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Карамба® Турбо

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»: 
 
04070, м. Київ 
вул. Набережно-Хрещатицька, 9
тел.: (044) 591 55 99 
факс: (044) 591 55 98

Технічна підтримка:
моб.  (095) 284 14 74 
моб.  (050) 310 19 81 (Польові культури)
моб.  (050) 414 25 36 (Овочеві та плодові культури)
моб.  (050) 356 12 53 (Південь)
моб.  (095) 271 79 38 (Південь)
моб.  (050) 353 82 43 (Схід)
моб.  (050) 381 87 30 (Захід)
моб.  (095) 271 89 83 (Центр)

Регіональні бюро:
Центральний регіон: 
моб.  (050) 441 69 41 
моб.  (050) 449 98 60 (Київ)
моб.  (050) 442 81 95 (Чернігів)
моб.  (050) 388 47 56 (Вінниця, Житомир)
моб.  (050) 448 23 36 (Черкаси)
моб.  (050) 446 01 89 (Кіровоград)

Південний регіон: 
моб.  (050) 310 23 40
моб.  (050) 383 53 19 (Одеса)
моб.  (050) 414 25 34 (Первомайськ)
моб.  (050) 315 87 03 (Дніпропетровськ)
моб.  (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб.  (050) 414 74 84 (Крим)

Східний регіон: 
моб.  (050) 384 83 68
моб.  (050) 358 92 24 (Полтава)
моб.  (095) 271 79 39 (Луганськ)
моб.  (095) 271 79 41 (Донецьк)
моб.  (050) 900 17 74 (Харків)

Західний регіон: 
моб.  (050) 331 85 73
моб.  (050) 383 53 43 (Львів)
моб.  (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне)
моб.  (050) 381 52 01 (Хмельницький, Тернопіль)
моб.  (050) 414 60 21 (Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці)

Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Дані ре ко мен дації грун ту ють ся на на шо му сьо годнішньо му досвіді і відповіда ють рег ла мен там, за твер д же ним реєстру ю чи ми ор га на ми. Во ни не звільня ють ко ри
сту ва ча від влас ної оцінки та вра ху ван ня ве ли кої кількості фа к торів, які обу мо в лю ють ви ко ри стан ня та обіг на шо го пре па ра ту. Оскільки ви роб ник не впли ває 
на зберіган ня та ви ко ри стан ня і не мо же пе ре дба чи ти всі пов’язані з цим умо ви, відповідно він не не се відповідаль ності за наслідки неправильно го зберіган ня 
та ви ко ри стан ня. Відповідальність за неправильне зберіган ня пре па ратів, су во ре до т ри ман ня ви мог тех но логії та рег ла ментів не суть ви роб ни ки сільсь ко гос
по дарсь кої про дукції, в то му числі ко ле к тивні, фер мерські гос по дар ст ва та інші ор ганізації, які ви ко ри сто ву ють пе с ти ци ди. Ви ко ри стан ня пре па ра ту в інших 
ви роб ни чих сфе рах або за інши ми рег ла мен та ми, перш за все на куль ту рах, які не вка зані в на ших ре ко мен даціях, на ми не вив ча лось. Особ ли во це сто сується 
ви ко ри стан ня, ре ко мен до ва но го офіційни ми ус та но ва ми, але не на ми. З на шо го бо ку ми ви к лю чаємо будьяку відповідальність за мож ливі наслідки та ко го 
ви ко ри стан ня пре па ра ту.
Різні фа к то ри, обу мо в лені місце ви ми та регіональ ни ми особ ли во стя ми, мо жуть впли ва ти на ефе к тивність пре па ра ту. Перш за все – це по годні та грун то во
кліма тичні умо ви, сор то ва спе цифіка, сівозміна, строк об ро бок, нор ми ви т рат, ба кові суміші з інши ми пре па ра та ми та до б ри ва ми (не вка за ни ми в на ших ре ко
мен даціях), на явність ре зи стент них ор ганізмів  (па то генів, рос лин (бур’янів), ко мах та інших цільо вих ор ганізмів), невідповідна або невідре гуль о ва на техніка 
для ви ко ри стан ня та ін. При особ ли во не спри ят ли вих умо вах, не вра хо ва них ко ри сту ва ча ми, не мож на ви к лю чи ти зміну ефе к тив ності пре па ра ту чи навіть 
пош код жен ня куль тур них рос лин, за наслідки яких ми та наші тор гові парт не ри не мо же мо не сти відповідаль ності. Ко ри сту вач за собів за хи с ту рос лин без по
се ред ньо не се відповідальність за техніку без пе ки при ви ко ри станні, зберіганні та транс пор ту ванні пе с ти цидів, а та кож за до т ри ман ня чинного за ко но дав ст ва 
що до без печ но го ви ко ри стан ня пе с ти цидів.



