
Акріс®
Чисті рядочки без бур’янів



Новий гербіцид для соняшнику та кукурудзи з подовженою ґрунтовою дією

Акріс®

ПереВАги ПреПАрАТу:

• Надійний контроль широкого спектра однорічних бур’янів

• Ефективний за умов недостатнього зволоження завдяки вмісту диметенамідуП

• Тривалий період контролю бур’янів

• Немає післядії на наступні культури

• Широке вікно застосування в посівах кукурудзи

* НОрмА ВиТрАТи ПреПАрАТу НА КуКуруДЗі:

Досходове або раннє післясходове внесення: Акріс® 2,5–3,0 л/га (до сходів бур’янів або на ранніх фазах 
розвитку бур’янів). 

Післясходове внесення у бакових сумішах: Акріс® 1,5–2,0 л/га у фазу 3–6 листків культури у поєднанні   
з післясходовими гербіцидами для забезпечення тривалої ґрунтової дії, запобігання появі наступної хвилі 
бур’янів та розширення спектра контрольованих бур’янів.

На легких (слабогумусних) ґрунтах рекомендується зменшувати норму внесення препарату до 2,0 л/га.

ХАрАКТериСТиКА ПреПАрАТу

Діючі речовини диметенамідП (280 г/л) + тербутилазин (250 г/л)

Препаративна форма суспоемульсія (CЕ)

Хімічна група д.р. хлорацетаміди, триазини

розподіл у рослині
системний, абсорбується корінням, сім’ядолями та  
колеоптилем бур’янів

реглАмеНТи ЗАСТОСуВАННя

Культура Соняшник Кукурудза

Норма витрати препарату 2,5–3,0 л/га 1,5–3,0 л/га*

Термін застосування
обприскування ґрунту 
до появи сходів культури

досходове внесення 
або післясходове внесення 
у фазу 3–8 листків культури 
(ранні фази розвитку бур’янів)

Спектр дії
однорічні злакові 
та дводольні бур’яни

однорічні злакові 
та дводольні бур’яни



реКОмеНДАції щОДО ЗАСТОСуВАННя НА СОНяшНиКу:

• Найкраща ефективність – при внесенні гербіциду одразу після посіву (за таких умов не потребує заробки в 
ґрунт)

• За недостатньої зволоженості верхнього шару ґрунту заробка препарату (боронування або прикочування) 
підвищує ефективність гербіцидної дії

• Внесення має бути зроблене до появи сім’ядоль соняшнику на поверхні ґрунту

• Низькі температури після внесення не знижують ефективність препарату

Не ЗАСТОСОВуйТе ґруНТОВі гербіциДи у рАЗі, яКщО:

• Невирівняне грудкувате поле

• Протягом дня прогнозуються зливи

• Прогнозуються заморозки

Кращі фізичні властивості – кращий контроль бур’янів

Висока ефективність Акріс® досягається завдяки перевагам диметенамідуП над іншими хлорацетамідами:

• Найвища розчинність у воді

• Найнижчий коефіцієнт зв’язування в ґрунті

• Активується вже після випадання 5 мм опадів

щоб обрати найкращий період внесення гербіциду Акріс® - скористайтесь сервісом «Дій вчасно - Акріс®» 
у розділі Сервіси на нашому сайті: https://www.agro.basf.ua/uk/Services/ReliableActivation/

Чутливість бур’янів до гербіциду Акріс®

Чутливість бур’янів до гербіциду при застосуванні повної норми витрати:

Вероніка (види)
Veronica spp.

галінсога дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

герань (види)
Geranium spp.

гірчак почечуйний
Polygonum persicaria

гірчиця (види)
Sinapis spp.

грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Дурман звичайний
Datura stramonium

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

Зірочник середній
Stellaria media

Кропива глуха 
пурпурова
Lamium purpureum

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

латук дикий
Lactuca serriola

лисохвіст 
мишохвостиковий
Alopecurus myosuroides

лобода біла
Chenopodium album

лутига розлога
Atriplex patula

метлюг звичайний
Apera spica-venti

мишій зелений
Setaria viridis

Незабудка польова
Myosotis arvensis

Осот жовтий
Sonchus arvensis

Пальчатка (види)
Digitaria spp.

Паслін чорний
Solanum nigrum

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Петрушка собача 
звичайна
Aethusa cynapium

Портулак городній
Portulaca oleracea

Празелень звичайна
Lapsana communis

Просо волосоподібне 
Panicum dichotomiflorum

Просо куряче  
(плоскуха)
Echinochloa crus-galli

редька дика
Raphanus raphanistrum

ромашка (види)
Matricaria spp.

рутка лікарська
Fumaria officinalis

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Тонконіг однорічний
Poa annua

Ториця польова
Spergula arvensis

Череда трироздільна
Bidens tripartita

Чистець польовий
Stachys arvensis

щириця (види)
Amaranthus spp.

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia

бромус (стоколос) 
(види)
Bromus spp.

Вівсюг звичайний
Avena fatua

Волошка синя
Centaurea cyanus

гірчак березковидний
Polygonum convolvulus

гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Жовтець польовий
Ranunculus arvensis

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кучерявець Софії
Descurainia sophia

мак-самосійка  
(мак дикий)
Papaver rhoeas

Нетреба колюча
Xanthium spinosum

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Сухоребрик (види)

Sisymbrium spp.

Фіалка польова

Viola arvensis

чутливі 100–85 % середньочутливі 84–51 %



Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Ці ре ко мен дації ґрун ту ють ся на на шо му сьо годнішньо му досвіді й 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, що 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, зокрема 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. Насамперед це по
годні та ґрунто 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 тощо. За особливо несприятливих умов, 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. BASF Agro 2021

www.agro.basf.ua
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Агроцентр BASF, с. Великі Сорочинці, Полтавська обл., 2017 р.
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