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ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА КОМПАНІЇ BASF
Київська, Черкаська, Чернігівська області моб. 050 447 57 42 

Київська, Вінницька, Житомирська області моб. 050 355 78 67 

Дніпропетровська, Харківська області моб. 095 280 09 29

Полтавська, Сумська області моб. 050 341 65 07

Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, 
Чернівецька області

моб.  050 381 52 01
095 196 26 26

Закарпатська, Волинська, Рівненська, 
Львівська області

моб. 050 383 53 43 

Херсонська, Запорізька області моб. 050 307 98 81

Миколаївська, Одеська, Кіровоградська області моб. 050 413 01 98 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

моб. 050 418 40 95 Керівник регіону
моб. 095 280 57 79 Чернігівська область
моб. 050 418 40 96 Чернігівська область
моб. 050 310 19 81 Черкаська область
моб. 050 341 65 08 Черкаська область
моб. 095 271 89 83 Черкаська область
моб. 050 315 54 25 Київська область
моб. 095 280 09 21 Київська область
моб. 050 419 49 96 Київська область
моб. 050 448 23 36 Вінницька область
моб. 050 315 87 86 Вінницька область
моб. 050 418 36 72 Житомирська область
моб. 050 418 36 80 Житомирська область

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

моб. 050 964 57 00 Керівник регіону
моб. 050 417 55 38 Рівненська, Волинська області
моб. 050 411 06 31 Тернопільська область
моб. 050 359 00 43 Тернопільська область
моб. 050 414 53 06 Хмельницька область
моб. 095 007 10 86 Хмельницька область
моб. 095 280 09 57 Івано-Франківська, Чернівецька області
моб. 050 312 98 07 Волинська область
моб. 050 359 00 61 Львівська область
моб. 095 271 89 82 Львівська область

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

моб. 050 351 22 08 Керівник регіону
моб. 050 414 66 23 Миколаївська область
моб. 050 341 65 20 Миколаївська, Кіровоградська області
моб. 095 274 21 95 Кіровоградська область
моб. 050 388 87 73 Кіровоградська область
моб. 050 418 75 38 Херсонська область
моб. 050 355 76 41 Одеська область
моб. 050 315 85 03 Одеська область
моб. 095 280 09 50 Запорізька область
моб. 050 964 56 95 Запорізька область

СХІДНИЙ РЕГІОН

моб. 050 315 87 03 Керівник регіону
моб. 050 418 36 82 Сумська область
моб. 095 271 79 39  Луганська, Харківська області
моб. 050 447 29 30 Харківська область
моб. 050 315 59 35 Полтавська область
моб. 095 280 09 61 Полтавська область
моб. 050 341 65 11 Дніпропетровська область
моб. 050 355 78 52 Дніпропетровська область

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА КОМПАНІЇ BASF

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 будь-яку 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 во-кліма 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
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Бобові.–.одна.з.найдавніших.культур,.що.вирощується.
людством..

Наприклад,.історія.вирощування.гороху.налічує.близько.
20. тисяч. років,. а. соя. була. введена. в. культуру. в. ХІ. ст..
до.н..е..на.території.Північно-Західного.Китаю.(китайська.
назва.сої.в.перекладі.означає.«великий.біб»).

Бобові. поєднують. два. найважливіших. процеси:. фото-
синтез. та. азотфіксацію.. Завдяки. цьому. вони. не. лише.
забезпечують.власні.потреби.в.азоті,.а.й.підвищують.ро-
дючість.ґрунтів.і.поліпшують.екологію.

Бобові.культури.мають.унікальний.хімічний.склад,.поєд-
нуючи.високий.вміст.білка.з.підвищеною.кількістю.жирів.
і. вуглеводів.. Завдяки. цим. особливостям. вони. посіда-
ють.чільне.місце.серед.культур.світового.землеробства..
Вирощування.сої.та.гороху.–.один.з.основних.шляхів.по-
долання.дефіциту.білка.та.продовольства.на.планеті.

У.цій.брошурі.розглядаються.основні.моменти.сучасної.
технології.вирощування.гороху.й.сої,.а.також.досягнення.
компанії.BASF.у.цій.галузі..

Основна.частина.матеріалів.видання.ґрунтується.на.роз-
робках.компанії.BASF.із.використанням.інформації.із.за-
гальнодоступних.джерел.

.

.
З.повагою,.компанія.BASF
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Горох.–.рослина.довгого.дня..Він.відносно.маловибагли-
вий.до.тепла:.насіння.гороху.проростає.за.температури.
1–2.°С..Водночас.за.таких.умов.насіння.проростає.дуже.
повільно,. сходи. з’являються. ослаблені,. а. їхня. частина.
взагалі.може.загинути..Мінімальна.температура,.необхід-
на.для.нормального.розвитку.сходів.і.формування.вегета-
тивних.органів.гороху,.становить.5–6.°С,.а.з.підвищенням.
температури.до.10–12.°С.насіння.проростає.за.5–7.днів..
Сходи. гороху. витримують. короткочасні. заморозки.
до.–4.°С..Оптимальна.температура.повітря.в.період.
формування.вегетативних.органів.–.12–16.°С,.а.в.
період.росту.бобів. і. наливу.насіння.–.16–22.°С..
Температура.вище.26.°С.негативно.впливає.на.
кількість.та.якість.урожаю..Ця.культура.вимог-
лива.до.вологи,.критичний.період.у.водоспо-
живанні.–.від.закладки.генеративних.органів.
до.повного.цвітіння.

Соя.–.світлолюбна.й.вимоглива.до.тепла.рос-
лина..Це.культура.мусонного.клімату:.найкра-
щі.умови.для.неї.створюються.за.температури.
повітря. вище. 15.°С.. Мінімальна. температура.
проростання.сої. –.7.°С,.оптимальна.–.14–20.°С..
Сходи. витримують. короткочасні. заморозки.

до. –3.°С,. але. таке. зниження. температури. у.фазу.
трьох.справжніх.листків.є.критичним.і.може.призве-

сти.до. загибелі.рослин..Для.проростання.насіння.сої.
необхідна.сума.ефективних.температур.на.рівні.17–22.°С..
Соя.–.типова.рослина.короткого.дня.

Температурний. режим. впливає. на. величину. та. якість.
урожаю. сої.. За. підвищення. температури. в. пізні. фази.
розвитку.рослин.прискорюється.дозрівання.насіння,.по-
силюється.синтез.жирів,.знижується.накопичення.вугле-
водів,. а. за.низьких. температур,.навпаки,.підвищується.
вміст.у.насінні.вуглеводів.і.гальмується.синтез.білків.

Насіння гороху
проростає
за температури

1–2 °С

Надлишкове 
зволоження змінює 

тепловий режим 
ґрунту в бік нижчих 

температур, ніж 
потрібно для появи 

сходів сої.

Найповніше. генетичний. потенціал. бобові. культури.
реалізують. при. їхньому. вирощуванні. на. струк-
турних.чорноземах.із.високим.вмістом.гуму-
су. із. слабокислою. реакцією. ґрунтового.
розчину..На.таких.ґрунтах.вони.здатні.
формувати.стабільний.урожай.25–30.
ц/га..На.підзолистих,.дерново-під-
золистих,. сірих. лісових. ґрунтах,.
які. мають. невисокий. вміст. гу-
мусу. й. підвищену. кислотність,.
бобові,. особливо. соя,.форму-
ють.урожай.на.рівні.10–15,.а.у.
кращі.роки.–.20–25.ц/га..

Для.бобових.культур.найкра-
щими. попередниками. є. ози-
мі. та. ярі. зернові,. кукурудза,.
особливо. на. зелений. корм.
і. силос.. Гарні. попередни-
ки. –. цукрові. буряки,. карто-
пля,.багаторічні. злакові. трави..
Допускається.посів.сої.на.тому.
ж.полі.протягом.2–3.років.

До. небажаних. попередників. на-
лежать. інші. зернобобові. культури.
та. багаторічні. бобові. трави. й. культу-
ри-хазяї.збудників.скле.ро.ти.ніо.зу,.такі.як.
соняшник.і.хрестоцвіті.

Бобові. –. цінні. попередники. для. інших. культур.
за.умови.їхнього.збирання.в.оптимальні.терміни..Вони.
залишають.після.себе.у.ґрунті.70–100.кг/га.доступного.
азоту..Тому,.наприклад,.після.сої.реко.менду.ється.роз-
міщувати.кукурудзу.на.зерно,.яка.в.цьому.випадку.дає.
прибавку.врожаю.до.15.%.(дані.США).

Через небезпеку 
накопичення 

збудників хвороб 
і шкідників горох 
рекомендується 

повертати на те ж 
поле сівозміни не 
раніше, ніж через  

5–6 років.
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Соя,. як. і. всі. зернобобові,. –. цінна. культура. в. сівозміні..
Повертати.її.на.те.ж.поле.рекомендується.не.раніше,.ніж.
через. 2. роки,. хоча. і. повторні. посіви. соя. витримує. без.
значного.зниження.врожайності.(діагр. 1).

