури не сповільнює процес знищення 
бур’янів.
Метамітрон є активним за температур 
+5...+7оС.

Особливі характеристики
Конкістадор може застосовуватись як до 
висівання, так і після отримання сходів цукро-
вих буряків на будь-якій стадії їх росту та роз-
витку.
Має високу селективність і неперевершену 
толерантність до культури навіть за умов 
випадання значних атмосферних опадів.
Конкістадор добре комбінується в бакових 
сумішах з іншими гербіцидами (Центуріон, 
Селект, Комрад).

Перелік чутливих до дії Конкістадору бур’янів

Норма витрати робочого розчину – 100-300 л/га.

Упаковка: 
5-кілограмові мішки



Космік®, ВР (480 г/л, ізопропіламінна сіль гліфосату, 

Безпечний у використанні
Висока ефективність
Виражена системна дія
Інноваційна формуляція з використанням біодинамічного компонента

360 г/л - у кислотному  еквіваленті)
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Космік
Найбезпечніший для довкілля системний гербіцид суцільної дії – зірка серед 
гліфосатів

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Цільові об’єкти Норма 
витрати, л/га

ВЕСНЯНЕ ВНЕСЕННЯ

Обприскування вегетуючих бур’янів за два 
тижні до висівання буряків, зернових, куку-

рудзи, овочевих та інших культур. До обпри-
скування виключити всі механічні обробки, 

крім ранньовесняного закриття вологи

Однорічні та бага-
торічні бур’яни 3,0-5,0

ВНЕСЕННЯ ЛІТОМ І ВОСЕНИ

Пари / Обприскування вегетуючих бур’янів 
після збирання попередника на полях, при-
значених під посіви зернових, буряків, со-

няшнику, овочевих та інших культур

Однорічні та бага-
торічні бур’яни 3,0-5,0

Багаторічні коре-
невищні та коре-

непаросткові
5,0-6,0

ЗЕМЛІ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Обприскування вегетуючих бур’янів на зем-
лях несільськогосподарського користуван-

ня (смуги відчуження ліній електропередач, 
газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, заліз-

ничні насипи, тощо)

Однорічні та бага-
торічні бур’яни 4,0-8,0

ДЕСИКАЦІЯ (ЗЕРНОВІ)

Обробка посівів за 14 днів до збирання вро-
жаю при вологості зерна не більше 30% 3,0

ДЕСИКАЦІЯ (СОНЯШНИК)

Обробка посівів у фазу початку побуріння 
кошиків 3,0

Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/га.
Строки виходу людей на оброблені площі при виконанні робіт:
- механізованих – 3 дні;
- ручних – 7 днів.

Упаковка: 
20-літрові каністри
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Фізіодинаміка: 4 дії в середині рослини
Після розпилення на листки Космік легко проникає в тканини рослини, не змінюючи фізіологічні 
функції. Таким чином, гліфосат поширюється і справляє свій вплив на всю рослину.

Лише гліфосат
Гліфосат + амін  

етоксильовані жири

Фізіодинамічна формуляція Косміка 
(захищена патентом)

Слабке проникнення 
(5-6 %)

Низька ефективність

Очищення продихів у по-
кривних тканинах рослин

Зміна обміну речовин, по-
слаблення переносу гліфосату 

Швидкий візуальний ефект
Нижча ефективність гліфо-

сату за одиницю часу

Кращий розподіл крапель на 
поверхні листка

Проникнення через покриви рос-
лини без розкриття продихів завдя-
ки водопоглинаючим переходам

Неушкоджена рослина забезпе-
чує поглинання гліфосату за раху-
нок активного обміну речовин че-
рез всі органи і тканини рослини

1  Космік добре розподіляється по поверхні 
листка: 1-а фізіодинамічна властивість

2 Космік легко проникає через поверхню 
листка і входить в хлорофільну тканину рос-
лини: 2-а фізіодинамічна властивість

3  Космік проникає в деревно-луб’яні суди-
ни рослини: 3-я фізіодинамічна властивість

4 Космік поширюється по всій рослині від 
верхніх паростків (меристеми) до корене-
вих закінчень по всіх каналах обміну речо-
вин. Він досягає точок росту кореневищ, 
столонів, кореневих відростків, цибулин - 
4-а фізіодинамічна властивість

КОСМІК

Особливі характеристики
Космік забезпечує повне знищення однорічних 
і багаторічних злакових та двосім’ядольних 
бур’янів, у тому числі коренепаросткових та 
кореневищних (осот шорсткий, осот польо-
вий, березка польова, латук татарський, пирій 
повзучий та інші) включно з їх надземною та 
підземною частинами.
Максимальна норма 5,0-6,0 л/га застосовується 
за умов значного поширення багаторічних 
злісних бур’янів, їх пригніченого стану та при 
переростанні.

Швидкий розклад у грунті виключає можливість 
впливу на наступні культури сівозміни.
Завдяки вдосконаленій системній дії, а та-
кож прилипачеві «Жеранол», що входить до 
складу препарату, Космік швидко (4-6 годин) 
поглинається зеленими частинами рослин 
рухається до точок росту і блокує синтез аро-
матичних амінокислот. Перші ознаки ураження 
бур’янів з’являються на 4-7 день після оприску-
вання. Повністю бур’яни відмирають за 14-21 
добу після обробки.
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як гербіциду:
значна економія затрат на передпосівний обробіток 
грунту
збереження грунтової вологи
зменшення небезпеки водної та вітрової ерозії
як десиканту:
полегшення і прискорення процесу врожаю;
зменшення витрат при комбінуванні 2-3 рази;
підвищення якості врожаю;
звільнення полів від бур’янів під наступні культури;
економія паливо-мастильних матеріалів.

Космік не має грунтової активності тому культуру можна висівати відразу після його застосуван-
ня. Космік є одним із самих безпечних гербіцидів для людини та довкілля у світі.