Карамба® Турбо

Високих урожаїв ріпаку можна досягти тільки 
завдяки його професійному вирощуванню. Ріпак 
повинен перезимувати здоровим та 
життєздатним, щоб можна було максимально 
задіяти його генетичний потенціал. Крім 
ефективної боротьби з грибними захворювання-
ми, одним із найважливіших факторів для 
підвищення врожайності є управління розвитком 
посівів. Таким чином, енергія сонця дасть макси-
мальний урожай насіння ріпаку.

З УПРАВЛІННЯМ ЕНЕРГООБМІНОМ –  
ДО ВИСОКИХ  
УРОЖАЇВ

Для отримання найвищих 
урожаїв ріпаку надзвичайно важ-
ливим є швидкий та здоровий 
розвиток його посівів на почат-
кових стадіях. Збалансоване 
регулювання росту ріпаку восени 
й навесні забезпечить щільність 
та рівномірність посівів. Такі 
посіви якнайкраще переживуть 
зиму й матимуть перевагу при 
відновленні весняної вегетації.

Інтенсивний ріст, міцність та 
розвиненість кореневої системи 
рослини є передумовою для її 
високої зимостійкості. Адже така 
коренева система накопичує 
більше енергії. 
Ідеальну будову рослина має 
навесні, коли вкорочується 
її головний пагін, тим самим 
посилюється ріст бічних пагонів. 
Відтак рослини цвітуть та 
дозрівають рівномірно. Завдяки 
цьому можна зібрати найвищий 
урожай з найменшими втратами.

Карамба® Турбо  – інноваційний 
засіб захисту рослин, що має 
найрізноманітніше застосування 
та забезпечує надійний захист 
ріпаку, регулює його ріст і нако-
пичення енергії, переміщення й 
використання резервних речовин 
для отримання максимальних 
урожаїв.

Сьогодні за допомогою 
Карамба® Турбо можна в 
найоптимальніший спосіб регу-
лювати розвиток посівів ріпаку. 
Саме так, як це необхідно для 
простого й надійного вирощу-
вання сільськогосподарських 
культур.

Використання Карамба® Турбо 
восени й навесні не лише ефек-
тивно допомагає боротися з 
захворюваннями ріпаку, але й 
оптимізує процес росту рослини.

Унікальна комбінація біологічно 
активних речовин у препараті 
Карамба® Турбо забезпечує 
здоров’я та однорідність посівів, 
є запорукою рівномірного 
дозрівання та підвищення 
врожайності.

Карамба® Турбо  – запорука підвищення врожайності.

Це лише теорія? Безперечно, ні! 

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №1:
забезпечте ріпаку найкращі умови розвитку  
на всіх етапах!
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Карамба® Турбо

ХАРАКтЕРИСтИКА ПРЕПАРАтУ  
тА ПРИНЦИП ДІЇ

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №2:
використовуйте препарати,  
діючі речовини в яких ідеально поєднуються

 Фунгіцидна дія

Карамба® Турбо пригнічує 
біосинтез ергостеролу у клітинах 
грибів-патогенів. Завдяки нестачі 
ергостеролу гриб не може фор-
мувати клітинні мембрани. 
Результат: ріст і подальше 
поширення гриба зупинені.