Вибір. прийомів. обробітку. ґрунту. під. горох. і. сою. зале-
жить. від. ґрунтово-кліматичних. умов. і. загального. рівня.
культури.землеробства.господарства,.у.т..ч..від.ступеня.
забур’яненості. полів.. Так,. у. межах. основного. обробіт-
ку. ґрунту. при. засміченні. полів. однорічними. бур’янами.
проводять.покращену.зяблеву.оранку.(2–3.дискування.й.
осіння.оранка).або.напівпаровий.обробіток.ґрунту.(літня.
оранка.та.1–2.культивації.для.знищення.сходів.бур’янів)..
За. наявності. на. полях. коренепаросткових. бур’янів. за-
стосовують.пошаровий.обробіток.ґрунту,.який.включає.
лущення.дисковими.та.лемішними.знаряддями.й.наступ-
ну. глибоку. оранку. на. 25–27. см. під. час. появи. масових.
сходів.бур’янів..В.останньому.випадку.також.ефективне.
застосування.гербіцидів.суцільної.дії.після.збирання.по-
передника.й.відростання.вегетативних.органів.бур’янів..
Такий.прийом.особливо.ефективний.за.посушливих.умов.
у.другій.половині.вегетації.

При. короткому. післязбиральному. періоді. проводять.
лущення.стерні.й.наступну.оранку.з.вирівнюванням.по-
верхні.поля..Соя.порівняно.з.горохом.більш.вимоглива.
до. передпосівного. обробітку. ґрунту.. Ранній. весняний.
обробіток. ґрунту. під. сою. починається. з. боронування.
важкими.та.середніми.зубовими.боронами.при.настанні.
фізичної.стиглості.ґрунту..Боронують.поле.впоперек.або.
під.кутом.до.напрямку.оранки.в.1–2.сліди.

На.чистих,.вирівняних.з.осені.полях.після.ранньовесня-
ного.боронування.до.сівби.ґрунт.не.обробляють..На.не-
вирівняних.з.осені,.засмічених.зимуючими.бур’янами.або.
падалицею.полях.і.за.тривалої.холодної.весни.необхідно.
проводити.культивацію.на.глибину.6–8.см. із.наступним.
прикочуванням.. Прикочування. підвищує. температуру.
посівного. шару. на. 1,5–3,0.°С. і. стимулює. проростання.
бур’янів,. які. будуть. знищені. наступною. передпосівною.
культивацією.

Діаграма 1. Урожайність сої у монокультурі та при 
чергуванні з озимою пшеницею (дані ВНДІОК)
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За.недостатньої.кількості.у.ґрунті.доступних.форм.еле-
ментів.живлення.бобові.особливо.активно.реагують.на.
диференційоване. внесення. добрив. під. основний. обро-
біток,. під. час.сівби. і. в. підживлення..До.70.%.загально-
го. споживання. азоту. бобові. забезпечують. біологічною.
фіксацією. його. з. повітря. бульбочковими. бактеріями,.
які. розвиваються. на. їхній. кореневій. системі,. утворюю-
чи.симбіоз..За.таких.умов.внесення.азотних.добрив.ма-
лоефективне..Але,.разом.із.тим,.на.бідних.ґрунтах.і.при.
відставанні.рослин.у.рості.або.за.відсутності.бульбочок.
допускається.внесення.азотних.добрив.

Фосфорні. й. калійні. добрива.вносять. залежно.від. ґрун-
тових. запасів. елементів. живлення. (табл. 1).. Потреба. в.
магнії.(40–60.кг/га).зазвичай.задовольняється.внесенням.
таких.добрив,.як.вапно,.кізерит.тощо..

Передпосівну. культивацію. проводять. культиватора-
ми. для. передпосівного. обробітку. на. глибину. 4–5. см.
або. комбінованими. агрегатами. типу. «компактора»..
Культивацію. проводять. упоперек. або. під. кутом. до. на-
прямку. попередніх. обробітків.. Оптимальна. структура.
ґрунту.для.бобових.культур.створюється.за.його.об’єм-
ної.маси.1,10–1,25.г/см3..

Соя.під.час.збирання.потребує.низького.зрізу:.5–8.см..
Тому. не. допускається. наявність. борозен. і. гребенів.
вище.4.см.

Бобові..–.високобілкові.культури,.тому.вони.спо-
живають.на.одиницю.основної.продукції.значну.
кількість.елементів.живлення,.особливо.азоту..
Наприклад,.горох.виносить.N.–.5,0–6,0;.Р

2
О

5
.–.

1,6–2,0;.К
2
О.–.2,0–3,0.кг.на.1.ц.зерна.

Горох.споживає.азот.протягом.вегетаційного.
періоду.нерівномірно.–.так,.до.початку.цвітіння.
засвоюється.20.%.від.загальної. кількості.азо-
ту..Під. час. цвітіння,. утворення. та. росту. бобів.
інтенсивність. споживання. азоту. у. 2,5–3. рази.
вища,.ніж.до.цвітіння..

Соя. теж. нерівномірно. споживає. елементи. живлення.
впродовж.вегетації.(діагр. 2)..Культура.виносить.з.уро-

жаєм.у.середньому.N.–.5,0–7,3;.Р
2
О

5
.–.1,4–1,9;.К

2
О.–.2,8–

2,9;.MgO.–.0,8–1,0;.СаО.–.2,1;.S.–.0,4.кг/ц..В.азотному.жив-
ленні.критичний.період.для.сої.–.2.тижні.до.та.після.цвітін-
ня;.у.фосфорному.–.перший.місяць.вегетації.

Визначити  
потребу азотного 
підживлення мож-
на за розвитком 

бульбочок на коре-
невій системі: якщо 
їх мало (менше 5 на 
одну рослину) і во-
ни біло-кремового 
кольору всереди-

ні – є потреба в 
підживленні; якщо 
бульбочок багато, 
вони крупні з ро-
жевою м'якоттю – 
азотфіксація від-

бувається активно, 
і підживлення не 

обов’язкове.

Останніми 
роками набули 
широкого поширення 
технології мінімального 
та нульового обробітку 
ґрунту під посів зерно-
бобових культур. Слід 
зазначити, що успіх 
цих технологій забез-
печується лише при 
суворому дотриманні 
агротехнічних вимог 
до заходів бороть-
би з бур’янами, 
хворобами та 
шкідниками.

Діаграма 2. Середнє відносне споживання соєю 
елементів живлення
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Дані, наведені в табл. 1, є 
орієнтовними. Норми вне-
сення мінеральних добрив 
уточнюють, враховуючи 
родючість ґрунту, післядію 
добрив, вміст елементів 
живлення в орному шарі, 
величину запланованого 
врожаю тощо.

У.бобових.більша.потреба.в.кальції,.ніж.у.зернових.куль-
тур..Оптимальний.рівень.показника.рН.=.6,2.–.7,2.підтри-
мується.внесенням.вапна.за.даними.ґрунтової.діагнос-
тики;.вапно.вносять.під.попередню.культуру.сівозміни..

Залежно. від. ґрунтових. умов. соя. потребує. доволі. ви-
сокої.кількості.мікро.еле.ментів..Часто.мікроелементи.
при. вапнуванні. стають. важкодоступними. для. рос-
лин.сої.. У. таких.випадках.перевагу.надають.поза-
кореневим.підживленням.розчинами.комплексних.
мікродобрив..На.кислих.(рН.<.5,5).ґрунтах.обов’яз-
ковим.прийомом.є.внесення.мікродобрив,.що.міс-
тять.молібден..

Мікродобрива. підвищують. стійкість. бобових. до.
грибних. і.бактеріальних.хвороб,.посухи,.екстре-
мальних.температур,.підсилюють.азотфіксацію.з.
повітря,.покращують.синтез.хлорофілу.та.активі-
зують.процеси.фотосинтезу.

Таблиця 1. Середні орієнтовні норми внесення фосфорних і калійних добрив під сою Потреба.бобових.у.мікродобривах.зростає.при.застосу-
ванні.підвищених.норм.мінеральних.добрив..Вносять.мі-
кродобрива.зазвичай.у.вигляді.позакореневого.піджив-
лення.i.через.передпосівну.обробку.насіння.

Наприклад,.оптимальні.терміни.застосування.Мо.та.Со.–.
початок.гілкування;.В,.Cu,.Zn.–.цвітіння..

У.фазу.бутонізації.–.початку.цвітіння.проводять.поза-
кореневе.підживлення.посівів.сої.карбамідом.із.розра-
хунку.5–7.кг.д.р./га.з.витратою.робочого.розчину.250–
300.л/га..У.цей.час.інтенсивність.симбіотичної.фіксації.
азоту.знижується,.в.той.час.як.соя.потребує.азоту.для.
формування.врожаю.насіння..Крім.того,.дефіцит.азоту.
в.цей.період.знижує.стійкість.рослин.до.посухи..З.цим.
заходом. поєднують. внесення. бору. у. складі. мікродо-
брив.для.зменшення.абортивності.бобів..Підживлення.
проводять.у.ранкові.або.вечірні.години.для.запобіган-
ня.сонячним.опікам..

Найефективнішими,. але. й. найдорожчими. є. комплексні.
водорозчинні.мікродобрива,.які.містять.мікроелементи.в.
хелатній.формі.

За. умов.помірного.клімату.можна.успішно.вирощувати.
лише. сорти. сої. ультраскоростиглої. групи. (тривалість.
періоду. від. сходів. до. дозрівання.менше. 80. днів),. дуже.
скоростиглої. (81–90. днів),. скоростиглої. (91–110. днів),.
середньоскоростиглої. (111–120. днів). і. середньостиг-
лої. (121–130.днів). груп..У.ранньостиглих.сортів.реакція.
на.три.валість.світлового.дня.менше.виражена,.через.те.
що. реакція. сортів. на.фотоперіодизм. тісно. пов’язана. з.
періодом. їхньої.вегетації..Скоростиглі.сорти.менше.ре-
агують.на.довжину.дня,.ніж.середньостиглі.та.особливо.
пізньостиглі.. Тому. відхилення. в. термінах. посіву. більш.
ранньостиглих.сортів.не.є.такими.критичними,.як.серед-
ньо-.та.пізньостиглих.