Космік: норми витрати препарату

Двосім’ядольні бур'яни л/га Злакові бур'яни л/га

Березка польова 7 Гумай 7

Конюшина дика 7 Свинорий пальчастий 7

Гусячі лапки 7 Пальчатка кровоспиняюча 4

Іван-чай 7 Вівсюг звичайний 4

Самосіви ріпаку 5 Пирій повзучий 4

Волосняк розсічений 4,5 Просо куряче 4

Кульбаба 4,5 Просо волосовидне 3,5

Хрінниця круповидна 4,5 Ячмінь мишачий 3

Морква дика 4,5 Пажитниця багатоквіткова 3

Горошок мишачий 4,5 Мишій (види) 3

Подорожник великий 4,5 Бромус житній 3

Осот жовтий 4 Тонконіг однорічний 3

Осот рожевий 4 Лисохвіст мишохвостиковий 3

Паслін чорний 4 Пажитниця багатоквіткова 2,5

Гіркуша опушена 4 Самосіви колосових злаків 2

Спориш звичайний 4

Щириця (види) 4

Лобода (види) 4

Підмаренник чіпкий 4

Грабельки звичайні 4

Злинка канадська 4

Кропива жалка 4

Щавель кучерявий 3,5

Вероніка 3

Зірочник середній 3

Кропива глуха пурпурна 3

Дворядник муровий 3

Застосування Косміку дає наступні переваги:



Пропоніт®, КЕ (720 г/л, пропізохлор)

Відсутність фітотоксичності до культури
Тривала захисна дія
Гнучкість у застосуванні
Хороший партнер для бакових сумішей
Застосування на широкому спектрі культур
Відсутність обмежень у сівозміні

16
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Пропоніт
Найкращий компроміс між високою селективністю та високою ефективністю
Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

* У країнах Європи застосовується для захисту майже всіх технічних, ефіроолійних, овочевих культур, яблуневих насад-
жень і виноградників, а також зеленого горошку та цукрової кукурудзи, для яких існують жорсткі токсикологічні вимоги 
стосовно накопичення залишків пестицидів.
** Норма витрати залежить від вмісту гумусу в грунті, його механічного складу та видового складу бур’янів.

Рекомендації
Норма витрати робочого розчину – 200-400 л/га.
Пропоніт не потребує заробки в грунт в умовах достатнього зволоження. Проте за відсутності 
опадів тривалий час до сівби культури коткування кільчасто-шпоровими котками підвищує 
ефективність препарату. Після внесення препарату слід виключити будь-які механічні обробки 
грунту.
За умов післясходового застосування найкращий ефект проти бур’янів досягається на стадії:
- однорічні злакові: проростання - перший листок
- двосім’ядольні: сім’ядолей

Культура*
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма 
витрати, 

 л/га**
Час обробок

Кукурудза 
Ріпак 

Соняшник 
Соя

Цукрові 
буряки

Однорічні злакові 
та двосім’ядольні 

бур’яни
2,0-3,0

Обприскування грунту до висівання, під 
час висівання, після висівання, але до поя-

ви сходів культури

Кукурудза 
Ріпак

Обприскування посівів у фазі до 3-4 лист-
ків у кукурудзи та 2-4 листків у ріпаку

Пропоніт контролює всі основні однорічні злакові бур’яни, включно з проблемними видами, 
такими як:

- куряче просо,
- види мишію,
- види пальчатки,

- вівсюг,
- гумай (з насіння),
- метлюг

а також важливі двосім’ядольні бур’яни:

- види щириці,
- види галінсоги,
- види ромашки,
- підмаренник чіпкий,
- види лутиги,
- зірочник середній,
- грицики звичайні, 
- гірчиця польова,
- види маку,

- гірчак розлогий,
- спориш звичайний,
- талабан польовий,
- волошка синя,
- кропива глуха,
- кривоцвіт польовий,
- рутка лікарська,
- види волосняку,
- кучерявець Софії.

Упаковка: 
10 та 20-літрові каністри
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Особливі характеристики
Завдяки вологоємкості пропізохлору нової діючої речовини з групи  хлорацетанілідів, Пропоніт 
проявляє високу ефективність незалежно від погодних умов, у тому числі при пониженій 
вологості грунту.

Наявність ізопропілу в молекулі пропізохлору визначає  його особливі властивості відмінні від 
інших хлорацетанілідів

Пропізохлор Метолахлор Ацетохлор

Ефективність грунтових гербіцидів в залежності від кількості атмосферних опадів

Кількість опадів < 5 мм 10-15 мм >20 мм

Пропізохлор
Пропоніт 80-90% 95% Та ж ефективність

Ацетохлор 80-90% 95% Нижча ефективність

S-метолахлор 75-80% 95% Нижча ефективність

Відсоток ефективності є середнім і може варіювати в залежності від виду бур’янів.

Пропоніт є гарним партнером для бакових сумішей.

ПРОПОНІТ
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Неперевершена селективність Пропоніту дозволяє його використання без антидоту та виключає 
прояви фітотоксичності до культури навіть за умов випадання значних опадів і пониження тем-
ператур, у тому числі в чутливих фазах розвитку рослини, наприклад – сім’ядолей у ріпаку.

Пропоніт забезпечує тривалу захисну дію – більше 12 тижнів.

Можливість використання Пропоніту у системах захисту сортів і гібридів соняшнику стійких до 
імідазолінонів (імазамокс, імазапір) та трибенурон-метилу.

При використанні Пропоніту відсутні будь-які обмеження у сівозміні.

Захист посівів соняшнику (Полтавська обл.)

Перед збиранням врожаю (кінець серпня).
Пропоніт (2,5 л/га) внесений до висівання соняшнику (травень)



Пропоніт® Дуо, КЕ (720 г/л, пропізохлор +
                                                                                                    30 г/л, кломазон)

Висока селективність
Широкий спектр контрольованих бур’янів
Гнучкість у використанні
Довготривала  захисна дія
Ефективний при використанні в суміші з іншими препаратами
Відсутність обмежень у сівозміні

®

®

20
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Пропоніт Дуо
Подвійна сила проти бур’янів на ріпаку

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма 
витрати, 

 л/га**
Час обробок Кратність

 обробок

Ріпак
озимий
та ярий

Однорічні злакові 
та двосім’ядольні 

бур’яни
2,0-3,0

Обприскування грунту до 
висівання, під час

висівання, відразу після 
висівання, але до

появи сходів культури

1

Рекомендації
Норма використання робочого розчину – 200-400 л/га
Норма витрати  препарату залежить від видового складу бур’янів, вмісту гумусу в грунті та його 
механічного складу.
Препарат не потребує заробки у грунт.

Пропізохлор проникаючи в кореневу систему бур’янів інгібує поділ клітин і синтез білку. 
Проявляє високу ефективність незалежно від погодних умов.

Кломазон легко абсорбується корінням та проростаючими пагонами (колеоптилем злакових та 
гіпокотилем дводольних рослин). Проникаючи в рослину, кломазон  рухається акропетально 
та інгібує процес утворення хлорофілу і каротину, що  спричинює припинення фотосинтезу та 
швидку загибель бур’янів.

2 діючі речовини гербіциду Пропоніт Дуо відносяться до двох різних хімічних класів, що зво-
дить до мінімуму ризик виникнення резистентності у певних  біотипів бур’янів до широко вжива-
них гербіцидів у посівах ріпаку.

Пропізохлор контролює всі основні однорічні злакові бур’яни, включно з проблемними для 
інших діючих речовин видами, а також важливі двосім’ядольні бур’яни.