   Дія за різних погодних умов 
і температур

Порівняно з препарата-
ми на основі лише азолів 
дія Карамба® Турбо менше 
залежить від погодно-
кліматичних умов. Надійність 
Карамба® Турбо гарантована вже 
за середньодобової температури  
5°С, на відміну від традиційних 
фунгіцидів-ретардантів ріпаку.

 Управління ростом ріпаку

Взаємодіючи, метконазол і 
мепікватхлорид впливають на про-
цеси біосинтезу гіббереллінів на 
різних етапах. 

Цей подвійний морфорегулятор-
ний вплив якнайкраще запобігає 
передчасному й надмірному росту 
посівів ріпаку у висоту. Порівняно 
з препаратами, які містять лише 
азол, Карамба® Турбо ефективніше 
регулює цей процес та забезпечує 
ідеальний габітус рослин із наймен-
шою залежністю від погодних умов.

Діючі речовини метконазол (30 г/л) + мепікватхлорид (210 г/л)

Препаративна форма  розчинний концентрат (РК) 
 розроблений спеціально для використання на ріпаку

Принцип дії  системний розподіл обох діючих речовин у рослині
 профілактична й оздоровча дія

Рекомендована норма витрати 0,7 – 1,4 л/га

Норма витрати робочої рідини 200 – 400 л/га

Призначення Для підвищення зимостійкості:
    запобігання переростанню в осінній період 
    збільшення діаметра кореневої шийки
    збільшення маси кореня
    зниження ризику загибелі під дією низьких температур 

Для контролю хвороб:
    гниль кореневої шийки й стебла (Phoma lingam)
    альтернаріоз (Alternaria Spp) 

Терміни застосування восени та навесні

Температурний режим від 5°С

Бакові суміші відмінно працює у сумішах

Характеристика регулятора росту з фунгіцидними властивостями Карамба® Турбо
Карамба® турбо може застосовуватися в ширшому діапазоні температур,  
на відміну від фунгіцидів на основі лише азолів

Препарат Карамба® Турбо є 
результатом інтенсивної 
науково-дослідної роботи 
компанії БАСФ і був спеціально 
розроблений для вирощування 
ріпаку.  Це оригінальна та 
інноваційна комбінація 
біологічно активних речовин, до 
якої входить метконазол, що 
вже добре зарекомендував 
себе, та нова діюча речовина 
мепікватхлорид.

(метконазол + 
мепікватхлорид) 

з 5°С

Препарати  
на основі лише 

азолів
з 10°С

Карамба® Турбо
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Карамба® Турбо

Вторинний розподіл крапель після розпилення (1 мкл)

ІННОВАЦІЙНА ФОРМУЛЯЦІЯ

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №3:
зверніть увагу на сучасну формуляцію препаратів –  
вони сприяють оптимальному засвоєнню діючих речовин!

Карамба® Турбо є оригінальною й інноваційною комбінацією діючих 
речовин метконазолу та мепікватхлориду. Цей морфорегулятор з 
фунгіцидними властивостями, спеціально розроблений для вирощуван-
ня ріпаку, представлений у вигляді зручного для застосування водороз-
чинного концентрату.

  Надзвичайно висока 
змочувальна здатність

Відразу після потрапляння 
крапель Карамба® Турбо на 
поверхню рослини починається 
активний процес вторинного 
розподілу (розтікання). Краплі 
миттєво розтікаються й швидко 
утворюють плівку, яка вкриває 
поверхню. Завдяки надзвичайно 
високій змочувальній здатності 
Карамба® Турбо проникає до 
важкодоступних частин рос-
лини, куди не потрапляють 
краплі робочого розчину при 
розпиленні.

 Стійкість до змивання 
опадами

Карамба® Турбо утворює тонку 
захисну плівку на поверхні рос-
лини, краще за вже відомі  пре-
парати потрапляє усередину 
листя. Завдяки цьому препарат 
стає стійким до змивання дощем 
у надзвичайно короткий термін.