Розчини мікродо-
брив, особливо 
ті, що містять 

молібден, токсичні 
для азотфіксуючих 
бактерій. Тому при 

обробці насіння 
гороху та сої 

необхідно уникати 
бакових сумішей  

інокулянт + 
мікродобриво, 

що містить Мо. За 
потреби допус-

каються 2 окремі 
обробки: спочатку 

розчином  
мікродобрив,  

а згодом, після 
просушування 

насіння, розчином  
інокулянту.

Забезпеченість 
ґрунту  

елементами 
живлення

Вміст у ґрунті рухо-
мих форм  

(за Мачигіним)

Середні норми добрив, кг/га д.р.

фосфорних калійних

фосфору калію
без..

зрошення
при..

зрошенні
без.

зрошення
при..

зрошенні

Дуже.низька <.10 <.50 80–90 100–120 60–80 80–100

Низька 11–15 51–100 60–80 80–90 40–60 60–80

Середня 16–30 101–200 40–60 60–80 20–40 40–60

Підвищена 31–45 201–300
20–30.при.
посіві

40–60 не.вносять 20–40

Висока 46–60 301–400 не.вносять
20.при.
посіві

не.вносять не.вносять
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Що.таке.інокуляція
Інокуляція. –. це. обробка. насіння. бобових. чистою. куль-
турою.азотфіксуючих.бактерій.Bradyrhizobium japonicum.
(соя).та.Rhizobium leguminosarum. (горох)..Використання.
інокулянтів.–.науково.доведений.природний.шлях.збіль-
шення. кількості. азоту,. доступного. для. рослин,. і. підви-
щення.їхньої.урожайності.

Чому.потрібно.застосовувати.інокулянти
Використання. якісних. інокулянтів. із. високим. вмістом.
азотфіксуючих. бактерій. для. обробки. насіння. бобових.
культур.сьогодні.є.необхідністю,.оскільки.дає.змогу.пов-
ною. мірою. реалізувати. генетичний. потенціал. сучасних.
сортів,.а.отже,.забезпечити.найвищі.врожаї.за.найкращої.
окупності.інвестицій..

Дехто.з.аграріїв.вважає,.що.ґрунт.містить.достатньо.при-
родних.азотфіксуючих.бактерій..Однак.на.практиці.май-
же.неможливо.визначити.їхню.кількість.та.ефективність,.
особливо.на.полях,.що.зазнали.затоплення,.суховіїв,.дії.
надвисоких.або.низьких.температур.чи.суворих.зим..

Застосування. якісних. інокулянтів. із. високим. вмістом.
ризобіальних.бактерій.гарантує,.що.кожна.насінина.має.
достатню.кількість.активних.високоефективних.ризобій.
від.самого.початку.

Інокулянти.компанії.BASF.розроблені.на.основі.передо-
вих.досягнень.сучасної.біологічної.науки. і.представлені.
в.кількох.зручних. і.легких.у.застосуванні.формуляціях,.
що.дають.можливість.ефективно.інкорпорувати.корисні.
ризобіальні.бактерії.до.насінини..

Максимальне.розкриття.потенціалу.
врожайності
Застосування. інокулянтів,. що. містять. сучасні. високое-
фективні.культуро-специфічні.штами.ризобіальних.бак-
терій. із. підвищеною.життєздатністю. у. високих. концен-
траціях,. забезпечує. утворення. максимальної. кількості.
бульбочок. на. кореневій. системі. рослин,. що. так. само.
сприяє. інтенсивній. фіксації. азоту. з. атмосфери. та. пе-
ретворенню. його. на. доступну. рослинам.форму.. Це. і. є.
запорукою.більших.урожаїв.бобових..Інокуляція.насіння.
гороху.та.сої.навіть.за.регулярного.чергування.культур.
та.застосування.мінеральних.добрив.дає.прибавку.вро-
жаю.до.10.%.(дані.США).

Інокуляція.не.лише.підвищує.врожайність.
сільськогосподарських.культур,.а.й.дає.низку.
інших.вагомих.переваг:
• Зменшення норм використання добрив..Активні.ри-

зобії. за.умови.правильної. інокуляції.насіння.та.ефек-
тивного.штаму.бактерій.здатні.фіксувати.до.250.кг/га.
доступного. рослинам. азоту. за. період. вегетації. сої,.
час.тину. якого. використовують. наступні. у. сівозміні.
сільськогосподарські.культури.

• Ефективність навіть за несприятливих умов..Здорові.
штами. ризобій. від. компанії. BASF. є. продуктивнішими.
за.природні.штами.й.аналоги.інших.компаній,.здатні.до.
активного. утворення. бульбочок. навіть. за. високої. чи.
низької.температури.та.еродованості.ґрунту.

• Послаблення тиску бур’янів на культурні рослини..
Завдяки. зменшенню. кількості. внесення. мінеральних.
азотних. добрив. на. посівах. бобових. культур. зменшу-
ється.кількість.легкодоступного.для.шкідливих.рослин.
азоту.у.ґрунті,.що.послаблює.силу.їхнього.росту.

Інокуляцію
насіння.можна.
проводити

за 90 днів  
до.посіву

Високі норми  
азотних добрив  
(30–45 кг д.р./га)  

негативно 
впливають на 

симбіоз бобових 
із бульбочковими 

бактеріями.
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• Зменшення забруднення води. Чим.менше.застосо-
вують.азотних.добрив,.тим.менше.азоту.промивається.
до.ґрунтових.вод.

• Зростання прибутковості. Підвищення. врожайності.
разом.зі.зменшенням.норм.внесення.азотних.добрив.
робить.використання.інокулянтів.вигідною.інвестицією.

Основні.передумови.ефективної.азотфіксації:
•. наявність. активного. вірулентного. штаму.

бактерій-азотфіксаторів;

•. вміст. у. ґрунті. фосфору. не. нижче. середнього. рівня.
забезпеченості;

•. температура.ґрунту.в.прикореневому.шарі.15–20.°С;

•. рН.ґрунту.на.рівні.5,5–7,0;

•. аерація.та.наявність.у.ґрунті.мікроелементів,.особливо.
Мо.та.Со.

Протруювання. насіння. проводять,. як. правило,. в. день.
посіву.. Разом. із. протруюванням. здійснюють. обробку.
інокулянтом.

Звертаємо. увагу,. що. високоефективним. пре-інокулян-
том.компанії.BASF.можна.проводити.інокуляцію.насіння.
за.90.днів.до.посіву.

Інокуляцію 
насіння можна 

проводити за 90 
днів до посіву, 

використовуючи 
високоефективні 

інокулянти компанії 
BASF. Це вагома 
перевага не лише 

для насіннєвих 
компаній і госпо-

дарств із великими 
посівними площами 

сої, а й для інших 
виробників.

Рідкий. стерильний. пре-інокулянт. із. гарантованим. міні-
мальним.титром.бактерій.Bradyrhizobium japonicum в.1.г.
продукту.1.х.1010.–.це.вдвічі.більше.бактерій.на.насінину,.
ніж.у.конкурентних.продуктах..ХайКот Супер Соя.має.
найбільшу.концентрацію.серед.усіх.відомих.інокулянтів.і.
подовжений.термін.життєздатності.бактерій.на.обробле-
ному.насінні.до.90.днів..

При.обробці.ХайКот Супер Соя. також.можливе.одно-
часне.нанесення.на.насіння.препаратів.для.протруєння..
Важливо.зазначити,.що.за.одночасної.обробки.насіння.
інокулянтом.із.більшістю.протруйників.термін.збережен-
ня.життєздатності.бактерій.на.насінні.може.зменшитись,.
тому.оброблене.насіння.рекомендується.висіяти.у.ґрунт.
протягом.45.днів.

Препарат.доступний.у.зручній.упаковці.–.6,4.л.інокулянту.
в.пласкому.поліетиленовому.пакеті-саше.та.6,4.л.екстен-
дера. (живильного. середовища,. що. подовжує. термін.
життєздатності.бактерій.на.обробленому.насінні).у.плас-
тиковому.контейнері..

Норма.витрати.препарату.становить:.
1,42. л. ХайКот Супер. Соя. +. 1,42. л. ХайКот Супер.
Екстендер. на. 1. тонну. насіння. сої..Однієї. упаковки.до-
статньо.для.обробки.4,5.т.насіння.сої.
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Вплив пре-інокулянту ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Екстендер на врожайність 
сої (агроцентри BASF, 2017)

Характеристика.пре-інокулянту.для.обробки.насіння.сої.
ХайКот.Супер.Соя.+.ХайКот.Супер.Екстендер

Діючі речовини
бактерії.роду.Bradyrhizobium japonicum.(штам.532.C),.титр.не.
менше.1. 1010.живих.КУО.на.1.мл.препарату

Препаративна 
форма

двокомпонентна.рідка.формуляція:.ХайКот.Супер.Соя.та.
Екстендер:.живлення.та.захист

Упаковка
коробки:.ХайКот.Супер.Соя.6,4.л.+..
ХайКот.Супер.Екстендер.6,4.л

Гарантійний термін 
зберігання

24.місяці

Температура 
зберігання

+1...+8.°C

Норма витрати 
препарату

1,42.л.+.1,42.л.на.1.т.насіння

Переваги.пре-інокулянту..
ХайКот.Супер.Соя.+.ХайКот.Супер.
Екстендер:
•. Забезпечує.у.кілька.разів.більшу.кількість.бактерій.на.

