
Смерч для бур’янів 
Пірамін® Стар



Призначений у першу чергу 
для повного знищення бур’яну, 
який важко викорінюється – 
підмаренника чіпкого, а також 
для боротьби з іншими  
дводольними бур’янами.

Пірамін® Стар діє через ґрунт, поглинаю-
чись корінням бур’яну, при досходовому 
застосуванні, а також через зелені частини 
бур’янів при післясходовому застосуванні.

Для отримання оптимальних результатів 
при досходовому застосуванні ґрунт має 
містити достатню кількість вологи, щоб 
сформувався активний гербіцидний екран.

У посівах цукрового буряку Пірамін® Стар 
показав гарні результати в боротьбі проти 
таких бур’янів: тонконіг, метлюг, лобода 
біла, редька дика, паслін чорний, гібіскус 
трійчастий, гірчак перцевий, щириця звичай-
на, мак самосійка, ромашка види.

Діючі речовини:
Хлоридазон, 418 г/л
Квінмерак, 42 г/л

Препаративна форма:
Концентрат суспензії (КС)

Реєстрація в Україні:
Цукровий буряк

Витрати робочої рідини: 
200 – 400 л/га

Пірамін® Стар



Пірамін® Стар – вирішення проблеми 
підмаренника чіпкого, видів ромашки 
і гірчака.

Регламент застосування гербіциду 
Пірамін® Стар на цукровому буряку 
в Україні

Трикратне обприскування посівів цукрового буряку 
в суміші з препаратами на основі десмедіфаму 
та фенмедіфаму:
• 1-е Пірамін® Стар  у дозі 2,0 л/га +  

Фронтьєр® Оптіма  у дозі 0,8 – 1,2 л/га +  
гербіцид-партнер до сходів культури

• 2-е Пірамін® Стар  у дозі 1,5 л/га +  
гербіцид-партнер – за появи бур’янів 

• 3-є (за необхідності): Пірамін® Стар  у дозі 2,0 л/га + 
гербіцид-партнер

Досвід використання препарату Пірамін® Стар у Німеччині, 
Польщі, Білорусії показав, що найбільша ефективність 
досягається при післясходовому застосуванні  
з препаратом-партнером.

Схема захисту цукрового буряку  
(система Антистрес)

*

ВВСН ЕС 

* сумарна норма витрати гербіциду Пірамін® Турбо за сезон – до 7 л/га
* сумарна норма витрати гербіциду Пірамін® Стар за сезон – до 5 л/га

Рекс®  Дуо
0,4 – 0,6 л/га

Абакус®

1,5 л/га

або

Отримай більше.

Фастак®  0,2 л/га +
Бі-58® Новий  0,5 – 1,0 л/га

Регент®  20G
5,0 – 10,0 кг/га

Арамо® 45
1,2 – 2,3 л/га

Фронтьєр®
Оптіма

0,8 – 1,2 л/га
+

Пірамін® Турбо*
2,0 – 3,0 л/га

Пірамін® Стар*
2,0 – 2,5 л/га

або
Пірамін® Турбо*

2,0 – 5,0 л/га
+

гербіцид-партнер

Пірамін® Стар*
2,0 – 3,0 л/га

або
Пірамін® Турбо*

2,0 – 5,0 л/га
+

гербіцид-партнер

Отримай більше.

Пірамін® Стар

• Високоефективний 
за несприятливих по-
годних умов (весняні 
засухи, рясні опади та 
інші природні явища, 
що заважають засто-
суванню післясходових 
гербіцидів).

• Має контактну, систем-
ну і ґрунтову дію.

• Дуже висока 
універсальність засто-
сування: до посіву, до 
сходів або по вегетую-
чих рослинах.

• Еталон біологічної 
і економічної 
ефективності при 
післясходовому 
застосуванні для бо-
ротьби з підмаренником 
чіпким.



www.agro.basf.ua

Загальні вказівки із застосування / Відповідальність виробника
Дані рекомендації засновані на нашому сьогоднішньому досвіді і відповідають регламентам, затвердженим реєструючими органами. Вони не звільняють користувача від 
власної оцінки та врахування великої кількості факторів, які обумовлюють використання та обіг нашого препарату.
Оскільки виробник не впливає на зберігання та використання і не може передбачити всі пов’язані з цим умови, відповідно, він не несе відповідальності за наслідки неправильного 
зберігання та використання. Відповідальність за неправильне зберігання препаратів, суворе дотримання вимог технології та регламентів несуть виробники сільськогосподарської 
продукції, в тому числі колективні, фермерські господарства та інші організації, які використовують пестициди.
Використання препарату в інших виробничих сферах або за іншими регламентами, перш за все, на культурах, які не вказані в наших рекомендаціях, нами не вивчалось. 
Особливо це стосується використання, що рекомендоване офіційними установами, але не рекомендоване нами. З нашого боку ми виключаємо будь-яку відповідальність 
за можливі наслідки такого використання препарату.
Різні фактори, обумовлені місцевими та регіональними особливостями, можуть впливати на ефективність препарату. Перш за все, це погодні та грунтово-кліматичні 
умови, сортова специфіка, сівозміна, строк обробок, норми витрати, бакові суміші з іншими препаратами та добривами (не вказаними в наших рекомендаціях), наявність 
резистентних організмів  (патогенів, рослин (бур’янів), комах та інших цільових організмів), невідповідна або не відрегульована техніка для використання тощо. При особливо 
несприятливих умовах, не врахованих користувачами, не можна виключити зміну ефективності препарату чи навіть пошкодження культурних рослин, за наслідки яких ми 
та наші торгові партнери не можемо нести відповідальності.
Користувач засобів захисту рослин безпосередньо несе відповідальність за техніку безпеки при використанні, зберіганні та транспортуванні пестицидів, а також за 
дотримання діючого законодавства щодо безпечного використання пестицидів.

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)


