
   Забезпечує вдвічі більше бактерій на 
насінину, ніж конкурентні продукти. 
Більше ризобій на насінину означає 
кращий потенційний урожай

   Підвищує кількість кореневих 
бульбочок і покращує фіксацію азоту

   Повністю розкриває потенціал рослини

   Гарантує максимальну гнучкість у 
застосуванні протруєного насіння

   Є економічно ефективним і надійним

   Забезпечує виживання бактерій 
на поверхні насінини до 90 днів. 
Виживання бактерій на насінні до 
посіву є вирішальним фактором 
успішної дії інокулянту

   Підвищує вміст доступного азоту у 
ґрунті для наступної культури

   Повністю сумісний із протруйником 
Стандак® Топ

ХайКот Супер Соя + ХайКот 
Супер Екстендер – рідкий 
двокомпонентний пре-інокулянт 
для насіння сої

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ:

Препаративна форма
двокомпонентна рідка формуляція: 
ХайКот Супер Соя та Екстендер: 
живлення та захист

Упаковка
ХайКот Супер Соя 6,4 л +
ХайКот Супер Екстендер 6,4 л

Діючі речовини
Bradyrhizobium japonicum  
(штам 532 C) титр 1x1010/мл

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

Унікальна інноваційна технологія 
BASF, розроблена для попередньої 
високоякісної інокуляції насіння, що 
заздалегідь підготовує посівний матеріал 
та економить дорогоцінний час у період 
весняно-польових робіт.

ХайКот  
Супер Соя
Незамінна складова  
Вашої технології



              Культура
Норма

витрати
препарату

Термін 
застосування

Спектр дії

                  

                  Соя

1,42 л/т +
1,42 л/т

інокуляція 
насіння (можна 
розпочинати за 
90 діб до висіву 

насіння)

сприяє акумуляції рослиною азоту в доступній 
формі завдяки підвищенню симбіотичного 

потенціалу рослини з бульбочковими 
бактеріями

* Прибуток – дохід від прибавки з вирахуванням вартості препаратів, розрахованої за дистриб'юторськими цінами 2019 р.
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Демоцентр BASF, с. Крупець, Рівненська обл., 2019

Контроль ХайКот Супер Соя, 1,42 л/т + 
 ХайКот Супер Екстендер, 1,42 л/т 

(ВВСН 00)

416*

 $/га
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Урожайність, т/га

+1,6 т/га

Демоцентр BASF, с. Оринин, Хмельницька обл., 2019

Контроль ХайКот Супер Соя, 1,42 л/т +  
ХайКот Супер Екстендер, 1,42 л/т  

(ВВСН 00) + Абакус®, 0,75 л/га (ВВСН 55)
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+0,5 т/га

54*
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Сумісність з іншими препаратами

Інокулянт ХайКот Супер Соя можна 
застосовувати з деякими препаратами 
як фунгіцидної, так і інсектицидної дії, 
зареєстрованими для сої (наприклад, 
Стандак® Топ). Перед застосуванням з іншими 
протруйниками необхідно провести тест на 
сумісність. 

За детальнішою інформацією зверніться до 
виробника й дотримуйтесь його рекомендацій. 
При одночасній обробці ХайКот Супер Соя та 
протруйником насіння треба висіяти у ґрунт 
протягом 45 днів після нанесення препаратів.

Рекомендації щодо застосування

Змішайте 6,4 л інокулянту ХайКот Супер Соя  
з 6,4 л Екстендеру в чистій ємності. Нанесіть 
отриманий розчин (12,8 л) на 4–5 т насіння, 
використовуючи порційний або поточний 
протруювач. Рекомендована норма нанесення 
забезпечить не менше ніж 2,5x106 живих бактерій 
на кожній насінині упродовж 90 днів після 
обробки насіння.

Якщо інокульоване насіння не було висіяне, його 
можна переробляти на олію й використовувати  
в інших цілях. Інокульоване насіння, протруєне 
пестицидами, подальшій переробці не підлягає!

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

ХайКот Супер Соя   

Незамінна складова Вашої технології


