
 

Виробнича система для ріпаку

Нопасаран®

Виробнича система  
Clearfield® для озимого  
та ярого ріпаку



Селекціонер: 
«Виробнича система 
Clearfield® допомагає 
нашим новим 
гібридам розкрити 
повний потенціал, 
зокрема, завдяки 
зменшенню 
конкуренції з 
бур’янами. 
Відсьогодні фермери 
можуть стабільніше 
отримувати найвищі 
врожаї ріпаку» 

Представник компанії 
БАСФ: «Концепція 
продуманої виробничої 
системи сільсько гос
подарських культур дає 
нам можливість рухатися 
вперед. Коли селекція і 
засоби захисту рослин 
використовуються разом 
в межах однієї 
виробничої системи, як у 
випадку із Clearfield®, 
покращується захист 
врожаю і створюються 
більш сприятливі умови 
для вирощування ріпаку» 

Агроном-консультант: 
«Виробнича система 
Clearfield® розширює 
можливості 
консультантів, що 
співпрацюють з ферме
рами. Тепер ми можемо 
допомогти їм отримати 
більший прибуток при 
скороченні витрат часу 
на обприскування. Це 
справжня перемога»  

Фермер: 
«Вирощування ріпаку 
з використанням  
виробничої системи 
Clearfield® дає кращі 
результати завдяки 
ефективнішій боротьбі 
з бур’янами. Я можу 
бути впевненим, що 
врожай є значно 
чистішим та має мен
ше насіння бур’янів, 
а це, у свою чергу, 
збільшує мій прибуток» 

Разом ми працюємо заради майбутнього 
сільського господарства. 

Олійний ріпак є однією з найважливіших 
культур. Його поширення зумовлене 
зростаючою потребою в рослинній олії, а 
також сільськогосподарським прогресом, що 
робить його вирощування більш ефективним 
та вигідним. 

Озимий ріпак знаходиться в полі близько 
300 – 360 днів і впродовж цього часу 
виникають численні проблеми з його виро-
щуванням, які мають бути негайно вирішені. 
З роками ризики вирощування ріпаку було 
скорочено, а врожаї підвищено, – завдяки як 
селекції рослин, так і удосконаленню їх захи-
сту. Все це стало можливим з появою нової 
технології вирощування ріпаку – виробничої 
системи Clearfield®. 
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Чому виникла потреба 
у селекції стійких до гербіцидів 
гібридів ріпаку

Створити гербіцид, який є селективним 
для ріпаку, виявилося дуже складно. Вибір 
гербіцидів для ріпаку відносно обмежений 
у порівнянні з такими культурами, як пшениця 
або кукурудза. Загалом гербіциди, які кон-
тролюють широколисті бур’яни, можуть мати 
негативний вплив на ріпак. 

Досі серед варіантів боротьби з бур’янами 
для озимого ріпаку були або препарати з 
ґрунтовою дією до сходів, або препарати 
з листковою дією після сходів з вузьким 
спектром бур’янів. Крім того, звичайний 
спосіб боротьби з бур’янами передбачає 
принаймні дві, іноді три гербіцидні обробки. 
Завдяки виробничій системі Clearfield® 
фермери можуть досягти нового рівня 
боротьби з бур’янами за допомогою лише 
однієї гербіцидної обробки. Цей ефективний 
спосіб боротьби з бур’янами означає вищу 
врожайність, а також покращення якості зерна 
з меншим засміченням насінням бур’янів. 

Успішне вирощування культур завжди за-
лежить від правильного вибору строків: посів у 
найбільш сприятливий час, своєчасна бороть-
ба з бур’янами, хворобами, шкідниками, вчас-
ний збір урожаю. З Clearfield® підвищується 
гнучкість у виборі термінів обробітку, що 
дозволяє оптимізувати польові роботи.  

Виробнича система Clearfield®  
для ріпаку – це унікальна комбінація 
гербіциду Нопасаран® і високоврожайних 
гібридів ріпаку, стійких до цього гербіциду. 
Стійкість гібридів ріпаку отримана 
традиційним способом селекції, без вико-
ристання методів генної інженерії. Гібриди 
ріпаку Clearfield® не трансгенні. 

Однократне внесення гербіциду Нопасаран® 
(з прилипачем Метолат) дозволяє не лише 
знищити пророслі до моменту обробки 
бур’яни, але і створити ґрунтовий гербіцидний 
екран, який стримує подальші хвилі бур’янів. 
Виробнича система Clearfield® підходить 
для технологій вирощування ріпаку як з 
класичною, так і з мінімальною або нульовою 
обробкою ґрунту. Гарні результати досяга-
ються навіть на ґрунтах з високим вмістом 
органічних речовин, на кам’янистих ґрунтах, 
при нестачі вологи та за інших складних 
умов. 