Завдяки наявності кломазону у препаративній формі гербіциду Пропоніт Дуо значно 
поліпшується контроль таких шкодочинних видів бур’янів, як:
- лобода біла,                                                              - роман польовий,
- осот городній,                                                          - череда волосиста,
- паслін чорний,                                                         - тонконіг звичайний

Завдяки вдало підібраній концентрації кломазону у препаративній формі гербіциду Пропоніт 
Дуо, він не спричинює характерного побіління країв першої пари листків у ріпаку та 
характеризується високою селективністю до культури.

Упаковка: 
5-літрові каністри



Рафаль®, КЕ (480 г/л, кломазон)

Висока біологічна ефективність
Надійний контроль проблемних двосім’ядольних бур’янів
Тривала захисна дія
Гарний партнер для бакових сумішей

22
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Рафаль
Високоефективний контроль двосім’ядольних та деяких злакових бур’янів у посівах 
озимого та ярого ріпаку

Механізм дії: кломазон легко абсорбується 
корінням та проростаючими пагонами (коле-
оптилем злакових та гіпокотилем дводольних 
рослин). Проникаючи в рослину кломазон  
інгібує процес утворення хлорофілу і кароти-
ну, що  спричинює припинення фотосинтезу. 

Сфера використання: широко використо-
вується більш ніж в 100 країнах світу у посівах 
ріпаку, сої, тютюну, перцю, картоплі, баш-
танних, бавовні та інших культурах. У Європі 
рекомендується в основному для застосуван-
ня в технологіях захисту ріпаку.

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура Норма витрати
препарату, л/га Об’єкт, проти якого обробляється

Ріпак озимий та 
ярий 0,15-0,2 Однорічні дводольні 

та деякі злакові бур’яни

- амброзія полинолиста, 
- лобода біла, 
- осот городній, 
- підмаренник чіпкий, 
- спориш звичайний, 
- грицики звичайні, 
- кропива глуха, 

- паслін чорний, 
- портулак городній, 
- дурман звичайний, 
- канатник Теофраста, 
- роман польовий, 
- череда волосиста,
- зірочник середній, 

- жабрій звичайний,
- тонконіг звичайний,
- просо куряче, 
- талабан польовий, 
- пальчатка криваво-червона. 

Особливі характеристики:
для забезпечення максимального ефекту необхідно ретельно проводити передпосівний 

обробіток з метою отримання вирівняного поля з дрібно-комкуватою структурою грунту;
обприскування гербіцидом Рафаль можна проводити протягом перших трьох днів після 

висівання культури, але найкраще — відразу після проведення сівби;
за умови дефіциту грунтової вологи у період проведення обприскування для підвищення 

ефективності препарату рекомендується коткування грунту кільчасто-шпоровими котками;
норма витрати гербіциду Рафаль залежить від вмісту гумусу в грунті, на малогумусних грунтах 

легкого механічного складу її можна знижувати до 0,15 л/га;
Рафаль є селективним гербіцидом, тому при його використанні в рекомендованих нормах не-

гативного впливу на ріст і розвиток культурних рослин не спостерігається, окрім незначного 
побіління першої пари листочків ріпаку, котре в подальшому швидко зникає, а рослини форму-
ють при цьому більш розвинену кореневу систему, яка краще витримує низькі температури під 
час перезимівлі;

за необхідності пересіву через 30-60 днів після обприскування ріпак та сою можна сіяти після 
поверхневого обробітку грунту на глибину 8-10 см, для всіх інших культур рекомендується про-
вести глибоку оранку.

Перелік основних видів чутливих бур’янів:

Для розширення спектру контрольованих бур’янів (особливо дводольних) рекомендується за-
стосування у баковій суміші з гербіцидом Пропоніт 720, к.е.

Упаковка: 
5-літрові каністри

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га



Селект®/ Шедов®, КЕ (120 г/л, клетодим)

Висока селективність до культури
Заощадливий контроль в боротьбі з однорічними злаковими бур’янами
Ефективний контроль бур’янів, проблемних для грамініцидів інших хімічних груп
Хороший партнер для бакових сумішей
Зручність і простота у застосуванні
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Селект/Шедов
Найбільш заощадливий грамініцид для контролю однорічних злакових бур’янів

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура*
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма 
витрати, 

 л/га
Час обробок

Буряки (цукрові, сто-
лові, кормові), кар-

топля (в т.ч. для роз-
дрібного продажу 
населенню), льон, 

морква, ріпак, соняш-
ник, соя

Однорічні злакові 
бур’яни 0,4-0,8

Обприскування посівів за висо-
ти бур’янів 3-5 см (незалежно від 

фази розвитку культури)

Багаторічні злакові 
бур’яни 1,4-1,8

Обприскування посівів за висоти 
бур’янів 15-20 см (незалежно від 

фази розвитку культури)

Горох, цибуля

Однорічні злакові 
бур’яни 0,4-0,8

Обприскування посівів за висо-
ти бур’янів 3-5 см (незалежно від 

фази розвитку культури)

Багаторічні злакові 
бур’яни 1,2-1,6

Обприскування посівів за висоти 
бур’янів 15-20 см (незалежно від 

фази розвитку культури)

* У світовій практиці застосовується для захисту посівів майже всіх двосім’ядольних культур, плодових і декоративних 
насаджень, а також у лісництві.

Норма витрати робочого розчину – 100-300 л/га. 
Придатний для мікро- та ультрамікрооб’ємного обприскування.

Захист посівів соняшнику (Миколаївська обл.)

Контроль  Після обробки (0,5 л/га) через 21-у добу

Упаковка: 
5-літрові каністри
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Особливі характеристики:

Завдяки м’якості дії може застосуватися в будь-який період вегетації культури, у т.ч. у фазу 
сім’ядолей у ріпаку, шильця у цибулі, тощо.

Ефективно контролює більше 40 видів однорічних та багаторічних злакових бур’янів, у т.ч. про-
блемних для контролю грамініцидами інших хімічних груп серед яких: 
- однорічні: тонконіг однорічний, куряче просо, мишій (види)
- багаторічні: пирій повзучий, гумай
- падалиця зернових колосових культур.

Селект/Шедов добре комбінується в бакових сумішах не тільки з гербіцидами проти 
двосім’ядольних бур’янів (Комрад, Конкістадор, тощо), а також із фунгіцидами та інсектицидами.

Відсутність обмежень у сівозміні: період напіврозкладу 1-3 дні.

Захист посівів сої (Херсонська обл.)

До обробки Після обробки (0,6 л/га) через 14 днів

Біологічна ефективність і швидкість дії проти однорічних злакових бур’янів у посівах сої

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

СЕЛЕКТ/ШЕДОВ



27

Захист посівів ріпаку (Київська обл.)

