
ПРОТРУЄНЕ НАСІННЯ:

�� Допускається одночасне нанесення фунгіцидів та сухих інокулянтів, 
при цьому важливо не змішувати попередньо фунгіцид з інокулянтом, 
а подавати їх відразу у протруювальну машину

�� За умов невикористання інокульованого насіння на посів у термін 
24 години, насіння має бути оброблене інокулянтом повторно

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура
Норма  

витрати 
препарату

Терміни застосування Спектр дії Кратність 
обробок

Соя
400 г  

(1 пакет) на 
100 кг насіння

суха або волога інокуляція 
без посередньо перед висівом 
насіння або за добу до сівби

сприяє акумуляції рослиною азоту в доступній 
формі завдяки підвищенню симбіотичного 
потенціалу рослини з бульбочковими 
бактеріями

❶

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:

Вологий метод інокуляції: 

додайте невелику кількість води, щоб злегка 
зволожити насіння, та перемішайте його 
з інокулянтом таким чином, щоб вся поверхня 
насіння була покрита інокулянтом (2 мл води 
на 1 кг насіння) 

Сухий метод інокуляції: 

додайте достатню кількість інокулянту 
(із розрахунку 1 пакет на 100–120 кг насіння) 
у бункер сівалки або до протруювача, або ж 
ретельно змішайте інокулянт з насінням.  
Повільно перемішайте впродовж декількох 
хвилин, щоб уся поверхня насіння  
була покрита інокулянтом

Сучасний 
високоефективний 
інокулянт для обробки 
насіння сої на стерильній 
торфовій основі

ХіСтік Соя
Прагнення  
до досконалості
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ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

Дiючі речовини

Бактерії роду Bradyrhizobium 
japonicum (штам 532 C),  
титр не менше 2x109 живих КУО 
на  1 г препарату

Препаративна форма

Стерилізований торф

Сумісність з іншими препаратами: 

за умови сухої інокуляції можна 
застосовувати одночасно з протруй
никами, що містять фіпроніл, тіофа
натметил, піраклостробін, карбатин, 
металаксил, тирам

Упаковка

Пакет 400 г

Гарантійний термін зберігання

24 місяці

Температура зберігання

+2…+8°С
Захищати від температури нижчої  
за 2 °C

Строки очікування перед виходом 
у поле для проведення ручних/
механізованих робіт: 

не регламентуються

Строк очікування  
(днів до збору врожаю): 

не регламентується

�� Стабільний урожай за несприятливих 
умов вирощування

�� Оптимальна фіксація атмосферного 
азоту навіть за стресових умов

�� Ідеальний вибір для малих та середніх 
об’ємів насіння

�� Сумісний майже з усіма 
протруйниками та іншими ЗЗР

�� Тривалий термін зберігання – 
можливість використати у 
наступному сезоні
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