Виробнича система Clearfield® робить бо-
ротьбу з бур’янами простішою для фермерів 
завдяки зменшенню кількості гербіцидних 
обробок. У результаті вони мають більше 
часу, щоб зосередитися на інших факторах, 
які знижують врожайність.  

Загальна 
інформація  
про систему 
Clearfield®  
на ріпаку 

Гербіцид Нопасаран® 
застосовувати лише на 
гібридах ріпаку Clearfield®! 

Увага!
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 Норма витрати  
на ярому ріпаку: 

 �  основна рекомендована норма витрати 
Нопасаран® 1,2 л/га + ПАР Метолат 1,2 
л/га 

 �  на легких ґрунтах і полях з незначною 
кількістю бур’янів можливе зниження 
норми витрати до 1,0 л/га + ПАР 
Метолат 1,0 л/га 

Норма витрати на озимому 
ріпаку: 

 �  основна норма витрати  
Нопасаран® 1,2 – 1,5 л/га +  
ПАР Метолат 1,2 – 1,5 л/га 

 �  Більшість сільськогосподарських культур, в т.ч. звичайні сорти 
та гібриди ріпаку, високочутливі до дії гербіциду Нопасаран®. 
Внесення препарату на посівах цих культур може викликати їх 
значне пригнічення або цілковиту загибель. 

 �  Щоб уникнути пошкодження наступних культур через залишки 
гербіциду Нопасаран® в обприскувачі, після обробки необхідно 
ретельно промити бак і всі вузли.

 �  Застосовувати лише з прилипачем Метолат (постачається в 
комплекті)! 

Увага!

Діючі речовини препарату проникають в бур’яни 
як через пагони і листя, так і через кореневу 
систему з ґрунту, потім транспортуються  
флоемою та ксилемою до точок росту (системно), 
де порушують процес синтезу амінокислот, 
викликаючи загибель бур’янів. Ефективність, 
тривалість і спектр дії гербіциду Нопасаран® 
достатні для надійного захисту посівів ріпаку від 
бур’янів протягом всього вегетаційного періоду. 
Наявність двох діючих речовин різних хімічних 
класів є гарантією контролю бур’янів. 

Препаративна форма:  
концентрат суспензії (KC) 

Містить дві діючі речовини: 
імазамокс, 25 г/л 
метазахлор, 375 г/л

Механізм дії гербіциду Нопасаран®

Рекомендації щодо застосування
•  для визначення часу проведення обробки 

краще взяти до уваги стадії розвитку бур’янів, 
а не ріпаку: Нопасаран® слід застосовувати в 
початковий період активного росту бур’янів

•  бур’яни не повинні переростати фазу 1 – 
4 справжніх листки

•  при вказаних фазах розвитку бур’янів ріпак, 
як правило, знаходиться у стадіях від 2 до 
6 справжніх листки

Піктор®
0,5 л/га

Карамба®
0,75 – 1,25 л/га

Арамо® 45
1,2 – 2,3 л/га

Бутізан® 400
1,75 – 2,5 л/га

Бутізан® Стар
1,75 – 2,5 л/га

Карамба® Турбо
0,7 – 1,4 л/га

Бутізан® Авант
1,5 – 2,5 л/га

Фастак®  0,1 – 0,15 л/га

Отримай більше

Альтерно®
0,5 – 1,0 л/га

Отримай більше

BBCH EC    0               05     10       11             12               14                   18                       32                    51          53 – 57        59 – 61         63 – 70

або

або

2014

2014

Карамба® Турбо
0,7 – 1,4 л/га

Карамба® Турбо
0,7 – 1,4 л/га

Карамба®
0,75 – 1,25 л/га

 

Нопасаран®
1,0 – 1,5 л/га

+
ПАР Метолат 
1,0 – 1,5 л/га

Піктор®
0,5 л/га

Фастак®  0,1 – 0,15 л/га

Отримай більше

Отримай більше
Альтерно®

0,5 – 1,0 л/га 2014

BBCH EC    0               05    10       11              12              14                   18                       32                    51          53 – 57        59 – 61         63 – 70

Clearfield® – система захисту озимого ріпаку

Clearfield® – система захисту ярого ріпаку

Коротка характеристика 
препарату Нопасаран®
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Грицики звичайні