насінину,.ніж.конкурентні.продукти..Більше.ризобій.на.
насінину.означає.більше.потенціального.врожаю!

•. Збільшує. кількість. утворених. бульбочок. і. покращує.
фіксацію.азоту.

•. Повністю.розкриває.потенціал.рослини.

•. Максимальна. гнучкість. застосування. протруєного.
насіння.

•. Економічна.ефективність.і.надійність.

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

•. Підвищення. вмісту. доступного. азоту. у. ґрунті. для..
наступної.культури.

•. Повністю. сумісний. з. інсектофунгіцидним. протруйни-
ком.Стандак®.Топ.

Застосування 
ХайКот 

Супер Соя + 
ХайКот Супер 

Екстендер про-
сте, можливе із 
використанням 
стандартного  
обладнання 

для протруєння 
насіння. У разі 

дотримання тех-
нології нанесення 
препарату після 

його застосування 
інокульоване на-
сіння не потребує 

досушування. 

Урожайність

+18 %
16 17



Підвищення врожайності при застосуванні препарату  
ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Екстендер

Виживання бульбочкових бактерій  
на насінині при +18 °C

Підвищений. вміст. бактерій. в. інокулянті.ХайКот Супер 
Соя.дає.змогу.попередньо.провести.інокуляцію.насіння.
за.декілька.місяців.до.сівби.

ХайКот 
Супер Соя.
зберігає.високу.
ефективність.

за.високих.температур.
навіть.після.

35.днів!
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ХіСтік Соя –.високоефективний.інокулянт.для.сої.у.тра-
диційній.формуляції. на.основі. стерильного. торфу,.роз-
роблений.для.нанесення.в.умовах.господарства.безпо-
середньо.перед.сівбою.

Переваги.інокулянту.ХіСтік.Соя:
•. Стабільний. урожай. за. несприятливих. умов.

вирощування.

•. Оптимальна. фіксація. атмосферного. азоту. навіть. за..
стресових.умов.

•. Ідеальний.вибір.для.малих.і.середніх.об’ємів.насіння.

•. Сумісний.майже.з.усіма.протруйниками.та.іншими.ЗЗР.

•. Тривалий.термін.зберігання.–.можливість.використати.
у.наступному.сезоні.

Тривалий. термін. зберігання. продукту. гарантує. високу.
кількість.бактерій.на.кожній.насінині.при.використанні.у.
зазначені.строки.

Ад’ювант,.що.міститься. у. продукті,. гарантує. найкраще.
покриття.поверхні.насінини.й.запобігає.нерівномірному.
нанесенню,.а.також.значно.зменшує.обсипання.та.нако-
пичення.інокулянту.у.нижній.частині.насіннєвого.бункера.
сівалки.

ХіСтік Соя. сумісний. із. більшістю. протруйників. насіння,.
зареєстрованих.в.Україні.для.використання.на.сої.

Торф.був.дбайливо.відібраний.нашими.науковцями,.що.
дає.можливість.підтримувати.заявлену.високу.кількість.
живих. бактерій. протягом. усього. терміну. зберігання.
препарату.

Діючі речовини
бактерії.роду.Bradyrhizobium japonicum.(штам.532.C),.титр..
не.менше.2.. 109.живих.КУО.на.1.г.препарату

Препаративна форма cтерилізований.торф

Упаковка пакет.400.г

Гарантійний термін 
зберігання

24.місяці

Температура 
зберігання

+2…+8°C;.
захищати.від.температури.нижчої.за.+2°C

Норма витрати 
препарату

400.г.(один.пакет).на.100.кг.насіння

Результати дослідів з інокулянтами та протруйниками,  
демоцентри BASF, 2015

Поле сої  
у Житомирській обл.  

(насіння було оброблене 
ХіСтік Соя)

Утворення кореневих 
бульбочок у сої (насіння 
було оброблене ХіСтік 

Соя), Житомирська обл.

Отримані резуль-
тати свідчать, що 
ХіСтік Соя підви-
щує врожайність до 
600 кг/га порівняно 
з контролем та на 
500 кг/га порівняно 
з конкурентами.

Результати дослідів з інокулянтами та протруйниками, демоцентри BASF, 2015
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«Агросоюз», Житомирська обл.

Контроль

«Ольга», Вінницька обл.

ХіСтік Соя, 4,0 кг/т Стандак® Топ, 1,0 л/т ХіСтік Соя, 4,0 кг/т + Стандак® Топ, 1,0 л/т

23,3
26,1

22,9
+28%20,5

22,8
25,5

22,1
+25%20,4

Якщо насіння, 
оброблене 

інокулянтом

ХіСтік Соя, не було

висіяне протягом

24 годин, 
інокуляцію

слід повторити.

Характеристика.інокулянту.для.обробки.насіння.сої.ХіСтік.Соя
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Найпоширеніші.помилки.при.інокуляції.
насіння,.причини.та.наслідки

Проблеми.з.інокулянтами:
• Нестерильний інокулянт..швидке. зменшення. кон-

центрації.бактерій,.забруднення.сторонніми.бактеріями

• Дешевий препарат..низька.концентрація.бактерій.

• Термін придатності минув. . низька. концентрація.
бактерій

Проблеми.при.зберіганні:
• Зберігання за температури нижче 0.°C або вище 

+25.°C..зменшення.концентрації.бактерій

• Пошкодження упаковки.. забруднення. сторонніми.
бактеріями. та. зменшення. концентрації. ризобіальних.
бактерій

Проблеми.при.нанесенні:
• Нерівномірне нанесення на насіння..нерівномірна.

та.недостатня.інокуляція

• Недостатня кількість інокулянту на насінні..пізні-
ший.розвиток.бульбочок.і.зменшення.їхньої.кількості

• Більше 24 годин між інокуляцією та посівом..змен-
шення/втрата. концентрації. бактерій. (окрім. пре-іноку-
лянту.ХайКот Супер Соя)

• Інокульоване насіння не захищене від спеки або 
прямих сонячних променів. . швидке. зменшення.
концентрації.бактерій Інокулянт BASF

Інокуляція 
насіння – основа 
сучасних техноло-
гій вирощування 
бобових культур

Нестерильний інокулянт                                      

Для.досягнення.максимальної.ефективності. інокулянтів.
дотримуйтесь.рекомендацій.BASF.зі.зберігання.та.засто-
сування.для.кожного.продукту.

Загальні.вимоги.до.зберігання.та.
застосування.інокулянтів:
•. Зберігайте.за.температури.нижче.+25.°C

•. Уникайте.потрапляння.прямих.сонячних.променів

•. Запобігайте.надмірному.нагріванню.препарату

•. Не.допускайте.замерзання.інокулянту

•. Не. зберігайте. в. незахищених. або. непридатних. для.
зберігання.приміщеннях

•. Уникайте.контакту.з.фумігантами.під.час.зберігання.і.в.
процесі.застосування

•. Попередньо. перевіряйте. інокулянт. на. сумісність. із.
фунгіцидними. чи. інсектицидними. протруйниками. при.
одночасному.їхньому.застосуванні

•. Використовуйте.лише.нехлоровану.воду.при.викорис-
танні.препарату

•. Переконайтеся,.що.обладнання.для.нанесення.препа-
рату.правильно.відкаліброване.і.налаштоване

•. За. будь-якою. іншою. інформацією. звертайтеся. до.
представників.компанії.BASF
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Важливість.якісного.протруювання.насіння.
Протруювання.насіння.є.одним.із.найважливіших.етапів.у.
комплексі.передпосівної.обробки.насіння..Ефективність.
цієї.технологічної.операції.забезпечується.такими.чинни-
ками:. ефективний. за. спектром.дії. протруйник,. сучасна.
препаративна. форма. протруйника,. дотримання. техно-
логії.обробки.насіння,.якість.посівного.матеріалу. і.його.
фактичний.стан.на.час.обробки.

Окрім.ефективного.та.якісного.протруйника.й.кондицій-
ного. посівного. матеріалу,. потрібно. забезпечити. рівно-
мірний.розподіл.всієї.норми.діючої.речовини.по.поверхні.
кожної.насінини,.якнайменше.її.травмуючи.

Для.того.щоб.правильно.обрати.препарат,.насамперед.
необхідно.визначитись,.які.хвороби.чи.шкідники.найімо-
вірніше. виявляться. у. насіннєвому.матеріалі. і. ґрунті,. чи.
мають.культура.і.попередник.спільні.хвороби.тощо..У.ви-
падку,.якщо.насіння.тривалий.час.зберігалось.на.складі.
або.у.невідповідних.умовах,.якщо.культура.і.попередник.
мають.спільні.хвороби,.доцільно.провести.фітосанітарну.
експертизу.насіння.або.мікологічний.аналіз.ґрунту.

Якщо. немає. можливості. проведення. фітопатологічної.
експертизи. насіння,. то. краще. обробляти. насіння. пре-
паратами,. які. мають. широкий. спектр. дії. та. водночас.
не. впливають. негативно. на. схожість. насіння. (зокрема,.
комплексний. трикомпонентний. протруйник. насіння. сої.
Стандак® Топ).

Насіння.має.відповідати.вимогам.ДСТУ.2240-93.«Насіння.
сільськогосподарських.культур..Сортові.та.посівні.яко-
сті.. Технічні. умови». та. ДСТУ. 4138-2002. «Насіння. сіль-
ськогосподарських. культур.. Методи. визначення. яко-
сті».. Відхилення. від. норм. стандартів. може. призводити.
до.погіршення.якості.обробки.насіння.протруйником.чи.
збільшення. норми. витрати.. Наприклад,. занадто. низь-
ка. маса. 1000. зерен. сприяє. нерівномірному. розподілу.