Без обробки Після обробки (0,6 л/га) через 14 днів

Практичні рекомендації щодо норм використання Cелекту/Шедов в залежності від фази розвит-
ку деяких найбільш шкодочинних бур’янів

  



CENTURION®

Центуріон®, КЕ (240 г/л, клетодим)

Неперевершена швидкість дії
Висока селективність до культури
Стабільна ефективність
Безпека для довкілля
Широкий спектр застосування

28
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CENTURION®
Центуріон
Найшвидший грамініцид, лідер у боротьбі з багаторічними злаковими бур’янами з 
новою ПАР

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура*
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма витрати, 
 л/га** Час обробок

Центуріон Аміго Стар

Буряки (цу-
крові, столові, 
кормові), го-
рох, льон, рі-

пак, соняшник, 
соя, цибуля 
(крім цибулі 
«на перо»)

Однорічні злакові 
бур’яни 0,2-0,4 0,4-0,8

У фазу 2-6 листків у 
бур’янів (незалежно від 

фази розвитку культури)

Багаторічні злакові 
бур’яни 0,4-0,8 0,8-1,6

За висоти бур’янів 10-20 
см (незалежно від фази 

розвитку культури)

* У світовій практиці застосовується для захисту посівів майже всіх двосім’ядольних культур, плодових і декоративних 
насаджень, а також у лісництві.
* * Центуріон слід застосовувати тільки у суміші з ПАР Аміго Стар у співвідношенні 1:2.

Рекомендації
Приготування робочого розчину: заповнити бак на половину водою і при постійному 
перемішуванні додати спочатку Центуріон, а потім  ПАР Аміго Стар разом із потрібним об’ємом 
води. Робочий розчин має бути використаний у день приготування.

Норма витрати робочого розчину – 100-300 л/га.
Придатний для мало- та мікрооб’ємного обприскування.

Із-за високої чутливості рослин ріпаку у фазі сім’ядолей до дії пестицидів не бажано 
застосовувати Центруіон з ПАР Аміго Стар вранці по росі та після атмосферних опадів
з нормою витрати вищої за 0,6 л/га.

Дотримання рекомендованих норм витрати у відповідну фазу розвитку бур’янів, а також загаль-
них регламентів застосування пестицидів, унеможливлює повторне відростання бур’янів.

Захист посівів цукрових буряків та ріпаку від пирію (Київська обл.)  через 10 днів після обробки.

Контроль Центуріон 0,6 л/га Центуріон 0,6 л/га

Упаковка:  1-літрові бутелі 
                        3-літрові каністри
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Особливі характеристики:

Центуріон завдяки ПАР Аміго Стар проникає всередину листка як через продихи, так і 
через кутин кутикули, не знищуючи воскового нальоту.

Завдяки неперевершеній швидкості проникнення Центуріон зберігає високу і стабільну 
ефективність за будь-яких погодних умов у рекомендованих нормах, у т.ч. має стійкість
до змиву сильними опадами через годину після застосування.

Ефективно контролює більше 40 видів  однорічних та багаторічних злакових бур’янів, у 
т.ч. проблемних для контролю грамініцидами інших хімічних груп серед яких:
- однорічні: тонконіг однорічний, куряче просо, мишій (види)
- багаторічні: пирій повзучий, осокові, гумай.

Порівняльна ефективність грамініцидів  на основі 
діючих речовин «димів» і «фопів»

Функції ПАР Аміго Стар

Період напіврозкладу в грунті 1-3 дні, що повністю виключає потрапляння у грунтові води та
будь-які обмеження у сівозміні.

Центуріон краще застосовувати окремо від інших гербіцидів. Проте, у випадку сильного 
забур’янення двосім’ядольними бур’янами Центуріон із ПАР Аміго Стар може ефективно 
комбінуватися в бакових сумішах із гербіцидами  проти двосім’ядольних бур’янів (Комрад,
Конкістадор), що  дозволяє:
- підвищувати швидкість проникнення;
- підсилювати ефект дії компонентів суміші;
- зменшувати норми витрати проти двосім’ядольних гербіцидів на 10-20%.

Застереження: слід уникати змішування 2-х і більше препаратів із сильновираженою систем-
ною дією. 
Зокрема недопустимим є змішування клетодиму з такими діючими речовинами, як: клопіралід, 
ізоксабен, піклорам, пирідат та бентазон.
У кожному конкретному випадку бажано проводити тест на сумісність у бакових сумішах.

ЦЕНТУРІОН
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Практичні рекомендації щодо норм використання Центуріону в залежності від фази розвитку 
деяких найбільш шкодочинних бур’янів.

Найбільш чутливою стадією до дії грамініцидів для самосівів злакових культур є:
- у пшениці – 1-2 листків (BBCH 09-13);
- у ячменю – початок кущення 4-6 листків (BBCH 23-24).
Необхідність підвищення норм застосування для контролю самосівів злакових культур мо- 
же виникати лише за несприятливих умов (тривале зниження чи підвищення температури),
коли падалиця злаків переростає чутливу фазу росту і розвитку.



Белем®, МГ (8 г/кг, циперметрин)

Висока ефективність
Рівномірна локалізація препарату в зоні залягання насіння
Тривала захисна дія
Швидка дія
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Белем
Гарантія успіху у боротьбі з грунтоживучими шкідниками в посівах соняшнику,  
кукурудзи, цукрових буряків та інших культур

Механізм дії  пов’язаний з блокуванням 
ацетилхолінових рецепторів, що призводить 
до функціональних змін постсинаптичної 
нейрональної мембрани та блокуванням 
нервово-м’язової передачі.

Спеціально розроблена формуляція – 
мікрогранули, яка дозволяє рівномірну 
локалізацію необхідної кількості препарату 
в зоні залягання насіння для надійного зни-
щення шкідників.

Тривалість захисної дії в залежності від виду 
шкідника та погодних умов складає 24-28 діб.

Внесення препарату з допомогою спеціальних 
аплікаторів мінімізує ризик токсикації для об-
слуговуючого персоналу.
Висока ефективність за рахунок контактно-
кишкової дії та активності газової фази.

Захист від широкого спектру грунтоживучих 
шкідників: дротяників, несправжніх дро-
тяників, личинок травневого жука, медведки.

Швидка дія на шкідників уже через кілька 
хвилин після контакту з препаратом.

Безпека для культури, с/г тварин, бджіл, 
оскільки немає прямого контакту з препара-
том.

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання.

Культура Норма витрати, 
кг/га

Шкодочинні 
об’єкти* Спосіб і час обробки

Соняшник, 
кукурудза, 

буряки цукрові
10-12

Дротяники, не-
справжні дротяни-
ки, личинки трав-

невого жука

Внесення в грунт під час висі-
вання культури на глибину за-
лягання насіння за допомогою 

спеціального обладнання

*У світовій практиці використовується як один із кращих препаратів проти західного кукурудзяного жука — Діабротики 
(Diabrotica virgifera) у посівах кукурудзи.