Редька дика

Дурман 
звичайний

Зірочник 
середній

Канатник 
Теофраста

Берізка польоваМолокан 
татарський

Осот жовтий Осот рожевий Пирій повзучий

Щириця, види

Гірчак, види Амброзія 
полинолиста

Лисохвіст

Підмаренник 
чіпкий

Талабан польовий

Лобода білаМишій, види Портулак городній

Вівсюг звичайний

Ромашка, види

Галінсога 
дрібноквіткова

Кучерявець
Софії

Просо куряче

Спектр дії гербіциду Нопасаран® 
(дані багаторічних випробувань)
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Чутливість бур’яну до гербіциду при застосуванні повної норми витрати:

*Вказана у таблиці чутливість бур’янів є середньостатистичною згідно з результатами багаторічних дослідів проведених в типових 
умовах вирощування тієї чи іншої культури. В окремих випадках можливе відхилення від зазначених показників, коли відбувається 
процес формування резистентності у видів бур’янів.

чутливі середньочутливі малочутливі стійкі

Чутливість бур’янів  
до гербіциду Нопасаран®

Назва бур’яну
Чутливість 

бур’янів

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia

Берізка польова 
Convolvulus arvensis

Бромус (стоколос) види
Bromus spp.

Вероніка види
Veronica spp.

Вівсюг звичайний 
Avena fatua

Вовчок соняшниковий
Orobanche cumana

Волошка синя
Centaurea cyanus

Галінсога дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

Герань види
Geranium spp.

Гірчак види
Polygonum spp.

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Горошок мишачий 
Vicia cracca

Грабельки звичайні
Erodium cicutarium

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Дурман звичайний
Datura stramonium

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Жовтець польовий
Ranunculus arvensis

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

Назва бур’яну
Чутливість 

бур’янів

Падалиця CL Соняшник
Helianthus annuus

Пальчатка кровоспиняюча 
Digitaria ischaemum

Паслін чорний
Solanum 

Петрушка собача звичайна
Aethusa cynapium

Пирій повзучий 
Agropyron repens

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Портулак городній 
Portulaca oleracea

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Приворотень польовий
Aphanes arvensis

Просо куряче (Плоскуха)
Echinochloa crus-galli

Редька дика
Raphanus raphanistrum

Роман польовий
Anthemis arvensis

Ромашка види
Matricaria spp.

Рутка лікарська
Fumaria officinalis

Назва бур’яну
Чутливість 

бур’янів

Зірочник середній
Stellaria media

Калачики непомітні
Malva neglecta

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кропива глуха пурпурова 
Lamium purpureum

Кропива жалка
Urtica urens

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

Кучерявець Софії 
Descuraina sophia

Латук дикий
Lactuca serriola

Лисохвіст мишохвостиковий 
Alopecurus myosuroides

Лобода види
Chenopodium spp.

Лутига розлога
Atriplex patula

Мак-самосійка (мак дикий)
Papaver rhoeas

Мітлиця звичайна
Apera spica-venti

Мишій види
Setaria spp.

Незабудка польова 
Myosotis arvensis

Нетреба звичайна
Xanthium strumarium

Осот городній
Sonchus oleraceae

Осот жовтий
Sonchus arvensis

Осот рожевий
Cirsium arvense

Падалиця CL Ріпак 
Brássica nápus

Назва бур’яну
Чутливість 

бур’янів

Свербига східна 
Bunias orientalis

Спориш звичайний
Polygonum aviculare

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Сухоребрик льозеліїв
Sisymbrium loeselli

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Тонконіг звичайний
Poa trivialis

Тонконіг однорічний 
Poa annua

Ториця польова 
Spergula arvensis

Триреберник непахучий
Matricaria inodora

Фіалка види
Viola spp.

Хвощ польовий 
Equisetum arvense

Череда трироздільна
Bidens tripartita

Чистець польовий
Stachys arvensis

Щириця види
Amaranthus spp.
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 Переваги 
виробничої 
системи 
Clearfield® 

Гнучкість у строках обробки
Посів ріпаку – це завжди дуже напружений 
період і гнучкість у застосуванні гербіциду 
допомагає фермерам приділити більше 
уваги іншим етапам сільськогосподарської 
роботи. Гнучкість у виборі часу для боротьби 
з бур’янами набуває ще більшого значення, 
коли погода не сприяє польовим роботам. 
Зрештою, завдяки цьому фермери можуть 
ефективніше організовувати свою роботу 
в полі, що дозволяє їм отримувати кращі 
результати. 

