
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)

www.agro.basf.com

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 вокліма 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.

Для інтенсивних сортів 
в інтенсивних сівозмінах

•  Знищує широкий спектр злакових та дводольних 
бур’янів у посівах сої та гороху

•  Виражена ґрунтова дія, яка дозволяє стримувати 
появу наступних хвиль бур’янів

•  При своєчасному та правильному застосуванні 
достатньо однієї обробки за вегетаційний період

Для інтенсивних сортів 
в інтенсивних сівозмінах

Пульсар® 40Пульсар® 40



імідозалінонів

Пульсар® 40 – один з найбільш ефективних гербіцидів для за-
хисту посівів сої та гороху від широкого спектру дводольних 
та злакових бур’янів. Однократна обробка Пульсар® 40, при 
своєчасному та правильному застосуванні, дозволяє вирішити 
проблему забур'яненості посівів бобових культур протягом 
всього періоду вегетації. 

Діюча речовина:  імазамокс, 40 г/л
Препаративна форма:  водний розчин (в. р.)

Призначення та механізм дії

Діюча речовина інгібує синтез протеїнів в рослинах бур'янів, що призводить до 
хлорозу молодого листя, відмирання точок росту, призупинення розвитку, прояву 
карликовості і, як наслідок, – загибелі рослин.
При застосуванні гербіциду Пульсар® 40 ріст бур’янів призупиняється вже через 
кілька годин після обробки, в той час, як видимі ознаки дії гербіциду проявляються 
протягом кількох днів після застосування. Повна загибель бур’янів наступає через 
3 – 6 тижнів після обробки, в залежності від норми гербіциду, видового складу 
бур'янів та погодних умов.

• Витрати робочого розчину
 200 – 300 л/га

• Рекомендовані культури сівозміни  
після використання гербіциду:

- менше 4 місяців – горох, соя, кормові боби
- через 4 місяці – озима пшениця, озиме жито
-  через 9 місяців – яра пшениця, ярий ячмінь, ярий 

овес
- через 11 місяців – кукурудза, озимий ячмінь,  

соняшник, сорго, рис
- через 16 місяців – цукрові та кормові буряки,  

озимий та ярий ріпак, овочеві та інші культури

• Бакові суміші   
  Для контролю проблемних дводольних бур’янів 

можна використовувати бакові суміші з 
гербіцидом Базагран®. Пропорцію препаратів 
необхідно корегувати в кожному випадку окремо. 

 Можливі варіанти:
 Пульсар® 40 0,75 л/га + Базагран® 1,5 – 2,0 л/га;
 Пульсар® 40 1,0 л/га + Базагран® 1,5 л/га та ін.

Особливості застосування 

• Обробку посівів гербіцидом Пульсар® 40 рекомендовано проводити  
тільки один раз на сезон

• Не можна використовувати Пульсар® 40 в бакових сумішах  
з протизлаковими гербіцидами

• Після використання гербіциду не можна протягом всього сезону  
використовувати препарати з груп сульфонілсечовин та імідазолінонів

• У вітряну погоду (швидкість вітру > 5 м/с) не можна застосовувати  
препарат Пульсар® 40 для уникнення його нерівномірного внесення  
і зносу на сусідні поля

• Застосування препаратів з діючими речовинами з групи імідозалінонів  
на одному і тому ж полі дозволяється 1 раз на 3 роки 

КУЛЬТУРА

НОРМА 
ВИТРАТИ 

ПРЕПАРАТУ, 
л/га

СПЕКТР ДІЇ СПОСІБ ТА ЧАС ОБРОБОК

Соя 0,75 – 1,0

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни

Обприскування посівів у фазу 
1 – 3 трійчастих листків культури 
(злакові бур'яни в фазі  
1 – 3 листків, дводольні  
2 – 4 листків)

Горох 0,75 – 1,0 Однорічні 
злакові та 
дводольні 
бур’яни

Обприскування посівів у фазу 
2 – 5 справжніх листків культури 
(злакові бур'яни в фазі  
1 – 3 листків, дводольні  
2 – 4 листків)

Горох 
овочевий

0,75

Переваги гербіциду Пульсар® 40

 Низька норма – лише 40 – 50 г д.р./га

  Зручна та готова до використання формуляція - не потребує додаткового 
змішування

 Дуже широкий спектр дії – злакові та дводольні бур'яни

 М’який до культури – швидко метаболізується

 Післясходовий гербіцид – більше часу для внесення

 Має ґрунтову дію – контроль наступних хвиль бур'янів   

Увага, високотехнологічний гербіцид

 Потребує рівномірного внесення по всій площі (перекриття проходів 
обприскувача необхідно звести до мінімуму)

 Не допускати зносу робочої рідини на сусідні поля 

 Для досягнення максимальної грунтової дії гербіциду Пульсар® 40 
необхідна якісна передпосівна обробка грунту, що виключає наявність 
великих грудок (більше 2 см) 

Регламенти застосування гербіциду Пульсар® 40Пульсар® 40


