
Архітект ®
Проектуйте надврожай!

Архітект ® – це перше та єдине 
рішення, яке допоможе розкрити 
справжній потенціал вашого 
соняшнику!

Кошик
�� кращий налив зерна

�� збільшення кількості  
та якості урожаю

��менші втрати урожаю 
та зниження кількості 
падалиці для наступних 
культур

Листя та стебло
��  коротші міжвузля  
та товстіше стебло

�� cильніші рослини – вища 
стійкість до вилягання 
та попередження втрати 
врожаю

Коріння
�� кращий розвиток корене-
вої системи

�� більше поглинання води  
та поживних речовин

62° 62°

Морфорегулятор

�� вирівняні посіви

�� краща коренева система 

�� сильніші рослини

�� вища стресостійкість до 
посухи та високих тем-
ператур

Фунгіцид

�� контроль широкого спек-
тра хвороб соняшнику

�� краща імунна система

�� кращий процес фотосин-
тезу



Оптимальна архітектоніка рослин забезпечує підвищення  
стресостійкості та вищий врожай

Внесення у фазу ВВСН 18  
(8 листків)

Внесення у фазу ВВСН 33–35 
(видовження стебла)

Вплив Архітект ® на висоту рослин соняшнику  
Агроцентр BASF, смт Терезине, 2018 р.

Контроль 1 43 6 72 5

1   Архітект ® 1,2 л/га + Турбо 0,6 кг/га
2   Архітект ® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га
3  Архітект ® 2,0 л/га + Турбо 1,0 кг/га

4  Архітект ® 1,0 л/га + Турбо 0,5 кг/га
5  Архітект ® 1,2 л/га + Турбо 0,6 кг/га
6 Архітект ® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га
7 Архітект ® 2,0 л/га + Турбо 1,0 кг/га

Вплив Архітект ® на кореневу систему та стебло; 
Агроцентр BASF, с. Дальник, 2018 р.

Контроль 1 32

1   Архітект ® 1,2 л/га + Турбо 0,6 кг/га
2   Архітект ® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га
3  Архітект ® 2,0 л/га + Турбо 1,0 кг/га
Внесення у фазу ВВСН 18–20 (8–10 листків)
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Контроль, 

n = 13

158,6

Архітект ® 1,2 л/га + 
Турбо 0,6 кг/га,

n = 13

140,7

Архітект ® 1,5 л/га + 
Турбо 0,75 кг/га,

n = 13

137,8

Вплив на висоту, см

Джерело: агроцентри BASF, 2017–2019 рр.
Внесення у фазу 8–10 листків (ВВСН 18)
Облік висоти у фазу ВВСН 85 (перед збиранням)
n – кількість дослідів
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Архітект ® 1,2 л/га +  
Турбо 0,6 кг/га  
(ВВСН 18-20) +
Піктор ® 0,5 л/га  
(ВВСН 65), n=9

28,8

Урожайність соняшнику з агроцентрів та демоцентрів BASF, ц/га, 2017-2020

Джерело: середні ціни прайс-листів дистрибутора за даними Клеффманн, 2020 р. 
Вартість продукції: 490$/т соняшнику
n= кількість дослдів

Архітект ® 1,2 л/га + 
Турбо 0,6 кг/га  

(ВВСН 18-20), n=14 

24

335 $

Контроль, 
n=14

20,8

131 $

Архітект ® 1,5 л/га +  
Турбо 0,75 кг/га  
(ВВСН 18-20) +  
Піктор ® 0,5 л/га  
(ВВСН 65), n =14
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34,4

Архітект ® 1,5 л/га +  
Турбо 0,75 кг/га  

(ВВСН 18-20), n=17

28,4

432 $

Контроль, 
n = 17

24,3

169 $



Архітект ®  
1,0–2,0 л/га + Турбо 

0,5–1,0 кг/га

Порядок приготування робочого розчину:
1. Турбо (якісне перемішування, що дасть можливість 
розчинитись)
2. Архітект ®
Рекомендовані норми до застосування:
в умовах недостатнього зволоження: Архітект ® 1,2 л/га + 
Турбо 0,6 кг/га;
в умовах достатнього зволоження: Архітект ® 1,5 л/га +  
Турбо 0,75 кг/га

Сумісність з іншими препаратами: добре змішується із 
багатьма пестицидами; не рекомендується застосовувати 
Архітект ® разом із листовими добривами, що містять кальцій, 
амінокислотами та грамініцидами.
Рекомендації щодо застосування:
��Найвищий ефект зменшення висоти досягається при 

застосуванні препарату у фазу ВВСН 18/33  
(8-14 листків соняшнику)
��Уникайте застосування продукту Архітект ®, коли рослини 

перебувають у стресі (зокрема, ґрунтова та повітряна 
посуха, зниження температури, нестача поживних 
елементів, хімічний стрес тощо)

Рекомендації щодо використання Архітект ®

Місце Архітект ® у системі захисту соняшнику

Архітект ® – тривала захисна фунгіцидна дія

Контроль

��Краще укріплення рослини 
у ґрунті 

��Збільшується коренева 
система для більш інтен-
сивного поглинання води 
та поживних речовин 

��Більше, товще та зеленіше 
листя – захищає рослину 
від втрати вологи, про-
никнення грибних хвороб 
і подовжує процес фото-
синтезу

��Коротші, товщі та міцніщі 
стебла – зменшення віро-
гідності вилягання, зни-
ження витрат енергії для 
транспортування води та 
поживних речовин, сильні-
ші рослини

��Більший діаметр і краще 
виповнений кошик – біль-
ша кількість та якість 
насіння; вища маса тисячі 
насінин – вища урожай-
ність

Контроль Архітект ® 

Контроль Архітект ® 

Контроль Архітект ®

Контроль Архітект ® 

Контроль Архітект ® Контроль Архітект ® Контроль Архітект ® 

Архітект ®

Починаючи від 1 ц/га, прибавка вже є окупною! Проектуйте надврожай!

Контроль Архітект ® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га 

Агроцентр BASF, Хмельницька обл., 2019 р., застосування у фазу ВВСН 18–20. Фото зроблене через 70 днів після внесення



Відроджуй 
з Архітект ®
Купуючи продукт, Ви не тільки 
підвищуєте врожайність соняшнику,  
а й рятуєте українську архітектуру. 