Підвищення врожайності:  
найвищий рівень ефективності проти широкого 
спектру злакових і дводольних бур’янів, в т.ч. 
проблемних. 

Поліпшення якості:  
знищення бур’янів, що впливають на вміст 
глюкозинолатів (хрестоцвіті) і засмічувальної 
домішки (підмаренник, ромашка). 

Зручність і простота використання:  
одна обробка після сходів, без заробки в ґрунт, 
гнучкість в термінах. 

Переваги для 
сільськогосподарських виробників 
Бур’яни становлять значний ризик для рослин 
ріпаку – іншими словами, для Ваших інвестицій. 
Гербіцид для ріпаку Clearfield® – Нопасаран® – 
контролює бур’яни краще за традиційні 
селективні гербіциди, оскільки він містить про-
дукти як з ґрунтовою, так і з поверхневою дією. 

Селективні гербіциди, що застосовуються до по-
яви сходів, діють лише на ґрунті і вимагають його 
відповідної вологості для досягнення високої 
ефективності. Традиційна боротьба з бур’янами 
вимагає застосування різних гербіцидів у різні 
строки для кращого контролю. Нопасаран® 
контролює як злакові, так і широколисті бур’яни, 
здебільшого за одну обробку, після появи сходів. 

Післясходові гербіциди, що застосовуються після 
появи сходів бур’янів, дають найкращі резуль-
тати у боротьбі з бур’янами. З хрестоцвітими 
бур’янами в посівах ріпаку важко боротися 
традиційними селективними гербіцидами. Рос-
лини бур’яну, які вижили, забруднюють насіння 
ріпаку, що знижує якість врожаю. Нопасаран® 
розроблений з метою боротьби з усіма видами 
однорічних бур’янів, з якими важко боротися, 
включаючи хрестоцвіті. 

Трейдери олійних культур прагнуть от-
римати насіння, що користується попитом у 
виробників олії, відносно чисте від бур’янів 
та рівномірно сухе. Виробнича система 
Clearfield® зменшує засміченість урожаю, 
знищуючи бур’яни ще у полі, до того як вони 
знизять якість насіння. 

Ефективна боротьба з бур’янами зменшує 
також їх вплив на рівномірність дозрівання 
культури. Коли дозрівання не є рівномірним, 
збільшуються втрати через висипання 
насіння та підвищується потенційна 
можливість зігрівання насіння у сховищі. 

Виробнича система Clearfield® дає фер-
мерам можливість задовольнити сучасні 
потреби суспільства, наприклад, застосо-
вувати екологічні технології з мінімальним 
обробітком грунту або навіть без нього, 
що може підвищити вміст органічних речовин 
у ґрунті та зменшити ерозію. Гербіцид 
для ріпаку Clearfield® можна ефективно 
застосовувати із системою боротьби з 
більшою кількістю бур’янів за нижчих норм 
використання, ніж при багаторазовому 
застосуванні, якого вимагають звичайні 
гербіциди, а це, в свою чергу, чинить менший 
пестицидний вплив на навколишнє середо-
вище. 

Переваги  
для олійної 
промисловості 

Переваги для споживачів  
Для споживачів перш за все важлива безпека 

харчування та екологічність. Ріпакова олія є зазви-

чай високоякісною та натуральною, вона багата 

на мононенасичені жирні кислоти та містить мало 

насичених жирів. Система Clearfield® допомагає 

забезпечити вирощування високоякісного ріпаку, 

що задовольняє потреби споживачів.   
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БАСФ та насіннєві компанії-партнери 
розробили інструкції з раціонального за-
стосування виробничої системи Clearfield®, які 
забезпечують відповідність вимогам кращої 
сільськогосподарської практики та екологічного 
агровиробництва. 

Управління стійкістю бур’янів 
Бур’яни можуть стати стійкими, коли діюча речо-
вина гербіциду застосовується багато разів проти 
одного виду бур’янів на одному полі. Це обумов-
лено тим, що один з мільйона бур’янів одного виду 
може відрізнятися генетично настільки, щоб бути 
стійким до діючої речовини гербіциду, це перший 
крок до популяції бур’янів, стійких до гербіциду. 
Імовірність того, що одна рослина буде стійкою до 
двох різних діючих речовин, розраховується як 1 : 
1012, і саме тому застосування гербіцидів з двома 
різними способами дії є визнаним засобом проти 
розвитку стійкості на конкретному полі. 

Загалом, гербіциди не впливають на комах, у тому 
числі медоносних бджіл. Крім того, Нопасаран® 
застосовується у той період часу, коли бджоли не 
дуже активні на полях ріпаку. 

