
Iншур®     Перформ
РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура
Норма  

витрати 
препарату

Терміни 
застосування Спектр дії Кратність 

обробок

Пшениця  
озима та яра

0,5 л/т
обробка насіння 

перед сівбою

тверда та летюча сажки,  
смугаста та сітчаста плямистості,  
кореневі гнилі, септоріоз, ринхоспоріоз

❶

Ячмiнь озимий
та ярий

0,5 л/т
обробка насіння 

перед сівбою

тверда та летюча сажки,  
смугаста та сітчаста плямистості,  
кореневі гнилі, септоріоз, ринхоспоріоз 

❶

Кукурудза 0,5 л/т
обробка насіння 

перед сівбою
пліснявіння насіння, пухирчаста та летюча сажки, 
кореневі гнилі ❶

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

Яскраво виражений AgCelence®-ефект  
сприяє отриманню додаткового врожаю завдяки:

�� Двокомпонентний протруйник, що містить діючі 
речовини з групи триазолів і стробілуринів

�� Ідеальна комбiнацiя дiючих речовин з двох рiзних 
хiмiчних класiв забезпечує якісний контроль 
насіннєвої інфекції

�� Має 100% селективнiсть до культури

�� Гнучкiсть у виборi термiнiв протруювання насіння  
(вiд однiєї години до 18 мiсяцiв)

�� Оптимальний вибір для передпосівної обробки 
насіння за пізніх строків сівби озимих культур

�� Швидкому й рівномірному проростанню насіння 
навіть за критичних умов вегетації

�� Краще розвиненій кореневої системи, що забезпечує 
посилене поглинання азоту та забезпечення вологою 
на початкових етапах розвитку рослин

�� Збільшенню стійкості сходів до стресових умов  
посухи, заморозків

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

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

не регламентуються

Строк очікування  
(днів до збору врожаю): 

не регламентується

Сумісність з іншими препаратами: 

може бути застосований як самостійно, 
так і в сумішах з фунгіцидними та 
інсектицидними протруйниками. 
У кожному конкретному випадку 
необхідно перевірити препарати на 
сумісність

Упаковка

Пластикові каністри 5 л

Двокомпонентний фунгіцидний 
протруйник насіння зернових 
культур широкого спектра 
дії, що містить стробілурин, 
з ефективним контролем хвороб і 
яскраво вираженим фізіологічним 
ефектом AgCelence®

Сила життя – 
хвороби в небуття!
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 ] Дiюча речовина

Піраклостробін (40 г/л) + 
тритіконазол (80 г/л)

Хімічна група д.р.

Стробілурини + триазоли

Препаративна форма

Концентрат, який тече,  
для обробки насіння (ТН)

Розподiл у рослинi

Трансламінарний та системний

Гарантійний термін зберігання

36 місяців

Температура зберігання

0… +40°С

1312