протруйника. по. поверхні. насінин. і. вимагає. збільшення.
об’єму.робочого.розчину.при.протруюванні.

Завжди. варто. перевірити. фактичний. стан. насіння. пе-
ред. протруюванням,. особливо. якщо. насіння. тривалий.
час. зберігалось..Спочатку. окомірно. оцініть. стан. насін-
ня,. потім. переконайтеся,. що. воно. має. високу. енергію.
проростання,.не.має.значних.механічних.пошкоджень. і.
домішок..За.потреби.проведіть.повторний.аналіз.насіння.
в.сертифікованій.лабораторії..За.необхідності.проведіть.
додаткову.очистку.від.домішок.і.пилу.перед.обробкою.–.
15–20.%.робочого.розчину.може.абсорбуватись.пилом,.
битим. і.щуплим.насінням..За.наявності.пилу.й.домішок.
насіння.не.огортається.плівкою.повністю;.на.одну.насі-
нину.може.потрапити.надлишкова.кількість.препарату,.а.
на.іншу.–.недостатня..Все.це.знижує.ефективність.про-
труювання,.призводить.до.перевитрати.препарату.і.зни-
жує.посівні.якості.насіння..

Відкалібруйте.насіння.перед.протруюванням..Найкраще.
використовувати.середню.і.крупну.фракції,.оскільки.на-
сінини.з.максимально.крупної.фракції.не.завжди.мають.
ознаки. і. властивості,.що.притаманні. для. сорту,. і. часто.
мають. низьку. схожість.. А. дрібне. насіння. має. нижчу.
енергію. проростання,. і. з. нього. можуть. формуватись.
менш.продуктивні.рослини..

Перевірте.вологість.насіння.і,.за.необхідності,.доведіть.її.
до.кондиційної..Занадто.вологе.насіння.має.гіршу.плин-
ність,.що.негативно.впливає.на.однорідність.і.продуктив-
ність. протруювання,. а. пересушене. легше. травмується.
робочими.органами.машин.

Сучасні. протруювачі. насіння. за. принципом. дії. можна.
розділити.на.дві.групи:.безперервної.дії. (більш.пошире-
ні).і.порційної.дії..Всі.вони.бувають.стаціонарні,.пересув-
ні,.самохідні.та.начіпні..За.типом.змішуючого.пристрою.
протруювачі. бувають.шнекового,. барабанного. і. камер-
ного.типів.

Дорез RT 354 –

травмування
насіння.лише

2.%

Рис. 1.  Сервіс якісного 
протруювання насіння сої 

від компанії BASF.

Сортувально-
протруювальний 

комплекс  
«Дорез RT 354»

Насіння сої  
після обробки
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Сучасні. протруювальні. машини,. такі. як,. наприклад,.
СТ 50, СТ 100, СТ 200 (фірма. «Петкус»),.СС 50 (фірма.
«Кімбрія»),.забезпечують.точне.зважування.насіннєвого.
матеріалу,. нормативне. дозування. хімічних. препаратів,.
однорідність.їхнього.розподілу.на.поверхні.насіння.

Компанія.BASF.пропонує.своїм.клієнтам.через.офіційних.
дистриб’юторів.додатковий.сервіс.передпосівної.оброб-
ки.насіння.сої.й.зернових.культур.сортувально-протрую-
вальними. комплексами. французької. компанії. «Дорез»,.
модель. RT 354. (рис. 1).. Такий. комплекс. розроблено.
спеціально.для.високоефективного.протруювання.посів-
ного.матеріалу.культур,.насіннєва.оболонка.яких.легко.
пошкоджується.(насамперед.сої)..

Сортувально-протруювальний.комплекс.забезпечує.якісне.
очищення.й.калібрування.насіння..Подача.насіння.здійсню-
ється.норією,.а.не.шнеком,.що.знижує.рівень.травмування.
насіння..Комплекс.має.2.окремих.баки.для.препаратів,.що.
мінімізує.час. їхнього.контакту.до.потрапляння.на.поверх-
ню.насінини,.а.отже,.якнайкраще.підходить.для.нанесення.
рідкого.інокулянту.та.протруйника.одночасно..За.відгуками.
користувачів.сервісу,.сортувально-протруювальний.комп-
лекс.«Дорез RT 354» майже.не.пошкоджує.насіння.(трав-
мування.насіння.лише.2.%,.що.на.рівні.або.менше.показни-
ків.стаціонарних.потокових.ліній).і.забезпечує.максимально.
якісне.нанесення.препаратів.на.поверхню.насіння.

Також.слід.зауважити,.що.при.використанні.протруюва-
ча.будь-якого.типу.необхідно.його.ретельно.налаштува-
ти.і.відкалібрувати.відповідно.до.параметрів.насіннєвого.
матеріалу. й. особливостей. протруйника,. слідкувати. за.
рівномірністю. потоку. насіння. та. контролювати. витрату.
робочої.рідини.

Передпосівна. обробка. професійним. комплексом. допо-
магає.забезпечити.максимально.якісне.покриття.насіння.
протруйником.та.отримати.максимальну.користь.як.від.
препарату,.так.і.від.посівного.матеріалу.

За.останні.15.років.посіви.сої.в.Україні.зросли.більш.ніж.
удвічі.. Однак. через. перенасичення. сівозмін. зернови-
ми.культурами,.соняшником.і.соєю.аграріям.не.завжди.
вдається. дотримуватися. рекомендованих. строків. пе-
ред.поверненням.культур.на.попереднє.місце. і. посіяти.
сою.після.оптимальних.попередників..Це.вже.призвело.
до.погіршення.фітосанітарного.стану.посівів.сої.–.через.
накопичення. збудників. інфекцій. у. ґрунті. та. збільшення.
кількості.інфікованого.насіння..Унаслідок.зміни.сортово-
го.асортименту.та.більш.ранніх.строків.сівби.культури,.
а. також.через.кліматичні. зміни.та.зменшення.біорізно-
маніття. зросла. кількість. шкідників. сої,. які. починають.
ушкоджувати. посіви. відразу. після. потрапляння. насі-
нини. в. ґрунт.. Прогнозоване. зростання. посівних. площ..
(до.2,5.млн. га. у.2021.році).може.спричинити.подальше.
погіршення.фітосанітарного.стану.посівів.цієї.культури.в.
майбутньому.

Отримай більше

Отримай більше

Спеціалісти компа-
нії BASF дослідили, 

що фіпроніл  
як протруйник 

насіння добре кон-
тролює шкідників 

насіння та сходів із 
рядів твердокрилі 
та лускокрилі, а 

отже, сприяє отри-
манню рівномірних, 

не ушкоджених 
комахами сходів 

рослин сої  
(рис. 2).

Рис. 2. Стандак® Топ ефективно захищає посіви сої від 
більшості ґрунтових шкідників і сприяє потужному розвитку сої 
на ранніх етапах

Стандак® Топ, 1,0 л/тНе оброблено

Агроцентр BASF, смт Терезине, Київська обл., 2017 р.
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Рослини, що вирос-
ли з насіння, обро-
бленого препаратом  
Стандак® Топ, 
формують потужну, 
добре розвинену 
кореневу систему

Росторегулюючий ефект 
піраклостробіну +  
інсектицидна дія  

фіпронілу сприяють  
отриманню оптимально 
вирівняних посівів сої

Маючи.світовий.досвід.у.захисті.сільськогосподарських.
культур.і.враховуючи.українські.тенденції.у.вирощуванні.
сої,.спеціалісти.компанії.BASF.створили.Стандак® Топ.–.
інноваційний. універсальний. протруйник. для. контролю.
основних. хвороб. і.шкідників. сої.. Цей. препарат. бренда.
AgCelence®. –.єдиний.на.ринку,.що.поєднує.фунгіцидну.
та. інсектицидну.дію. і.позитивно.впливає.на.фізіологічні.
процеси.проростання.та.розвитку.молодих.рослин.сої.

Сумісність.з.іншими.препаратами
Стандак® Топ.можна.застосовувати.разом. із. інокулян-
тами. насіння. сої. ХіСтік Соя та ХайКот Супер Соя + 
ХайКот Супер Екстендер.

Особливості.дії.препарату.Стандак®.Топ.
Препарат.містить.три.діючі.речовини:.дві.фунгіцидної.та.
одну. інсектицидної. дії.. Якщо. протруйники. фунгіцидної.
дії.в.умовах.України.вже.досить.тривалий.час.є.необхід-
ною.складовою.захисту.сої,.то.потреба.в.інсектицидному.
протруйнику.виникла.нещодавно..