Медоносні бджоли 

Медоносні бджоли найбільш активні на полях під 
час цвітіння ріпаку, коли нектар та пилок є важли-
вими джерелами вуглеводів та протеїнів. Гібриди 
Clearfield® не відрізняються за цінністю нектару та 
пилку від інших гібридів ріпаку. Здорові бджоли – 
це здоровий ріпак, оскільки врожайність ріпаку 
також підвищується завдяки медоносним бджолам. 
Екологічне вирощування ріпаку є важливою умо-
вою забезпечення здоров’я популяцій медоносних 
бджіл завдяки щедрому джерелу їжі, яку він надає 
бджолам та іншим запилювачам. 

Чинники, що впливають 
на післядію Нопасаран® 

Будь-який чинник, що впливає на мікробіологічну 
активність, впливає на ступінь розпаду 
Нопасаран®. Ґрунтові чинники: тип, структу-
ра, вологість, температура, pH. На важких 
ґрунтах розпад повільніший, ніж на легких. 
Достатня кількість опадів (> 200 мм) з моменту 
застосування препарату до посіву наступної 
культури в сівозміні підвищує мікробіологічну 
деградацію діючої речовини. Розпад Нопасаран® 
посилюється при кількості вологи, наближеній до 
величини повної ґрунтової вологоємкості. Холодні 
погодні умови під час вегетації уповільнюють 
мікробіологічну активність, відповідно 
мікробіологічний розпад знижується. 

Діючі речовини гербіциду Нопасаран® починають 
розпад в ґрунті за температури вище 10°С і 
прискорюють його при підвищенні температури. 
Післядія Нопасаран® посилюється зі зниженням 
pH в ґрунті. Чим нижчий pH, тим вищий ризик 
післядії. 

Існують певні особливості використання 
виробничої системи Clearfield®, якими мають 
керуватися фахівці господарств: 

 �  ріпак Clearfield® в сівозміні повинен поверта-
тися на колишнє місце не раніше, ніж через 3 
(краще – 4) роки без проміжних хрестоцвітих 
культур. Також препарати Пульсар® 40,  
Євро-Лайтнінг® та інші препарати групи 
імідазолінонів не повинні використовуватись 
частіше 1 разу на 3 роки на одному полі. 

 �  не слід використовувати лише ALS-інгібітори для 
контролю бур’янів в сівозміні. 

 �  контроль падалиці ріпаку Clearfield® за допо-
могою ALS-інгібіторів з групи сульфонілсечовин 
може виявитися недостатньо ефективним.

 �  необхідно переконатися в повному знищенні 
падалиці протягом декількох років після посіву 
ріпаку Clearfield®.  

Виробнича 
система 
Clearfield®. 
Рекомендації  
з сіво- та 
гербіцидозміни. 
Щоб сповна скористатися перевагами 
використання системи Clearfield® у Вашому 
господарстві, Clearfield®-культури необхідно 
висівати в науково обґрунтованій сіво- та 
гербіцидозміні. Плануючи чергування культур, 
будь ласка, візьміть до уваги такі рекомендації. 

Розвитку стійкості бур’янів до гербіцидів можна 
уникнути або сповільнити його завдяки чергу-
ванню гербіцидів із різних груп. В усіх сівозмінах 
падалиця Clearfield® ріпаку може бути знищена 
гербіцидами, вказаними в таблиці на стор. 14. 
Не покладайтеся виключно на гербіциди з групи 
B*, наприклад сульфонілсечовини, для контролю 
падалиці Clearfield®-культур, оскільки вони не  
забезпечать належної ефективності. 

* класифікація HRAC (www.hracglobal.com). 

Clearfield®-культури чудово 
підходять для більшості сівозмін. 
Проте с/г виробники повинні 
уникати наступних дій: 

 �  соняшник і ріпак не рекомендується вирощу-
вати в одній сівозміні у зв’язку з ускладненням 
подальшого контролю захворювань, оскільки 
ці культури уражуються великою кількістю 
спільних хвороб. Для того, щоб уникнути 
падалиці Clearfield®-ріпаку у посівах соняшнику, 
ці дві культури також не слід вирощувати в одній 
сівозміні; 

 �  ріпак та цукрові буряки теж небажано вирощу-
вати в одній сівозміні через небезпеку появи 
нематоди, а також через складність контролю 
падалиці ріпаку в посівах цукрових буряків. Для 
уникнення появи падалиці Clearfield®-ріпаку в 
посівах цукрових буряків ці дві культури не слід 
розміщати в одній сівозміні.  
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Назва д.р.
Норма 

витрати 
д.р., мл, 

г/га

Приклади 
препаратів

Норма 
витрати 

препаратів, 
л, кг/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Коментарі

Обробка восени до посіву

Гліфосат та 
його солі 882 – 1764 Раундап 

Класік 2,0 – 4,0

При обробці гліфосатом 
з нормами витрати менше 
3 л/га перерослі рослини 
падалиці ріпаку (розетка 
10 см в діаметрі або за 
висоти 10 см і більше) часто 
відростають!