Ковалик посівний Ковалик чорний Травневий жук

Упаковка: 
12-кілограмові мішки



Дантоп®,  ВГ (500 г/кг, клотіанідин)

Надзвичайно швидка дія
Ефективний незалежно від кількості опадів
Захищає навіть необроблені ділянки
Тривала захисна дія 
Хороший партнер у бакових сумішах
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Дантоп
Системний інсектицид з останнього покоління неонікотиноїдів із «нокаутуючою» 
дією проти шкідників
Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура Норма витрати, 
кг/га Шкодочинні об’єкти Час обробок

Картопля 
(у т.ч. для роздрібного 
продажу населенню)

0,035-0,045 Колорадський жук

Обприскування в 
період вегетації 

культури

Ріпак 0,035-0,045
Стебловий капустяний 

прихованохоботник, пиль-
щик, стебловий комарик

Яблуня
0,06-0,07 Яблунева плодожерка, ка-

ліфорнійська щитівка

0,04-0,05 Яблунева попелиця

Дантоп потрапляє до організму шкідника контактно-кишковим шляхом і блокує ацетилхолінові 
(ACh) рецептори та передачу нервових сигналів через пост-синаптичні мембрани, що призво-
дить до швидкої загибелі шкідників.

Дантоп діє надзвичайно швидко.
Дорослі комахи та їх личинки починають гинути через 5-10 хвилин внаслідок безпосередньо-
го контакту з робочим розчином препарату чи поїдання оброблених рослин. Повна загибель 
шкідників настає протягом 1,5-2 годин. Окрім цього, Дантоп зменшує кількість відроджених ли-
чинок з яйцекладки.

Особливі характеристики:

Ефективність після 10-600 хвилин після обробки, %
 

Дантоп менше ніж за годину проникає в рослину, тому опади не впливають на його ефективність, 
переміщується переважно вверх по рослині та захищає навіть необроблені ділянки (тривалість 
дії – більше 20 днів). 
Дантоп можна використовувати в сумішах із більшістю інших засобів захисту рослин. 
Дантоп на ріпаку слід застосовувати до початку фази бутонізації.

Упаковка: 
250-грамові бутелі 
0,7-грамовий пакет*

Норма витрати робочого розчину на польових культурах  – 200-400 л/га, 
на плодових - 800-1000 л/га.

*Препарат дозволений для роздрiбного продажу населенню



Ортус®,  КС (50 г/л, фенпіроксимат)

Висока ефективність
Відсутність перехресної резистентності у кліщів
Має овіцидну дію
Тривала захисна дія
Відсутність негативного впливу на ентомофагів
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Ортус
Сучасний японський акарицид з ефектом «нокаутуючої дії»

Офіційно зареєстровані норми витрати та цільові об’єкти

Культура* Шкодочинний об’єкт
Норма 

витрати, 
 л/га

Норма 
витрати 

робочого 
розчину, л/га

Час обробок

Виноград-
ники

Павутинний (Tetranychus 
urticae) і садовий павутин-

ний (Schizotetranychus pruni) 
кліщі

0,6-0,9 800 -1000
Обприскування 
в період масової 

появи кліщів

Хміль Павутинний кліщ 
(Tetranychus urticae)

1,7-2,1 500 -2000 Обприскування 
в період масової 

появи кліщівСоя 0,7-0,9 200 - 400**

Яблуня

Червоний плодовий 
(Panonychus ulmi), глодо-

вий (Tetranychus viennensis), 
бурий плодовий (Briobia 

redikozzevi), звичайний паву-
тинний (Tetranychus urticae) 

та інші кліщі

0,5-0,75 800 -1200

Обприскування 
перед цвітінням 
у фазу рожевого 
бутону або після 
цвітіння в період 
активного розви-

тку зав’язі 

* У світовій практиці застосовується для захисту посівів сої, баштанних, декоративних, цитрусових, овочевих культур, 
у тому числі в теплицях (у концетрації 0,001%).
** У випадку використання на сої, що вирощується на поливних землях півдня України та залежно від росту і розвитку 
рослини, норма витрати робочого розчину має бути збільшена до 400-600 л/га.

Ортус спричинює негайний параліч усіх рухомих стадій кліща та різко зменшує яйцекладку за 
рахунок механізму дії, який характеризується відразу трьома важливими процесами:
- нервовий імпульс (швидкий параліч);
- окислювальне фосфорювання (повна зупинка процесів життєдіяльності);
- порушення гормонального статусу линьки і метаморфози (припинення циклу розвитку кліща).

Особливі характеристики:
Повне знищення рухомих стадій 
рослиноїдних кліщів: личинки, німфи, 
імаго, а також висока овіцидна дія.
Тривала захисна дія 21-28 діб і стабільно 
висока ефективність за несприятливих 
факторів навколишнього середовища 
(висока температура, сильна сонячна 
інсоляція, рясні опади).
Відсутність негативного впливу на ентомофагів - хижих кліщів і корисних комах, у т.ч. бджіл.
Відсутність перехресної резистентності у кліщів, які мають стійкість до інших акарицидів, та 
фітотоксичності до культури.
Сумісність із більшістю засобів захисту рослин, які використовуються для захисту яблуні, вино-
граду та хмелю, добривами, регуляторами росту (за виключенням бордоської рідини та суль-
фату кальцію).
Найшвидша дія досягається за підвищених температур 25-30°С.

Упаковка: 
0,5-літрові бутелі



ATONIK® PLUS

Атонік® Плюс,  ВР (9 г/л, паранітрофенолят натрію 
+  6 г/л, ортонітрофенолят натрію 
+ 3 г/л, 5-нітрогаіколат натрію)Вища ефективність  фотосинтезу 

Поліпшений водний баланс у рослині
Збільшений врожай та прибутковість
Підвищення якості та товарності продукції
Швидка регенерація рослин після стресових явищ
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ATONIK® PLUS
Атонік Плюс

* У світовій практиці застосувається у посівах пшениці і маку від полягання, соняшнику, кукурудзи, хмелю, картоплі, ово-
чевих та баштанних культур, садів та ягідників для збільшення врожайності та підвищення якості плодів. Зокрема, на 
томатах Атонік Плюс застосовується для кращої виповненості ягід у кисті, більш інтенсивнішого забарвлення плодів, 
збільшення врожайності. Особливо це актуально при вирощуванні томатів в осінній період. 

Рекомендації по застосуванню:

На цукрових буряках:
- через 3-4 дні після внесення гербіцидів у фазу 2-3 пари справжніх листків до змикання листків 
у рядках і міжряддях;
- разом з першим оприскуванням із фунгіцидами проти церкоспорозу.