Рис. 3. Механізм дії інсектициду фіпроніл

Характеристика.фунгіцидно-інсектицидного..
протруйника.Стандак®.Топ

Дiючі речовини
фіпроніл.(250.г/л).+.тіофанат-метил.(225.г/л).+..
піраклостробін.(25.г/л)

Хімічна група д.р. фенілпіразоли.+.бензімідазоли.+.стробілурини

Препаративна форма концентрат,.який.тече,.для.обробки.насіння.(ТН)

Розподіл у рослині контактний.і.системний

Упаковка пластикові.каністри.5.л

Гарантійний термін 
зберігання

36.місяців

Температура 
зберігання

0…+40.°C

Механізм дії контактно-шлунковий.+.системний

Спектр дії

хвороби.насіння.та.сходів:.церкоспороз,.фомопсис,..
фузаріоз,.пероноспороз,.кореневі.гнилі,.пліснявіння.насіння..
(Aspergillus flavus);.ґрунтові.шкiдники.(дротяники,.личинки.
пластинчастовусих.жуків,.гусениці.підгризаючих.совок)

Норма витрати 
препарату

1,0–2,0.л/т

Норма витрати  
робочої рідини

10.л/т
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Використання. ранньостиглих. сортів. сої,. що. швидко.
ростуть,. сівба. у.максимально.ранні. строки. і. глобальне.
потепління.–.усі.ці.чинники.призводять.до.того,.що.про-
ростки.та.молоді.рослини.сої.активніше.ушкоджуються.
комахами. –. ґрунтовими. шкідниками.. В. нашій. країні. це.
насамперед.хрущі,.дротяники.й.совки.

Не.треба.забувати.і.про.поширення.західного.кукурудзя-
ного.жука,.який.також.може.ушкоджувати.сою.на.ранніх.
фазах.розвитку..

Інсектицидною.складовою.протруйника.Стандак® Топ.є.
фіпроніл,.що.належить.до.групи.фенілпіразолів..Фіпроніл.
з’явився. на. ринку. в. 1993.р.. і. став. досить. популярним,.
оскільки.контролює.широкий.спектр.шкідників.при.низь-
ких.нормах.витрати.–.до.100.грамів.діючої.речовини.на.
гектар.

Фіпроніл. блокує. гамма-аміномасляну. кислоту,. яка. ре-
гулює. проходження. нервового. імпульсу. мембрани. не-
рвових. клітин. у. шкідників,. у. такий. спосіб. порушуючи.

Рослини, що виросли з 
насіння, обробленого 
препаратом Стандак® Топ, 
порівняно з контрольними 
рослинами зазвичай вищі, 
краще гілкуються, мають 
інтенсивніше зелене 
забарвлення і потужнішу 
кореневу систему.
 
Джерело: польові 
дослідження компанії BASF 
(DM Alessandro Tadeu Fazen-
da Margarida Santa Rita do 
Trivelato/MT)

Контроль Стандак® Топ  
1,0 л/т

Рис. 4. Дія піраклостробіну на активні мітохондрії патогенного 
гриба, що забезпечують його повноцінний ріст і розвиток

Міцелій (тіло) гриба

Спора 
гриба

Активні мітохондрії світяться 
червоним, вони забезпечують 

ріст гриба 

Активних мітохондрій 
немає, ріст гриба 

пригнічено

функціонування. центральної. нервової. системи (рис. 3)..
Гамма-аміномасляна.кислота,.як.і.ацетилхолін,.є.медіа-
тором,.але.належить.до.іншого.класу.хімічних.сполук..Це.
пояснює.ефективність.діючої.речовини.проти.популяцій.
комах,.стійких.до.фосфорорганічних.і.карбаматних.спо-
лук,.а.також.піретроїдів.

Дві.інші.діючі.речовини.препарату.Стандак® Топ.–.тіофа-
нат-метил. і. піраклостробін. –. чудово. контролюють. хво-
роби.насіння.та.проростків,.серед.яких.–.церкоспороз,.
фомопсис,.фузаріоз,.антракноз,.пліснявіння.насіння.

Тіофанат-метил,. який. належить. до. хімічної. групи. бен-
зімідазолів,. має. контактну. та. добре. виражену. трива-
лу. системну. і. лікувальну. дію.. Він. потрапляє. в. рослину.
через.коріння,.що.особливо.важливо.для.протруйника,.
і. рухається. вгору. судинною. системою.. Тіофанат-метил.
блокує.процеси.поділу.клітин.патогенних.грибів,.надійно.
запобігаючи.розвитку.спор,.утворенню.ростової.трубки,.
її.проростанню.у.тканини.рослини.й.утворенню.міцелію.

Піраклостробін. діє. на. дихальну. систему. грибів-пато-
генів..Спорам. грибів. для. проростання. потрібна. велика.
кількість. енергії.. Цю. енергію. виробляють. мітохондрії..
Піраклостробін.порушує.роботу.мітохондрій,.відтак.вони.
вже. не. можуть. забезпечувати. життєдіяльність. гриба.. У.
флуоресцентний.мікроскоп. (рис. 4).можна.побачити,.що.
активні. мітохондрії,. які. виробляють. енергію,. світяться.
червоним,.а.недіючі,.пасивні.–.зеленим..За.наявності.пі-
раклостробіну.мітохондрії. перестають. виробляти. енер-
гію,. тому. ріст. патогену. пригнічується. і. він. незабаром.
гине.

Протруйник.Стандак® Топ цілком.селективний.і.не.спри-
чиняє. фітотоксичного. пригнічення. проростків. і. сходів..
Сучасна.рідка.формуляція.препарату.зручна.у.викорис-
танні.і.дає.можливість.якісно.нанести.його.на.насіння.
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Джерело: агроцентри BASF (n  =  2), 2018 Джерело: виробничі досліди компанії BASF

Стандак®.Топ.–.переваги.препарату:
•. Контроль.основних.хвороб.насіння.та.сходів.і.ґрунтових.шкідників.сої

•. Повний.захист.«3.в.1».(інсектицид.+.фунгіцид.+.AgCelence®-ефект)

•. Краще. укорінення. рослин. у. ґрунті. завдяки. прискореному. росту. й. розвитку..
кореневої.системи*

•. Збільшення.асиміляційної.поверхні

•. Максимальне.розкриття.біологічного.потенціалу.культури

•. Безпечний.для.використання.з.інокулянтами

•. Рідка.формуляція.для.зручного.та.легкого.застосування
* Порівняно з необробленим зразком

Вплив протруювання насіння на врожайність сої Ефективність різних діючих речовин при протруюванні  
насіння сої

При застосуванні протруйника насіння Стандак® Топ рослини сої 
довше перебувають у фізіологічно активному стані (сім’ядольні 
листочки зелені) порівняно з контролем (сім’ядольні листочки 
жовті, частково втрачені). 

Джерело: демоцентр BASF, с. Крупець, Рівненська обл., 2015 р.

Стандак® Топ, 1,0 л/тНе оброблено
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Таблиця 2. Орієнтовні норми висіву насіння сої

Групи стиглості Норма висіву, тис. шт./га

ранньостиглі 700–900

середньоранні 600–650

середньостиглі 500–550

Сіють. бобові. культури. найчастіше. суцільним. способом.
із. міжряддям. 12–25. см.. Також. поширені. широкорядні.
способи.з.міжряддям.45–70.см..Слід.відзначити,.що.зав-
дяки.більш.рівномірному.розміщенню.рослин.і.підвищен-
ню.ефективності.засвоєння.сонячної.енергії.у.суцільних.
посівах.допускається.загущення.стеблостою.на.10–15.%.
порівняно.з.широкорядним.посівом.

На.вибір.способу.посіву.сої.впливають.
наступні.фактори:
•. .біологічні.особливості.сорту,.здатність.до.гілкування

•. .забур’яненість.поля

•. .умови.зволоження

•. .наявність.посівної.техніки

Таким. чином,. при. вирощуванні. сортів. середньої. гру-
пи. стиглості,. які. зазвичай. добре. гілкуються,. пере-
вагу. слід. віддавати. широкорядним. способам. посіву...
І. навпаки,. у. випадку. вирощування. ультраранніх. і. ран-
ньостиглих.сортів.на.чистих.від.бур’янів.полях,.за.умов.
достатнього.зволоження,.сою.рекомендується.висівати.
суцільним.способом..Часто.вибір.способу.посіву.зумов-
лений.наявністю.посівної.техніки.того.чи.іншого.типу.

Слід. також. зазначити,. що. якість. проведення. посіву. є.
важливішим.фактором.впливу.на.врожайність,.ніж.його.
спосіб.

Насіння. бобових. висівають. зазвичай. протруєне. та.
інокульоване..

Горох. для. проростання. потребує. 110–120.%. води. від.
власної.маси,.тому.його.висівають.якомога.раніше,.у.пер-
ші.дні.виходу.у.поле.за.настання.фізичної.стиглості.ґрун-
ту.. При. ранньому. терміні. сівби. гарантовано. отри.мують.
дружні.сходи,.а.рослини.навіть.за.відсутності.опадів.про-
дуктивніше. використовують. запаси. осінньо-зимової. во-
логи..Сіють.горох.звичайним.рядовим.способом,.глибина.
заробки.насіння.–.5–6.см.із.нормою.висіву.1,2–1,4.млн/га.
схожих.насінин..Норми.висіву.гороху.залежать.від.сорто-
вих.особливостей,.термінів.посіву.та.регіону.вирощування.

Соя.–.культура.пізніх.термінів.сівби..Головний.критерій.на-
стання.оптимальних.термінів.–.стійке.прогрівання.верхньо-
го.шару.ґрунту.до.12–14.°С..Оптимальні.календарні.строки.
сівби. сої. припадають. на. третю. декаду. квітня. та. першу.
декаду. травня.. При. більш. ранніх. термінах. сів.би. подов-
жується.період.проростання,.насіння.та.проростки.більш.
тривалий.період.піддаються.інфекційному.тиску.збудників.
кореневих. хвороб. (Fusarium, Rhizoctonia, Diaporthe spp. 
тощо).і.зростає.ймовірність.забур’янення.посівів.найбільш.
шкодочинними.видами.бур’янів,.зокрема.родини.лободо-
вих..При.пізніших.строках.сівби,.як.правило,.знижується.
врожайність.через.температурні.стреси.й.посуху.