Гліфосат + 
МЦПА 882 + 500

Раундап 
Класік + 
Агрітокс

2,0 + 1,0

Гліфосат + 
Дикамба 882 + 72

Раундап 
Класік + 
Діанат

2,0 + 0,15

Обприскування гліфосатом із 
гербіцидом на основі дикамби 
(з кількістю д.р. 120 г/га) має 
бути здійснене не менше, ніж 
за 1 тиждень до сівби озимих 
зернових за умови, що ґрунт 
знаходиться у вологому стані 
та його мікрофлора активна. 
У разі проведення обпри-
скування на сухий ґрунт, для 
мікробіологічного розкладу 
дикамби до безпечного рівня 
необхідні опади не менше 
15 мм та строк до сівби 
зернових не менше 1 тижня 
з моменту таких опадів. При 
застосуванні бакової суміші 
з вмістом дикамби 240 г/га 
строк до сівби має складати 
не менше 2 тижнів за умов, 
наведених вище.

Гліфосат + 
Дикамба 882 + 72

Раундап 
Класік + 
Банвел 4S 
480SL

2,0 + 0,15

Гліфосат + 
2,4 Д 882 + 480

Раундап 
Класік + 
Дезормон

2,0 + 0,8 Обприскування у бакових 
сумішах з гербіцидами 
на основі 2,4-Д має бути 
здійснене за 3 тижні до сівби 
озимих зернових за умов, 
наведених для д.р. дикамба 
(див. вище).

Гліфосат +  
2,4 Д ефір 882 + 181 Раундап 

Класік + Пріма 2,0 + 0,4

Гліфосат + 
Бромоксиніл 
октаноат

882 + 126
Раундап 
Класік + 
Фантом ЕС

2,0 + 0,45

Обробка восени після посіву

Бентазон 960 – 1200 Базагран 2,0 – 2,5 Обприскування посівів у фазі 
кущення культури

Бентазон + 
MЦПА 750 + 375 Базагран М 3,0 

Обприскування посівів у 
фазі кущення культури. 
Температура не нижче +10°С 
протягом 7–10 днів

Бромоксиніл 
октаноат 126 – 154 Фантом ЕС 0,45 – 0,55 

Обприскування з фази 
кущення (на ранніх фазах 
розвитку бур’янів)

Ізопротурон + 
Пендиметалін 500 – 1000 Марафон 4,0 

Обприскування посівів після 
появи сходів до фази кущен-
ня культури (на початкових 
стадіях росту бур’янів)

Флорасулам + 
Амінопіралід 5 + 10 Ланцелот 450 0,033 

Обприскування у фазу ку-
щення. Температура не ниж-
че +10°С протягом 7–10 днів
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Назва д.р.
Норма 

витрати 
д.р., мл, 

г/га

Приклади 
препаратів

Норма 
витрати 

препаратів, 
л, кг/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Коментарі

Обробка навесні після посіву

2,4 Д Ефір 510 – 680 Естерон 60 0,6 – 0,8 
Обприскування з фази 
кущення до виходу в трубку 
культури

2,4 Д Сіль 480 – 840 Дезормон 600 0,8 – 1,4 
л/га

Обприскування з фази 
кущення до виходу в трубку 
культури

2,4 Д + 
Дикамба 275 + 96 Діален супер 

464 SL 0,8 л/га
Обприскування з фази 
кущення до початку виходу в 
трубку культури

2,4 Д + 
Дикамба 275 + 96 Діален супер 

464 SL 0,7
Обприскування з фази 
кущення до початку виходу в 
трубку культури

2,4 Д ефір+ 
Флорасулам

181+2,5 – 
271+3,75 Пріма 0,4 – 0,6 

Обприскування з фази 
кущення до фази утворення 
1–2 міжвузля у культури

Бентазон 960 – 1920 Базагран 2,0 – 4,0 Обприскування посівів у фазі 
кущення культури