На озимому ріпаку: 
- для відновлення ранньовесняної вегетації у фазу 3-4 пари листків;
- перед початком фази бутонізації;
- у фазу цвітіння (проти стручкового комарика),  збільшення маси 1000 насінин та розтріскування 
стручків.

На яблуні: 
- за 1-2 доби (не пізніше 12 годин) до настання прогнозованого зниження температури повітря 
під час цвітіння, повторно – через 3-4 доби після заморозків;
- у період інтенсивного росту та розвитку зав’язі.
На підставі багаторічних досліджень та передової практики оптимальними термінами застосу-
вання Атонік Плюс вважаються:
- розпускання бруньок та поява перших листків;
- рожевий бутон;
- повне цвітіння;
- відразу після цвітіння (опадання пелюсток);
- ріст зав’язі до червневого опадання.
Найбільш ефективним є застосування Атонік Плюс превентивно у системі інтегрованого захи-
сту інтенсивних насаджень плодових культур.

Біостимулятор, регулятор росту і плодоношення на природній основі з потужною 
регенеративною та антистресовою дією

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура*
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма  
витрати,  

л/га
Час Кратність 

обробок

Буряки цукрові Для підвищення врожаю  та по-
ліпшення його якості,  зменшен-

ня фітотоксичності  у культури піс-
ля викорис тання пестицидів та 
погод них аномалій, подолання 
cтресових явищ у рослин  після 

тимчасових знижень  температу-
ри повітря

0,2

Обпри- 
скування 
в період 
вегетації

1-3

Соняшник, 
Ріпак озимий, 

Кукурудза, Соя

Томати. Яблуня, 
Абрикос, Персик, 

Черешня

Упаковка: 1-літрові бутелі 
                       5-літрові каністри
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А також регенерацію рослин після стресових явищ внаслідок:
- екстремальних погодних явищ (заморозки, засуха, град, тощо)
- пошкодження пестицидами та шкідниками

Ефект від застосування Атонік Плюс в садах:
- збільшення кількості зав’язі плодів насамперед із центрального бутона суцвіття
- збільшення середньої маси плодів
- підвищення врожайності та товарності плодів
- підвищення стійкості до короткочасних знижень температури повітря та інших несприятли-
вих факторів (посуха, град, пригнічення від застосування пестицидів) 
- кращий загальний стан дерев (збільшена листкова пластинка, підвищений вміст хлорофілу 
у листках)
- інтенсивніша закладка плодових бруньок на наступний вегетаційних період
- підвищення ефективності фунгіцидного обробітку
- підвищення ефективності засвоювання позакореневих добрив
- підвищення лежкості плодів під час тривалого зберігання

Атонік Плюс впливає на процеси фотосинтезу, забезпечує безперервний оптимальний во-
дний баланс, регулює потік поживних речовин і синтез асимілятів (ауксинів, гібералінів, 
цитокінінів, абсцисової кислоти, глюкози).
Атонік Плюс активізує процес лігнінофікації внутрішніх стінок клітини завдяки чому 
ускладнюється проникнення збудників хвороб і мікробних інфекцій та підвищується 
ефективність застосовуваних фунгіцидів,  а також зростає стійкість рослин до вилягання.
Атонік Плюс забезпечує високу ефективність дії навіть при понижених температурах повітря 
(до -5оС).
Атонік Плюс підвищує рівень засвоєння кореневою системою рослин макро- та мікроелементів 
з грунту навіть за умови пониженого pH.
Атонік Плюс при застосуванні в бакових сумішах із пестицидами та листовими добривами 
залишається хімічно-нейтральним і не вступає в реакції з ними.

Атонік Плюс забезпечує:
- Інтенсивніший ріст і розвиток рослини
- Збільшення листкової поверхні рослини
- Формування розгалуженішої кореневої си-
стеми 
- Більшу кількість квіток у суцвітті
- Підвищення ефективності фунгіцидного за-
хисту

- Підвищення стійкості рослин до вилягання
- Збільшення кількості та розміру насінин
  у бобах
- Підвищення врожаю
- Поліпшення якості та товарності плодів
- Більш інтенсивне забарвлення плодів

Особливі характеристики

                  Контроль (наслідки сильних дощів)                                                                                   Оброблено Атонік Плюс     

АТОНІК ПЛЮС
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Атонік Плюс характеризується високими показниками безпеки для людини та довкілля. 
Діючі речовини, що входять до складу препарату є натуральними сполуками, що в незначних 
кількостях містяться в клітинах рослин та живих організмів. 

Завдяки низьким токсикологічним показникам за класифікацією ВООЗ  Атонік Плюс 
відноситься до IV класу небезпечності.

Ріпак станом на 29.10.2013 без застосування Атонік Плюс. Ріпак станом на 29.10.2013 з застосуванням Атонік Плюс 
12.10.2013

КонтрольПісля -2-4 °С: двократна обробка (до та після заморозків) 
норма 0,2 л/га

Захист ріпаку

Захист черешні



Малвін®,  ВГ (800 г/кг, каптан)

Багатовекторний механізм дії на метаболізм грибів, що унеможливлює розвиток 
резистентності
Поєднання лікувальної та профілактичної дії
Дія препарату починається відразу після проведення обприскування
Прекрасне прилипання та стійкість до змиву з поверхні рослин 
Не має негативного впливу на комах-запилювачів
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Малвін
Контактний фунгіцид із багатовекторним механізмом дії на метаболізм грибів, що 
унеможливлює розвиток резистентності 

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма  
витрати,  

кг/га

Час 
обробок*

Кратність 
обробок

Виноград Мілдью, оїдіум, сіра та біла 
гнилі

1,8-2,5

Обпри- 
скування на-

саджень 
в період 
вегетації

3
Яблуня Парша, сіра гниль плодів

Абрикос Клястероспоріоз,  моніліоз
2

Персик Клястероспоріоз,  моніліоз, 
куче рявість листків

* Перший обробіток Малвіном проводять превентивно при появі ознак хвороби, послідуючі – з інтервалом 7-14 діб.

Норма витрати робочого розчину – 800-1000 л/га.

Особливі характеристики
Ефективність дії Малвіну не залежить від температурних умов у будь-який період вегетації куль-
тур.

Дія Малвіну на збудників хвороб починається відразу після проведення обприскування та 
триває до 2-х тижнів. 
Високоякісна формуляція препарату забезпечує прекрасне прилипання та стійкість до змиву з 
поверхні рослин дощем навіть за умови випадання значних опадів.

Малвін® 80 в.г.:
Не злежується

Звичайні гранули:
Злипання

Не спричинює негативного впливу на комах-запилювачів та ентомофагів. Для розширення спек-
тру захисної дії Малвін можна використовувати в сумішах із фунгіцидами проти борошнистої 
роси, а також із системними фунгіцидами з групи стробілурінів для запобігання виникненню 
резистентності останніх.