Глибина.сівби.сої.через.епікотильний.спосіб.проростання.
не.має.бути.більше.2–4.см..Соя.–.світлолюбна.рослина,.
погано.переносить.затінення..У.затінених.рослин.змен-
шується.вміст.азоту,.збільшується.кількість.абортивних.
плодів,.знижується.висота.прикріплення.бобів.на.стеблі,.
що.призводить.до.збільшення.втрат.при.механізованому.
збиранні..Це.слід.враховувати.при.визначенні.площі.жи-
влення.й.густоти.стояння.рослин..Норма.висіву.насіння.
залежить.від.сортотипу.і.способів.боротьби.з.бур’янами.

Орієнтовні.норми.висіву.насіння.сої,.тис..схожих.насінин/
га,.наведено.в.таблиці.(табл. 2).

Сіють 
бобові культури 

найчастіше  
суцільним способом 
із міжряддям 
12–25 

см

Залежно від погод-
них умов польова 
схожість сої може 
становити 70–80 % 
від лабораторної. 
Тому в кожному 

конкретному 
випадку норма 
висіву повинна 

коригуватися! Цю 
особливість треба 
обов’язково вра-

ховувати при вста-
новленні фактичної 

норми висіву.

Шкодочинна дія 
бур’янів починає 
проявлятися не 
одразу, а через 

3 тижні після появи 
їхніх сходів, що 
обумовлено по-

ступовим накопи-
ченням надземної 

маси бур’янами 
та підсиленням 
конкуренції за 
світло, воду й 

елементи мінераль-
ного живлення. 
Таким чином, 

для запобігання 
втратам урожаю 
бур’яни в посівах 

гороху та сої мають 
бути знищені 

агротехнічним або 
хімічним способом 
протягом 2 тижнів 
після появи сходів 

культури.
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Для.чого.потрібне.розуміння.стадій,.фаз,..
етапів.органогенезу.рослин.сої?
Передусім. це. можливість. здійснювати. якісний. моніто-
ринг.посівів.для.отримання.інформації.та.прийняття.по-
дальших.рішень.щодо.агротехнічних.заходів.(позакоре-
неві. підживлення. культури,. обробки. гербіцидами,.фун-
гіцидами,.інсектицидами).та.вчасного.якісного.збирання.
врожаю.насіння.

Класифікація.ВВСН.була.розроблена.в.Європі. у.другій.
половині.XX.ст..Вона.є.міжнародною.і.часто.застосову-
ється.при.проведенні.дослідів,.що.полегшує.використан-
ня.та.обробку. інформації. згідно. із.загальноприйнятими.
стандартами..Нижче.наведено.опис.кодів.ВВСН.для.сої.

Основна.фаза.розвитку.0:.проростання

00–09 00..Сухе.насіння

01..Початок.набубнявіння.насінини

03..Повне.набубнявіння

05...Відростання.корінчика.від.насінини

06...Видовження.корінчика;.формування.
кореневих.волосків

07...Відростання.гіпокотилю.із.сім’ядолями,.
прорив.насіннєвої.оболонки

08...Гіпокотиль.досягає.поверхні.ґрунту;.
гіпокотиль.видно

09...Гіпокотиль.із.сім’ядолями.з’явився.над.
поверхнею.ґрунту

Основна.фаза.розвитку.1:.розвиток.листя.та.
міжвузлів.стебла.

10–20 10....Сім’ядолі.повністю.розгорнуті

11....Примордіальні.листки.розкриті

12....Трійчастий.листок.на.другому.міжвузлі.
розкритий

13....Трійчастий.листок.на.третьому.міжвузлі.
розкритий

14...Фази.розгортання.листків.
продовжуються

19....Трійчастий.листок.на.дев’ятому.міжвуз-
лі.розкритий;.немає.видимих.бічних.
пагонів
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Основна.фаза.розвитку.3:.утворення.
міжвузлів.культури.відбувається.паралельно.
з.фазою.1.(розвиток.листя).

Основна.фаза.розвитку.4:.закладання.
плодоносних.частин.рослин

49 49...Плодоносні.вегетативні.частини.рослин.
досягли.остаточного.розміру.(збирання.
сої.для.кормових.цілей)

Основна.фаза.розвитку.2:..
формування.бічних.пагонів.

21–29 21...Видно.відростання.бічного.пагона.
першого.порядку.з.одного.боку

22...Видно.відростання.бічного.пагона.
першого.порядку.з.другого.боку

23...Видно.відростання.бічного.пагона.
першого.порядку.з.третього.боку

24...Видно.етапи.відростання.бічних.пагонів.
безперервно.до.наступної.фази

29...Розвиток.і.відростання.9.або.більше.
бічних.пагонів.першого.порядку,.видно.
стовбурові.подовження

Основна.фаза.розвитку.5:.бутонізація

50–59 51...Видно.перші.бутони

55...Перші.бутони.збільшуються

59....Видно.пелюстки.першої.квітки;.квіти,.як.
і.раніше,.закриті

Основна.фаза.розвитку.6:.цвітіння

60–69 60...Перші.квітки.відкриваються.(хаотично.
по.рослині).

61...Початок.цвітіння:.близько.10.%.квіток.
відкрито.

......Перша.половина.початку.цвітіння.

62...Близько.20.%.квіток.відкрито

63...Близько.30.%.квіток.відкрито

64...Близько.40.%.квіток.відкрито

65...Повне.цвітіння:.близько.50.%.квіток.
відкрито

......Основний.період.цвітіння

66...Близько.60.%.квіток.відкрито

67...Закінчення.цвітіння

69...Кінець.цвітіння:.боби.стають.видимими.
(приблизна.довжина.–.5.мм)

Основна.фаза.розвитку.7:.розвиток.бобів..
і.насіння

70–75 70...Перші.боби.досягли.кінцевої.довжини.
(15–20.мм)

71...Близько.10.%.бобів.досягли.кінцевої.
довжини.(15–20.мм).

......Початок.утворення.зерна

72...Близько.20.%.бобів.досягли.кінцевої.
довжини.(15–20.мм)

73...Близько.30.%.бобів.досягли.кінцевої.
довжини.(15–20.мм)

......Початок.виповнення.зерна

74...Близько.40.%.бобів.досягли.кінцевої.
довжини.(15–20.мм)

75...Близько.50.%.бобів.досягли.кінцевої.
довжини.(15–20.мм)
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Основна.фаза.розвитку.8:.дозрівання.бобів.і.
насіння

80–85 80...Дозрівання.першого.бобу,.біб.набув.
остаточного.кольору,.сухий.і.твердий

81...Початок.дозрівання:.приблизно.10.%.
дозрілих.бобів,.мають.остаточний.
колір,.сухі.і.тверді

......Початок.дозрівання.бобів.і.насіння

82...Понад.20.%.дозрілих.бобів,.мають.
остаточний.колір,.сухі.і.тверді

83...Понад.30.%.дозрілих.бобів,.мають.
остаточний.колір,.сухі.і.тверді

84....Понад.40.%.дозрілих.бобів,.мають.
остаточний.колір,.сухі.і.тверді

85...Середина.дозрівання:.50.%.стиглих.
бобів,.мають.остаточний.колір,.сухі.і.
тверді

Основна.фаза.дозрівання.бобів.та.насіння

86–89 86...Понад.60.%.дозрілих.бобів,.мають.
остаточний.колір,.сухі.і.тверді

87...Понад.70.%.дозрілих.бобів,.мають.
остаточний.колір,.сухі.і.тверді

88...Понад.80.%.дозрілих.бобів,.мають.
остаточний.колір,.сухі.і.тверді

89...Початок.повної.стиглості:.майже.всі.
боби.дозрілі,.мають.остаточний.колір,.
сухі.і.тверді

Основна.фаза.розвитку.9:.старіння.
та.відмирання

91–99 91....Близько.10.%.листя.пожовкло.або.опало

92...Близько.20.%.листя.пожовкло.або.опало

93....Близько.30.%.листя.пожовкло.або.опало

94....Близько.40.%.листя.пожовкло.або.опало

95....Близько.50.%.листя.пожовкло.або.опало

96....Близько.60.%.листя.пожовкло.або.опало

97....Відмирання.кореневої.системи.та.стебла

99...Збирання.врожаю.насіння

77–79 ......Продовження.виповнення.зерна

......Основний.період.фази.розвитку.випов-
нення.зерна.

77...Близько.70.%.бобів.досягли.кінцевої.
довжини.(15–20.мм)

79...Майже.всі.боби.досягли.кінцевої.дов-
жини..Насіння.запов.нило.порожнини.
більшості.бобів
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Основні.фази.розвитку.5.і.6:.початок.цвітіння.
та.цвітіння.

51–69 51...Поява.перших.квіткових.бруньок

55....Перші.квіткові.бруньки.відокремились.
від.листків,.але.ще.є.закритими

59....Поява.перших.пелюсток,.але.квітки.ще.
є.закритими

60....Перші.квітки.розкриті.

61...Початок.цвітіння,.10.%.квіток.відкриті

62....20.%.квіток.відкриті.тощо

65...Повне.цвітіння,.50.%.квіток.відкриті.

67...Цвітіння.закінчується

69...Кінець.цвітіння

Основні.фази.розвитку.7.і.8:.розвиток.бобів..
і.дозрівання.бобів.і.насіння

71–89 71–77...10–70.%.бобів.досягли.типової.
довжини,.виділяється.сік.при.їх.
натисканні.