Краплі препарату Карамба® турбо після розпилення миттєво 
розтікаються й швидко утворюють плівку, яка вкриває поверхню 
рослини

Фунгіцид на основі лише азолу 1,5 л на 200 л води

1,4 л на 200 л води

  Надійність навіть за 
критичних погодних умов

Використання Карамба® Турбо 
оптимізоване для досить 
широкого діапазону норм витрат 
робочого розчину. Відтак цей 
препарат гарантує надійність 
обробки та ефективність 
застосування восени й навесні 
за нестабільних погодних 
умов. Численні випробування, 
проведені БАСФ та офіційними 
службами із захисту 
рослин, підтверджують, що 
Карамба® Турбо є надійним 
препаратом навіть за критичних 
погодних умов, зокрема стійким 
до змивання дощем.

  швидке засвоєння листям і 
переміщення

Авторадіографічне 
дослідження з використанням 
14С-маркованого метконазолу 
доводить, що Карамба® Турбо 
забезпечує набагато швидше й 
ефективніше засвоєння діючих 
речовин, ніж фунгіциди, які 
містять лише азоли.

Нанесення на стадії ES 14 (n=5)
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Оптимальний розподіл діючих речовин препарату  
Карамба® турбо забезпечує їх інтенсивне, рівномірне  
й тривале засвоєння

Час поглинання краплі після розпилення (1 мкл) на листі ріпаку 
(відносний, %)

Фунгіцид на основі лише азолу
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Карамба® турбо поглинається дуже швидко, стає стійким до змивання 
дощем у найкоротший термін

20

Час поглинання краплі після розпилення

Засвоєння метконазолу листям

1,0 л/га1,0 л/га

Карамба®

Авторадіо-
графія  

(72 години  
після обробки)

місце нанесення  
на листя ріпаку

Краплі ледве розтеклися Краплі Карамба® турбо 
розтеклися й утворили захисну 
плівку

Концентрація діючої речовини

Висока

Середня

Низька

Засвоєння й переміщення метконазолу в листі

Розтікання через 0 секунд

Розтікання через 0 секунд

Розтікання через 2 хвилини

Розтікання через 2 хвилини

 24 48 72 Години після 
обробки

Карамба®

Карамба® Турбо

Карамба® Турбо

Карамба® Турбо

Карамба® Турбо
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Карамба® Турбо

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООБМІНОМ  
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ  
ВРОЖАЙНОСтІ

 Осінь: накопичення запасних 
поживних речовин

Запасні поживні речовини, що 
утворилися в рослинах ріпаку під 
впливом сонячної енергії, з води  
та елементів живлення, восени 
накопичуються насамперед у 
кореневій системі.

Обробка  рослин ріпаку препа-
ратом Карамба® Турбо в осінній 
період сприяє їх рівномірному 
розвитку до необхідної маси. 
Продукти асиміляції надходять 
до нижньої частини рослини й 
витрачаються на формування 
міцного й довгого стрижнево-
го кореня з великою кількістю 
бічних тонких коренців. 

Інтенсивний розвиток кореневої 
системи захищає посіви від 
вимерзання й запобігає витра-
там енергії через надмірний ріст 
листя восени. Навесні, до початку 
вегетації, такий ріпак починає 
інтенсивніше й рівномірніше 
відрощувати надземну масу.

 Весна: активізація 
накопичених поживних 
речовин

Застосування Карамба® Турбо 
навесні забезпечує викори-
стання накопичених поживних 
речовин для рівномірного 
формування бічних пагонів 
та генеративних органів за 
рахунок гальмування росту. 
Це дає можливість швидко 
й стабільно регулювати ріст 
посівів.

Після використання 
Карамба® Турбо рослини ста-
ють нижчими та мають більшу 
кількість бічних пагонів. За 
рахунок цього формуються 
щільні сходи з ідеальною будо-
вою пагонів. Результатом таких 
змін є одночасне зацвітання, 
рівномірне цвітіння, густе 
покриття стручками. 
Рівномірно вкорочені паго-
ни полегшують пересування 
сільськогосподарської техніки 
під час внесення засобів захи-
сту рослин у фазу цвітіння. 

Однаковий фізіологічний 
вік стручків дає можливість 
точніше визначити час збиран-
ня врожаю та звести втрати до 
мінімуму. Результат, отрима-
ний після обмолоту, кращий, а 
економія енергії, витрат і часу 
– більша.