Упаковка: 
 5-кілограмові мішки



SCALPEL®

Скальпель®,  КС (250 г/л, флутріафол)

Висока ефективність
Найвища системність серед триазолів
Поєднання лікувальної та профілактичної дії
Діє за понижених температур повітря
Не змивається дощем через годину після застосування
Тривалий захист новоутворених частин рослин від патогенів

44



45

SCALPEL®
Скальпель
Системний фунгіцид для захисту цукрових буряків і пшениці з довготривалим 
періодом захисної дії

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура*
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма  
витрати,  

кг/га

Час 
обробок

Максимальна 
кратність 
обробок

Буряки цукрові Борошниста роса, 
церкоспороз 0,25 Обпри- 

скування 
посівів 

в період 
вегетації

2

Пшениця
Борошниста роса, септорі-
оз, фузаріоз, стеблова бура 

іржа, кореневі гнилі
0,50

* У світовій практиці застосовується для захисту яблуні проти борошнистої роси і парші, та виноградників від мільдью.

Норма витрати робочого розчину – 200-300 л/га.

Діюча речовина фунгіциду Скальпель інгібує процес деметилювання біосинтезу стиролів і 
порушує вибірковість проникності клітинних мембран патогенів. Характерною особливістю 
Скальпелю є його властивість швидко проникати в рослину, рухатись по тканинах до місця 
локалізації інфекції та знищувати хворобу. Скальпель діє при понижених температурах повітря 
+5.. +7оС і не змивається опадами через 1 годину після проведення обприскування.

Особливі характеристики
Скальпель надійно та тривалий час (6-8 тижнів) захищає рослини від патогенів (у тому числі 
новоутворені в процесі росту та розвитку частини рослин).

Завдяки високій мобільності діючої речовини у тканинах рослин Скальпель поєднує лікувальні 
та профілактичні властивості і забезпечує захист рослин від патогенів уже через 6-7 годин після 
застосування.

Скальпель може комбінуватися в бакових сумішах із гербіцидами та фунгіцидами (попередньо 
провести тест на сумісність).

Упаковка: 
5-літрові каністри



Старпро®, КС (430 г/л, тебуконазол)

Профілактика та лікування захворювань із «стоп-ефектом»
Тривалий захист молодих рослин від широкого спектру хвороб
Краща перезимівля та розвиток рослин озимого ріпаку навесні
Відсутність фіто токсичності на рекомендованих до використання культурах
Вища врожайність культури

®
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Старпро
Системний фунгіцид, що поєднує захисну та лікувальну дію проти комплексу грибко-
вих хвороб. Має росторегулюючі властивості на озимому ріпаку.

Офіційно зареєстровані норми витрати та строки використання

Культура*
Об’єкт, 

проти якого 
обробляється

Норма 
витрати, 

 л/га**
Час обробок Кратність

 обробок

Ріпак
Альтернаріоз, 

борошниста роса, 
склеротиніоз, сіра 

гниль, фомоз

0,45-0,6

Першу  обробку  проводи-
ти за  перших ознак хвороби,  
другу - через 2-3 тижні після 

першої обробки.

1-2

 *У світовій практиці застосовується на зернових культурах (пшениця, ячмінь, овес, жито), цукрових буряках, виноград-
никах. Реєстрація на цих культурах в Україні очікується.

Старпро КС - фунгіцид із класу триазолів для 
контролю хвороб на листовій поверхні куль-
тур. Тебуконазол має як лікувальну, так і захис-
ну дію протягом 2-4 тижнів проти комплексу 
грибкових хвороб. 

Діюча речовина фунгіциду Старпро - тебуко-
назол є інгібітором процесу диметилювання 
біосинтезу стиролів і порушує  вибірковість 
проникності клітинних мембран патогенів. Те-
буконазол зазвичай розподіляється всередині 
листка більш рівномірно, забезпечуючи більш 
довготривалий захисний ефект, порівняно з 
іншими діючими речовинами фунгіцидів.

Особливі характеристики
Фунгіцид Старпро КС поряд із високою 
ефективністю проти грибкових хвороб має 
значний вплив на розвиток надземної части-
ни рослин озимого ріпаку, стримуючи її ріст 
та активуючи бічне галуження стебла. Завдя-
ки цьому рослини є більш компактними та 
стійкішими до полягання.

Рекомендації
Старпро на ріпаку можна застосовувати як 
восени, так і весною. Фунгіцид Старпро, вне-
сений у нормі використання 0,45 л/га восени 
у фазі 4-8 листків у рослин озимого ріпаку, 
ефективно контролює розвиток фомозу і 
циліндроспоріозу та сприяє підвищенню 
зимостійкісті  завдяки стримуванню росту го-

ловного стебла та формуванню компактної ро-
зетки з потовщеною і глибоко закладеною ко-
реневою шийкою, добре розвинутій кореневій 
системі з підвищеним вмістом пластичних ре-
човин. 
Застосування фунгіциду Старпро вес-
ною у нормі використання 0,6 л/га в фазі 
інтенсивного росту головного стебла – по-
вного цвітіння ріпаку забезпечує захист від 
збудників альтернаріозу і склеротиніозу та 
сприяє підвищенню стійкості рослин до по-
лягання завдяки посиленому росту бічних 
пагонів.  
Фунгіцид Старпро  швидко проникає в рослину 
протягом 2-4 годин, тому висока ефективність 
його дії зберігається навіть після випадання 
опадів через кілька годин із моменту прове-
дення обприскування.  Старпро  діє як превен-
тивно, так і після появи симптомів грибкової 
хвороби, зберігаючи захисну дію впродовж 
2-4 тижнів, залежно від ступеня поширеності 
інфекції та погодних умов. 
Фунгіцид Старпро слід застосовувати за 
температури повітря понад 12°С. Його 
можна змішувати з багатьма гербіцидами, 
інсектицидами, регуляторами росту, рідкими 
добривами, а також із іншими фунгіцидами 
контактної та системної дії, однак перед приго-
туванням робочого розчину слід провести тест 
на змішуваність його компонентів.
Фунгіцид Старпро в рекомендованих нормах 
використання є нетоксичним для бджіл.

Норма використання робочого розчину для наземного обприскування 200-400 л/га.