Бентазон + 
MЦПА 750 + 375 Базагран М 3,0 

Обприскування посівів у 
фазі кущення культури. 
Температура не нижче +10°С 
протягом 7–10 днів

Бромоксиніл 
октаноат 126 – 154 Фантом ЕС 0,45 – 0,55 

Обприскування з фази 
кущення до початку виходу 
в трубку культури (на ранніх 
фазах розвитку бур’янів)

МЦПА 500-750 Агрітокс 1,0 – 1,5 
Вносити від 3-х листків. 
Температура не нижче +10°С 
протягом 7–10 днів

Флорасулам + 
Амінопіралід 5 + 10 Ланцелот 450 0,033 

Обприскування з фази 
кущення до фази утворен-
ня 1–2 міжвузля у культури 
включно

МЦПА + 
Флуроксипір 250 + 100

Базагран М + 
Старане 
преміум 330

2,0 + 0,3 Обприскування посівів у фазі 
кущення культури

Дикамба + 
МЦПА 72 + 500 Діанат + 

Агрітокс 0,15 + 1,0 
Застосовується з фази 
кущення до виходу в трубку 
культури. 

Дикамба + 
МЦПА 72 + 500

Банвел 4S 
480SL + 
Агрітокс

0,15 + 1,0 
Застосовується з фази 
кущення до виходу в трубку 
культури. 

2,4 Д Сіль 480 – 840 Дезормон 600 0,8 – 1,4 Обробка після появи сходів 
3-5 листків

2,4 Д + 
Флорасулам

181+2,5 – 
271+3,75 Пріма 0,4 – 0,6 Обробка після появи сходів 

3-7 листків

Бентазон 960 – 1920 Базагран 2,0 – 4,0 Обробка після появи сходів 
3-5 листків

Бентазон + 
Тербутилазін + 
S-метолахлор 

960 + 
750 + 1250

Базагран + 
Примекстра 
TZ Голд

2,0 + 4,0 Обробка після появи сходів 
3-5 листків

Бромоксиніл 
октаноат 280 – 420 Фантом ЕС 1,0 – 1,5 Обробка після появи сходів 

3-5 листків

Мезотріон 96 – 120 Каллісто 780 
SC 0,2 – 0,25 Обробка після появи сходів 

3-8 листків

Контроль падалиці  
ріпаку Clearfield®
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Спосіб застосування 
Лише наземним способом. 
Внесення з повітря не 
зареєстроване та не 
рекомендується. Під час обробок 
уникати перекриття смуг внесення. 

Витрата робочої рідини 
200 – 350 літрів на гектар. Обпри-
скувач має бути відрегульований 
для рівномірного внесення. 

Бакові суміші 
Застосовувати бакові суміші з 
іншими гербіцидами недоцільно 
(високоефективний препарат) та не 
рекомендується.

Стійкість до змивання 
опадами 
Стійкий до змивання опадами 
через 1 годину після обприскуван-
ня.

*станом на серпень 2013 р. 

Нопасаран® використовується 
з такими гібридами насіння ріпаку*: 

Ярий ріпак
71-20 КЛ Мірко КЛ ПР45Г73
71-30 КЛ Мобіл КЛ Сальса КЛ
Золар КЛ ПР45Г72 Хіола 571 КЛ

Озимий ріпак
Верітас КЛ ДК Імір КЛ Едімакс КЛ
ДК Імідо КЛ ДК Іммінент КЛ
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Назва д.р.
Норма 

витрати 
д.р., мл, 

г/га

Приклади 
препаратів

Норма 
витрати 

препаратів, 
л, кг/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Коментарі

Обробка навесні після посіву

Мезотріон + 
Тербутилазін + 
S-метолахлор 

96 + 
750+1250

Каллісто 
780 SC + 
Примекстра 
TZ Голд

0,2 + 4,0

Обробка після появи сходів 
3-5 листківТопрамезон + 

Дикамба
50+160 – 
62,5+200

Стеллар + 
Метолат 1,0 – 1,25 

Тербутилазін+ 
S-метолахлор 750+1250 Примекстра 

TZ Голд 4,0 

Бентазон 1440 Базагран 3,0
Обприскування посівів у 
фазу «ялинки» за висоти 
культури 3-10 см

Бентазон + 
MЦПА 750 + 375 Базагран М 3,0

МЦПА 350 – 600 Агрітокс 0,7 – 1,2 
Метамітрон 3500 Голтікс 70 5,0 – 6,0 обробка №1 до сходів
Метамітрон 
+Фенмедифам 
+ Етофумезат