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №5:
Лише комплексне проведення заходів восени й навесні  
забезпечить високу врожайність!

Сівба
Кількість молодих пагонів 
перед зимою

Кількість молодих  
пагонів після зими

Утворення  
бічних пагонів

Кількість квітучих пагонів 
на одиницю площі

Кількість квітучих  
пагонів на кущ

Кількість суцвіть  
на пагін

Кількість стручків  
на пагін

Кількість насінин 
у стручку Вага однієї насінини

Процеси,  
на які  
позитивно 
впливає 
Карамба® Турбо

Зимостійкість

Стійкість
Відмирання 

після ураження 
патогеном

Сила апікального 
домінування

Засвоєння і транс
порт поживних 
речовин і води

Наявність про
дуктів асиміляції

Фотосинтез у 
нижніх листках

Рівномірне 
формування 

стручків

Більша маса 
тисячі насінин

Результат 
обмолоту

Наявність 
продуктів 
асиміляції

Рівномірне 
цвітіння

Рівномірне 
дозрівання

Накопичення 
продуктів 
асиміляції

Тривалість та 
інтенсивність 

фа зи наповнення 
насінням
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Управління енергообміном для підвищення  
зимостійкості та врожайності

ВИКОРИСтАННЯ В ОСІННІЙ 
ПЕРІОД

Завдяки ідеальному розподілу 
діючих речовин у препараті, 
спеціально розробленому для 
ріпаку, на поверхні рослини 
утворюється захисна плівка, яка 
поширюється навіть на 
важкодоступні частини рослини, 
куди майже не потрапляють 
краплі робочого розчину під час 
розпилення.

  Рівномірні посіви

Лише вирівняні посіви ріпаку 
до початку весни й росту 
пагонів забезпечать надалі 
ідеальну структуру рослини та 
однорідне цвітіння й визрівання 
стручків. Позитивними резуль-
татами використання препарату 

Карамба® Турбо є утворення 
розгалуженої кореневої системи, 
своєчасне вкорочення пагонів, 
утворення міцних стебел, загаль-
на стійкість рослин, рівномірність 
визрівання, більша маса тисячі 
насінин, вища якість зібраного 
врожаю.

Карамба® Турбо ще восени  
закладає основу гарного врожаю.

На цьому етапі вирішальну роль 
відіграє боротьба з усіма збуд-
никами грибних хвороб ріпаку 
(Phoma lingam, Alternaria Ssp), 
з якими успішно справляється 
Карамба® Турбо, що містить 
метконазол – одну з 
найактивніших фунгіцидних 
речовин, призначену саме для 
цього. Діюча речовина 
мепікватхлорид підсилює мор-
форегуляторну дію метконазолу 
й дає стійкий ефект, що не зале-
жить від погодних умов.

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №4:
Управляйте процесом росту посівів активно й  
цілеспрямовано – лише так можна досягти високого врожаю!

✘   міцніша, довша та розгалужена коренева система, у якій 

накопичується більше енергії;

✘   підвищена зимостійкість, що забезпечує успішніший ріст 

навесні;

✘   найкращий морфорегуляторний вплив;

✘   ідеальна будова рослини за рахунок укороченого головного 

пагона й посиленого утворення бічних пагонів: 

- густі посіви й рівномірне цвітіння; 

- підвищена продуктивність суцвіть;

✘   стимулювання фотосинтезу в листі нижніх ярусів під час 

критичної стосовно енергообміну фази цвітіння й зав’язування 

стручків;

✘   посилений відтік продуктів асиміляції під час формування 

стручків;

✘   рівномірне, густе покриття стебла стручками;

✘   гарантія рівномірного дозрівання й збору врожаю без втрат;

✘   здорові й повні життєвої сили посіви.