Упаковка: 
5-літрові каністри
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Захист озимого ріпаку

Цільові об’єкти
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Препарат

5 12 14 18 32 51 57 59 65
Однорічні злакові та 

деякі дводольні 2,0-3,0 Пропоніт  

Однорічні злакові та 
двосімя’дольні 2,0-3,0 Пропоніт 

Дуо

Однорічні злакові 0,4-0,8
Селект

Багаторічні злакові 1,4-1,8

Однорічні злакові 0,2-0,4+ 
0,4-0,8

Центурі-
он 

з ПАР Амі-
го Стар

 

Багаторічні злакові 0,4-0,8+ 
0,8-1,6

Шкідники
 

5 12 14 18 32 51 57 59 65
Стебловий капустя-
ний прихованохо-
ботник, ріпаковий 

пильщик, стебловий 
комарик 

0,035-
0,045 Дантоп

Стимуляція росту
 

5 12 14 18 32 51 57 59 65

0,2 Атонік 
Плюс

 

Фази розвитку культури

Хвороби
 

5 12 14 18 32 51 57 59 65

Альтенаріоз, склеро-
тиніоз, сіра гниль, фо-

моз
0,45-0,6 Старпро

гербіциди інсектициди регулятори росту
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Захист озимої пшениці

Хвороби
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Препарат
9 13 30 39 51 69

Борошниста роса, септоріоз, 
стеблова бура іржа, фузаріоз, 

кореневі гнилі
0,5 Скальпель

Метлюг та деякі двосім’ядольні 
бур’яни

0,035-
0,050 Еверест

Десикація 9 13 30 39 51 69

3,0 Космік

фунгіциди

Фази розвитку культури

Цільові 
об’єкти

Норма 
вит-

рати, 
л, кг/га

Пре-
парат

0 9 10 11 12 14 15 16 17 34 53 63
Однорічні 
злакові та 

двосім’ядольні 
бур’яни

2,0-3,0 Пропо-
ніт

 

Однорічні та 
багаторічні 

двосім’ядольні 
бур’яни

0,2-0,25 
+ ПАР

Деспе-
радо

Фази розвитку культури

Шкідники 0 9 10 11 12 14 15 16 17 34 53 63
Дротяники, не-
справжні дро-
тяники, личин-
ки травневого 

жука

10-12 Белем  

Стимуляція 
росту 0 9 10 11 12 14 15 16 17 34 53 63

0,2 Атонік 
Плюс

 

гербіциди інсектициди регулятори росту

Захист кукурудзи



50 Arysta LifeScience

Стимуляція росту
 

5 12 14 18 32 51 57 59 65

0,2 Атонік 
Плюс

Шкідники
 

5 12 14 18 32 51 57 59 65
Стебловий капустяний 
прихованохоботник, рі-
паковий пильщик, сте-

бловий комарик 

0,035-0,045 Дантоп

Захист соняшнику

Цільові об’єкти Норма витрати, 
л, кг/га Препарат

0 1 10 14 18 65 79
Однорічні злакові та деякі 

дводольні 2,0-3,0 Пропоніт

Однорічні злакові 0,4-0,8
Селект

Багаторічні злакові 1,4-1,8

Однорічні злакові 0,2-0,4+ 0,4-0,8 Центуріон 
з ПАР Амі-

го СтарБагаторічні злакові 0,4-0,8+ 0,8-1,6

Дротяники, несправжні 
дротяники, личинки 10-12 Белем

Десикація 0 1 10 14 18 65 79

Початок побуріння ко-
шиків 3 Космік

Захист ярого ріпаку

Цільові об’єкти
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Препарат
5 12 14 18 32 51 57 59 65

Однорічні злакові та дея-
кі дводольні 2,0-3,0 Пропоніт

Однорічні злакові 0,4-0,8
Селект

Багаторічні злакові 1,4-1,8

Однорічні злакові 0,2-0,4+ 
0,4-0,8

Центуріон 
з ПАР Амі-

го 
СтарБагаторічні злакові 0,4-0,8+ 

0,8-1,6

Фази розвитку культури

Фази розвитку культури

гербіциди інсектициди регулятори росту
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Захист цукрових буряків

Цільові об’єкти Норма витрати, 
л, кг/га Препарат

0 10 13 21 22 25 49
Однорічні злакові та дея-

кі двосім’ядольні 2,0-3,0 Пропоніт

Однорічні двосім’ядольні 
та деякі злакові 6,0 (2,0+2,0+2,0) Конкіста-

дор

Однорічні двосім’ядольні 
та деякі злакові 1,0 Комрад

Однорічні злакові 0,4-0,8
Селект

Багаторічні злакові 1,4-1,8

Однорічні злакові 0,2-0,4+ 0,4-0,8 Центуріон 
з ПАР Амі-

го СтарБагаторічні злакові 0,4-0,8+ 0,8-1,6

Шкідники 0 10 13 21 22 25 49

Дротянкики, несправжні 
дротяники, личинки трав-

невого жука
10-12 Белем

Хвороби 0 10 13 21 22 25 49

Борошниста роса, цер-
коспороз 0,25 Скальпель

Стимуляція росту 0 10 13 21 22 25 49

0,2 Атонік 
Плюс

гербіциди інсектициди регулятори росту фунгіциди

Фази розвитку культури
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Захист яблуні

Цільові об’єкти
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Препарат

зе
ле

ни
й 

бу
то

н

ф
ор

м
ув

ан
ня

 с
уц

ві
ть

ро
ж

ев
ий

 б
ут

он

цв
іт

ін
ня

кі
не

ць
 ц

ві
ті

нн
я

ф
ор

м
ув

ан
ня

 з
ав

’я
зі

ф
ор

м
ув

ан
ня

 і 
до

зр
ів

ан
ня

  п
ло

ді
в

Кліщі 0,5-0,75 Ортус 

Яблунева плодо-
жерка, каліфорній-

ська щитівка.
0,06-0,07

Дантоп

 Яблунева попелиця 0,04-0,05

Хвороби

зе
ле

ни
й 

бу
то

н

ф
ор

м
ув

ан
ня

 с
уц

ві
ть

ро
ж

ев
ий

 б
ут

он

цв
іт

ін
ня

кі
не

ць
 ц

ві
ті

нн
я

ф
ор

м
ув

ан
ня

 з
ав

’я
зі

ф
ор

м
ув

ан
ня

 і 
до

зр
ів

ан
ня

  п
ло

ді
в

Парша, сіра 
гниль плодів

1,8-2,5 Малвін 

Стимуляція 
плодоношення,

підвищення 
врожаю та його 

якості, заморозки зе
ле

ни
й 

бу
то

н

ф
ор

м
ув

ан
ня

 с
уц

ві
ть

ро
ж

ев
ий

 б
ут

он

цв
іт

ін
ня

кі
не

ць
 ц

ві
ті

нн
я

ф
ор

м
ув

ан
ня

 з
ав

’я
зі

ф
ор

м
ув

ан
ня

 і 
до

зр
ів

ан
ня

  
пл

од
ів

0,2
Атонік 
Плюс

інсектициди регулятори росту фунгіциди
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