1400 + 194 
+ 188 

Голтікс 70 + 
Контакттвін 2,0 + 2,0 обробка №1 після сходів

Метамітрон 
+Фенмедифам 
+ Етофумезат

1400 + 194 
+ 188 

Голтікс 70 + 
Контакттвін 2,0 + 2,0 обробка №2 після сходів

Метамітрон 
+Фенмедифам 
+ Етофумезат

1400 + 194 
+ 188 

Голтікс 70 + 
Контакттвін 2,0 + 2,0 обробка №3 після сходів

Бентазон 1440 Базагран 3,0
Оприскування після сходів у 
фазі 5 – 6 листків горохуБентазон + 

МЦПА
500+250 – 
750 + 375 Базагран М 2,0 – 3,0

МЦПА 250 Агрітокс 0,5 Оприскування після сходів у 
фазі 3 – 5 листків гороху

Бентазон 960 Базагран 2,0
Першого року вегетації. 
Оприскування у фазу 1-2 
трійчастих листки люцерни

МЦПА 250 – 375 Агрітокс 0,5 – 0,75 Оприскування у фазу 1-2 
трійчастих листки люцерни

Метрибузин 525 – 700 Зенкор 70WG 0,75 – 1,0 
Другого року вегетації, 
оприскування до початку 
відростання культури

Бентазон 720 – 1440 Базагран 1,5 – 3,0
Оприскування після сходів у 
фазу 1 – 3 трійчастих листків 
сої Препарати з групи імідазолінонів (д.р. такі як імазетапір, імазапір, 

імазамокс, та ін.) не рекомендується використовувати на одному 
полі частіше 1 разу на 3 роки

* У разі пересіву.

Рік 0 Рік 1 Рік 1 Рік 2 Рік 2
Весна* Осінь Весна Осінь Весна

Clearfield®-
ріпак
Горох
Соя
Кормові 
боби

Озима 
пшениця
Жито

Яра 
пшениця
Ярий ячмінь
Овес
Кукурудза
Соняшник
Сорго
Рис
Clearfield®-
соняшник

Озима 
пшениця
Озимий 
ячмінь
Жито 

Цукрові 
буряки
Кормові 
буряки
Ярий ріпак
Овочі
Інші 
культури

Нопасаран®

Рекомендації щодо наступних культур у сівозміні 
після ярого Clearfield®-ріпаку

Рекомендації щодо наступних культур у сівозміні 
після озимого Clearfield®-ріпаку

* У разі пересіву.

Рік 0 Рік 1 Рік 1 Рік 2 Рік 2
Осінь Весна* Осінь Весна Осінь

Clearfield®-
ріпак
Яра 
пшениця
Горох
Соя
Кормові 
боби

Clearfield®-
ріпак
Озима 
пшениця
Жито 
Озимий 
ячмінь

Яра 
пшениця
Ярий ячмінь
Овес
Кукурудза
Соняшник
Сорго
Рис
Цукрові 
буряки
Кормові 
буряки

Овочі
Інші 
культури

Clearfield®-
ріпак
Озима 
пшениця
Жито 
Озимий 
ячмінь
Озимий 
ріпак

Нопасаран®

1918
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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.»:

01042, м. Київ
бул.  Дружби народів, 19 
тел.: (044) 591 55 99
факс: (044) 591 55 98

Технічна підтримка:
моб. (095) 284 14 74 (Керівник технічної підтримки)
моб. (050) 310 19 81 (Центр)
моб. (095) 271 89 83 (Центр)
моб. (095) 272 39 12 (Захід)
моб. (050) 381 52 01 (Захід) 
моб. (050) 353 82 43 (Схід)
моб. (095) 284 45 05 (Схід) 
моб. (095) 312 99 23 (Південь) 
моб. (050) 355 69 17 (Південь) 
моб. (050) 356 12 53 (Південь)

Регіональні бюро компанії БАСФ
Центральний регіон:
моб. (050) 418 36 72 (Керівник регіону)
моб. (050) 388 47 56 (Вінниця, Житомир)
моб. (050) 446 01 89 (Кіровоград)
моб. (050) 449 98 60 (Київ)
моб. (050) 448 23 36 (Черкаси)
моб. (050) 442 81 95 (Чернігів)

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

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

Західний регіон:
моб. (050) 331 85 73 (Керівник регіону)
моб. (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне)
моб. (050) 418 36 80 (Івано-Франківськ, Чернівці)
моб. (050) 383 53 43 (Львів, Закарпаття)
моб. (095) 196 26 26 (Хмельницький, Тернопіль)