Переваги високоефективного управління енергообміном

Результат: найвища врожайність

  Оптимальний розвиток 
в осінній період і захист 
від вимерзання

Посіви, оброблені 
Карамба® Турбо, рівномірно 
сповільнюють свій ріст. Це знач-
но зменшує ризик переростан-
ня й втрати листя або навіть 
загибелі рослин узимку. Конус 
наростання, що вже зараз має 
зачатки бічних пагонів і бруньок 
(тобто потенціал майбутнього 
врожаю) надійно захищений. 
Водночас краще розвивається 
коренева система. За рахунок 
цього пагони ріпаку оптимально 
захищені від вимерзання.

Сильний
 стрижневий корінь

БЕЗ ОБРОБКИ

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №6:
Закладайте восени основу  
для успішного старту навесні!

Захищений конус  
наростання

Невеликі втрати від 
вимерзання

50
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20

10

0

35

6

14

0

Втрати відносно вихідної кількості посівів (%)

Без обробки
1,0 л/га

Фунгіцид на основі 
лише азолу 1,0 л/га

Захист конуса наростання та яскраво виражений корінь захищають 
посіви ріпаку від вимерзання і допомагають зберегти накопичену в них 
енергію

1,4 л/га

Зимостійкість
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Карамба® Турбо ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №7:
Восени стимулюйте ріст кореневої системи –  
вона накопичує енергію та є запорукою стійкості!

Без обробки

50

40

30

20

10

0
Фунгіцид на основі лише 

азолу
1,0 л/га

Боротьба з Phoma lingam 
(використання восени й навесні)

БЕЗ ОБРОБКИ

Ураження кореневої 
шийки грибом  
Phoma lingam

Здорове  
стебло
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18 мм
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309 кг29 мм

Формування великої 
кількості бічних коренів

0,83
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0

4,61

2,66

1,54

Інтенсивність ураження (%), n=12

44

19
18
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  Надійне управління 
енергообміном у кореневій 
системі

Уже восени рослина, оброб-
лена Карамба® Турбо, починає 
посилено накопичувати енергію 
у вигляді міцного стрижневого 
кореня та у меншому об’ємі – у 
бічних коренях. Пагін ріпаку за 
рахунок цього отримує переваги 
перед початком росту навесні.

Сильна коренева система, що 
глибше проникає в ґрунт, опти-
мально закріплює рослину та 
поліпшує поглинання води й 
поживних речовин. Таким чином, 
ще до зими закладається основа 
для її стійкості до несприятли-
вих умов середовища. В умо-
вах посухи такі посіви ріпаку 
можуть протягом тривалішого 
періоду поглинати з ґрунту воду 
й поживні речовини, вони краще 
витримують стрес від посухи та 
зберігають урожай.

  маса бічних коренів  
та поглинання азоту

Завдяки добре розвиненій 
кореневій системі посіви ріпаку 
поглинають більше води та 
поживних речовин. Ріпак може 
дати вищий урожай і повністю 
реалізувати свій генетичний 
потенціал.

Обробка препаратом Карамба® турбо стимулює утворення бічних 
коренів у посівах ріпаку

Загальний об’єм бічних коренів/рослини (см3)

Без обробки 
(осінь) (осінь)

Без обробки 
(весна) (весна)

Джерело: ADAS. Карамба® турбо впливає на ріст бічних коренів, 
за рахунок чого ефективніше використовуються ресурси ґрунту, 
наприклад азот

Бічні корені (мм/см3)

Без обробки

(осінь) (осінь + весна)

320

310

300

290

280

270

260

250

Посилене формування бічних коренів

Формування великої 
кількості бічних коренів

Більша маса бічних коренів – краще поглинання азоту

БЕЗ ОБРОБКИ

 Надійна боротьба 
із захворюваннями

Численні випробування 
Карамба® Турбо підтверджують 
його високу ефективність проти 
гнилі кореневої шийки й стебла 
(Phoma lingam) та альтернаріозу 
(Alternaria Ssp). Карамба® Турбо 
має ефективну захисну та 
лікувальну дію проти цих та інших 
грибних хвороб ріпаку.

1,0 л/га

Карамба® Турбо

Карамба® Турбо

Карамба® Турбо

Карамба® Турбо
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Карамба® Турбо

ВИКОРИСтАННЯ  
У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД
Рівномірні, здорові й повні 
життєвої сили посіви ріпаку з 
весни до збирання врожаю – 
головна передумова отримання 
найвищої врожайності. На цьому 
етапі вирішальну роль відіграє 
забезпечення рівномірного проце-
су цвітіння та заповнення стручків. 
Цілеспрямована обробка посівів 
та надійна боротьба із захворю-
ваннями є обов’язковими захода-
ми, яких необхідно вжити. 

Карамба® Турбо забезпечує густі 
сходи з ідеальною будовою па

гона та сприяє рівномірному 
цвітінню та дозріванню.

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №8:
Навесні регулюйте подальший розвиток ріпаку  
для досягнення максимальної стійкості!
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  Ефективне запобігання 
виляганню

Використання Карамба® Турбо 
навесні ефективно вкорочує 
пагони ріпаку та запобігає 
виляганню, яке призводить 
до відчутних втрат урожаю й 
ускладненого обмолоту.

Без обробки

Посіви, оброблені препаратом Карамба® Турбо 

Посіви без обробки

Фунгіцид на основі лише 
азолу

1,5 л/га

Ризик вилягання помітно знижується завдяки використанню 
Карамба® турбо

Довжина пагона, відносна (%)

Без обробки Фунгіцид на основі 
лише азолу 1,5 л/га 1,4 л/га

Порівняно з фунгіцидами, що містять лише азоли, перевагою Карамба® турбо є запобігання виляганню й підвищення 
врожайності

Вилягання (коефіцієнт) Урожайність (ц/га)

Без обробки Фунгіцид на основі 
лише азолу 1,5 л/га 1,4 л/га

1,4 л/га

Укорочення пагона  ➜ Запобігання виляганню  ➜ Підвищення врожайності

Вилягання (%), n=6

Вилягання після використання навесні

Карамба® ТурбоКарамба® Турбо

Карамба® Турбо
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Карамба® Турбо ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №9:
Всі заходи потрібно спрямовувати на розвиток однакових 
за довжиною пагонів, що забезпечують рівномірне визрівання!
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91,3

92,5

93,1

  Переваги оптимальної 
будови рослини

Карамба® Турбо знижує 
апікальне домінування голов-
ного пагона рослини ріпаку 
та стимулює рівномірне 
формування бічних пагонів. 
Завдяки покращеній будові 
рослини енергія рівномірніше 
розподіляється між бічними 
пагонами. Одночасне цвітіння 
забезпечує рівномірне 
зав’язування стручків та їхнє 
заповнення насінням.

Рівномірність посівів сприяє 
їх дружньому дозріванню та 
скорочує втрати при збиранні 
врожаю. Оптимальна будова 
рослин також обумовлює швид-
ке висихання пагонів. Саме це, а 
також коротший період цвітіння 
знижує ризик зараження 
склеротинією.

Одночасно підвищується 
ефективність фотосинтезу, 
оскільки у критичних щодо 
енергообміну фазах цвітіння 
й зав’язування стручків 
у нижньому листі краще 
використовується соняч-
на енергія. Нижчі рослини з 
більшою кількістю стручків 
дозволяють отримати вищий та 
якісніший урожай. Це ще один 
вагомий внесок Карамба® Турбо 
в ефективне управління 
енергообміном.

  Надійний захист від грибів-
паразитів родів Phoma, Cylin-
drosporium тощо

Ранні терміни використання 
Карамба® Турбо за середньодо-
бових температур починаючи 
з 5°С забезпечують ефективне 
регулювання процесів розвитку 
ріпаку та надійну боротьбу з хво-
робами, такими як фомоз і сіра 
плямистість.

бі
чн

і п
аг

он
и

ви
со

та

   Рівномірні посіви – 
оптимальна будова  
рослини

Щільні посіви ріпаку із суцвіттями 
у верхній частині пагона 
відбивають сонячне світло, 
що падає на них, та знижують 
ефективність фотосинтезу. 
На цьому критичному щодо 
енергообміну етапі на нижнє листя 
й стебла потрапляє відносно мало 
світла. Нерегульовані у весня-
ний період посіви реагують на це 
довгим і виснажливим цвітінням. 
як результат в нижніх частинах 
пагона виникає дефіцит енергії, 
формується менша кількість 
стручків і насіння на одиницю 
площі. Відтак потенціал рослини 
розкривається не в повній мірі.

  Підвищена продуктивність 
суцвіть завдяки 
покращеному освітленню

Наукові дослідження, проведені 
британським інститутом ADAS 
в 2008 році, довели, що завдяки 
застосуванню Карамба® Турбо 
навесні або його комбінованому 
застосуванню восени й навесні 
кількість суцвіть досягає опти-
мального рівня. За рахунок 
підвищеної продуктивності 
суцвіть, завдяки якій для 
утворення одного стручка 
потрібно менше квіток, під 
час цвітіння сонячна енергія 
відбивається від пагонів значно 
менше. Тому посіви, оброблені 
Карамба® Турбо, краще пропуска-
ють світло, а отже, мають більшу 
ефективність фотосинтезу.

Більше  
сильних  

бічних пагонів

Рівномірний  
розвиток

БЕЗ ОБРОБКИ

Потрапляння світла (%)

Без обробки

(весна) (осінь + весна)

Потрапляння світла на етапі повного цвітіння

Завдяки кращому проходженню світла через верхній «поверх» в 
особливо критичний період цвітіння та зав’язування стручків до пагонів 
надходить більше сонячної енергії. Процес фотосинтезу в усьому пагоні 
підсилюється. Додатково вироблена енергія забезпечує більшу масу 
тисячі насінин, а отже, вищий урожай. Ріпак може краще реалізувати 
свій потенціал урожайності.

Карамба® ТурбоКарамба® Турбо
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Карамба® Турбо

Осінь Весна Цвітіння

Період 
спокою

14 18 32 51 57 61

Карамба® Турбо
0,7 – 1,4 л/га

Піктор®

0,5 л/га
Карамба® Турбо

0,7 – 1,4 л/га

Стадії розвитку за BBCH

63–65

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ З 
КАРАМБА® тУРБО ОЗНАЧАЄ:

  Надійний захист 
до збирання врожаю

Карамба® Турбо – надійний 
інструмент для управління 
енергообміном під час розвитку 
ріпаку восени й навесні, що є 
запорукою високої врожайності. 

Наступна обробка фунгіцидом 
з фізіологічним ефектом Піктор® 
захистить цей урожай і спри-
ятиме подальшому засвоєнню 
поживних речовин.
Піктор® захищає від усіх захво-
рювань у період дозрівання та 
має додатковий фізіологічний 
вплив на врожай. Посіви, 
оброблені фунгіцидом Піктор®, 
стійкіші до абіотичних та 
біотичних стресів.
Обприскування препарата-
ми Карамба® Турбо восени, 
Карамба® Турбо навесні та 
Піктор® під час цвітіння – запо-
рука Вашого успіху та високого 
врожаю.
.

Рекомендації щодо використання

ПРАВиЛО УСПІшНОгО УПРАВЛІННя ПОСІВАми №10:
захистіть свій урожай  
завершальною обробкою суцвіть!

 Неперевершену зимостійкість для найкращого початку вегетації навесні

 Надійну боротьбу з хворобами восени та навесні

 Просте та надійне застосування навіть за низьких температур 

  Оптимальну будову рослини для покращення стійкості  
до вилягання та рівномірного цвітіння ріпаку

  Рівномірне дозрівання стручків –  
мінімізацію втрат під час  
збирання врожаю

Урожайність (ц/га)

Без обробки

35,0

51,2
55

50

45

40

35

30

Карамба® турбо восени й навесні та завершальна обробка суцвіть 
препаратом Піктор® забезпечують високий урожай

1,0 л/га (ES 15) 
1,0 л/га (ES 51)

1,0 л/га (ES 15) 
1,0 л/га (ES 51) 

Піктор® 
0,5 л/га (ES 63)

Підвищення врожайності  
завдяки Карамба® Турбо + Піктор®

44,0
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