79..........Боби.досягли.типового.розміру,.
насіння.повністю.сформоване

81–88...10–80.%.бобів.достигло,.насіння.має.
кінцевий.колір,.сухе.та.тверде

89..........Повне.дозрівання,.всі.боби.сухі.та.
коричневі,.насіння.сухе.та.тверде

Основна.фаза.розвитку.9:.старіння.

97–99 97...Рослина.відмерла.та.засохла

99..Зібраний.урожай

Основна.фаза.розвитку.0:.проростання

00–09 00...Сухе.насіння

01...Початок.набубнявіння.насіння

03...Повне.набубнявіння.насіння

05...Корінець.вийшов.із.насіння.

07...Проросток.вийшов.із.насіннєвої.
оболонки.

08....Проросток.підійшов.до.поверхні.ґрунту,.
сім’ядолі.стали.видимі.

09.....Сходи.–.проросток.пройшов.через.
поверхню.ґрунту.

Основна.фаза.розвитку.1:.розвиток.листя.

10–19 10.........Поява.пари.покривних.листочків.
(катафілів)

11.........Розкриття.першого.справжнього.
листочка.(з.прилистком).або.
розвиток.першого.вусика

12.........Розкриття.другого.справжнього.
листочка.(з.прилистком).або.
розвиток.другого.вусика

13.........Розкриття.третього.справжнього.
листочка.(з.прилистком).або.
розвиток.третього.вусика

14–18...Продовження.розвитку...

19.........Розкриття.дев’ятого.справжнього.
листочка.(з.прилистком).або.
розвиток.дев’ятого.вусика

Основна.фаза.розвитку.3:.видовження.стебла..

30–39 30...Початок.видовження.стебла

31...Поява.першого.бічного.міжвузля

32...Поява.другого.бічного.міжвузля.

33...Поява.третього.бічного.міжвузля.

3....Розвиток.продовжується.до...

39...Поява.дев’ятого.бічного.міжвузля

4342

ФАЗИ РОЗВИТКУ 
ГОРОХУ



Норма використання гербіциду Стомп® 330 на посівах 
сої та гороху залежно від типу ґрунтів

Бобові. культури. чутливі. до. забур’янення. посівів..
Наприклад,. для. сої. економічний. поріг. шкодочинності.
(ЕПШ). бур’янів. становить. (залежно. від. типу. забур’яне-
ності).5.злакових.або.3.дводольних.рослини.на.1.м2,.а.за.
змішаного.типу.забур’яненості.–.3.злакових.+.3.дводоль-
них.бур’яни.на.1.м2.

Агротехнічні.прийоми.не.завжди.забезпечують.необхід-
ну.ефективність.знищення.бур’янів,.тому.важливу.роль.у.
питаннях.боротьби.з.бур’янами.у.посівах.бобових.куль-
тур.відіграють.хімічні.засоби.захисту.рослин..Інтенсивні.
технології.вирощування.гороху.й.сої.передбачають.вико-
ристання.гербіцидів.для.боротьби.з.бур’янами..

Компанія.BASF,. виробник. інноваційних. засобів. захисту.
рослин,. має. в. портфоліо. широкий. спектр. гербіцидів.
для.захисту.бобових.культур..Це.такі.добре.відомі.гер-
біциди,. як.Стомп® 330,.Фронтьєр® Оптіма,.Пульсар® 40,.
Базагран®,.Базагран® М,.Корум®.

Механічний склад ґрунту Вміст гумусу

<.1,5.% >1,5.%

Легкі.ґрунти 3,0 3,0–4,0

Середні.ґрунти 4,0 4,0–5,0

Важкі.ґрунти 5,0 5,0–6,0

Боронування 
сходів 
бобових куль-
тур – ефективний 
прийом боротьби 
з бур’янами, але 
до внесення стра-
хових гербіцидів 
боронування сходів 
не проводять для 
запобігання пошко-
дженню воскового 
шару, що захищає 
рослини від дії 
гербіцидів.

Стомп®.330.
Високоефективний. ґрунтовий. гербіцид. для. знищення.
широкого. спектра. однорічних. дводольних. і. злакових.
бур’янів.. Препарат. поглинається. кореневою. системою.
та.проростками,.після.його.поглинання.гальмується.по-
діл.і.ріст.клітин.у.чутливих.рослин.бур’янів..

Їхній.ріст.гальмується.після.поглинання.препарату.про-
ростками.й.гіпокотилем,.проте.одразу.після.проростан-
ня.вони.починають.гинути.

Стомп® 330. дозволений. для. використання. на. багатьох.
польових.культурах..Щодо.реєстрації.на.бобових.–.мож-
ливе.досходове.використання.на.посівах.гороху.та.сої..
Спосіб.застосування.залежить.від.ґрунтово-кліматичних.
умов,. агротехніки,. наявності. необхідної. техніки,. проте.
завжди.слід.пам’ятати:.поверхня.ґрунту.має.бути.добре.
підготовленою,.тобто.вирівняною,.без.грудок,.що.дасть.
змогу.отримати.щільний.захисний.екран,.який.забезпе-
чить.ефективність.дії.

Препарат. можна. використовувати. перед. посівом,. під.
час.передпосівної. підготовки. ґрунту. та.після.посіву. аж.
до.появи.сходів,.у.тому.числі.і.з.заробкою.в.ґрунт.

Норма 
використання 

гербіциду 
Стомп® 330 на 
посівах гороху 

та сої становить 
3,0–6,0 л/га та 

безпосередньо 
залежить від 

механічного складу 
ґрунту та вмісту в 
ньому гумусу. Так, 
на важких ґрунтах 
із високим вмістом 
гумусу, а також за 
спекотних умов, 
коли ймовірність 

опадів мала, 
норма має бути 

максимальною. А 
на легких ґрунтах, 
бідних за вмістом 

гумусу, норму 
гербіциду доцільно 
знизити, при цьому 
його ефективність 

залишиться 
високою.
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Характеристика.гербіциду.Стомп®.330

Діючі речовини пендиметалін.(330.г/л)

Хімічна група д.р. динітроаніліни

Препаративна форма концентрат,.що.емульгується.(КЕ)

Розподiл у рослинi
системний;.поглинається.первинним.корінням.і.проростка-
ми.бур’янів,.гальмуючи.в.меристемах.поділ.і.ріст.клітин

Упаковка пластикові.каністри.10.л

Гарантійний термін

зберігання
60.місяців

Температура 
зберігання

0...+40.°C

Спектр дії однорічні.злакові.та.дводольні.бур’яни

Норма витрати 
препарату

3,0–6,0.л/га

Норма витрати робочої 
рідини

200–400.л/га

Основною 
передумовою високої 

ефективності страхових 
гербіцидів у посівах сої та 

гороху є застосування препа-
ратів у найбільш чутливі фази 
розвитку бур’янів: сім’ядолі –  

2 пари справжніх листків у 
дводольних 

та 1–3 листки 
у злакових.

Гербіцид.Фронтьєр® Оптіма.–.високоефективний.досхо-
довий.гербіцид.для.контролю.однорічних.злакових.і.дво-
дольних.бур’янів,.який.вже.багато.років.успішно.вико-
ристовується.у.посівах.багатьох.сільськогосподарських.
культур,.у.тому.числі.гороху.та.сої.

Діюча.речовина.гербіциду,.диметенамід-П,.належить.до.
хімічного. класу. хлорацетамідів. і. має. високий. показник.
розчинності.у.воді,.що.становить.1450.мг/л.за.темпера-
тури.20.°С..Крім.того,.препарат.нелеткий..Ці.власти-
вості. дають.можливість. не. втрачати. ефективність.
навіть.за.посушливої.погоди.та.утворювати.надій-
ний.гербіцидний.екран.навіть.без.заробки.

Тривалість. захисної. дії. може. становити. 5–6.
тижнів. залежно. від. погодно-кліматичних.
умов..

Норма. використання. препарату. становить.
0,8–1,2.л/га.для.гороху.та.сої.

Норма. може. збільшуватись. до. 1,4. л/га. на.
ґрунтах.із.вмістом.гумусу.понад.3,5.%.

Обприскування. проводиться. одразу. після.
передпосівної. обробки. ґрунту;. також. його.
можна.використовувати.до.або.після.посіву.
аж.до.появи.сходів. Норма 

використання 
препарату 

0,8–1,2
л/га

для гороху
та сої
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* Норма може підвищуватися до 1,4 л/га на ґрунтах із вмістом гумусу понад 3,5 %

Характеристика.гербіциду.Фронтьєр®.Оптіма.

Діючі речовини диметенамід-П.(720.г/л)

Хімічна група д.р. хлорацетаміди

Препаративна форма концентрат,.що.емульгується.(КЕ)

Розподiл у рослинi
системний,.поглинається.корінням,.сім’ядолями.та.коле-
оптилем.бур’янів

Упаковка пластикові.каністри.5.л

Гарантійний термін 
зберігання

60.місяців

Температура 
зберігання

-10…+40.°C

Спектр дії однорічні.злакові.та.деякі.дводольні.бур’яни

Норма витрати 
препарату

0,8–1,2.л/га*

Норма витрати робочої 
рідини

200–400.л/га

Гербіцид.для.захисту.бобових.культур.–.Пульсар® 40,.що.
містить. 40. г/л. імазамоксу,. поглинається. рослиною,. го-
ловним.чином,.через.листя..Водночас.він.має. і.ґрунтову.
дію,. що. забезпечує. захист. культури. на. більш. тривалий.
час..Порівняно.з.іншими.гербіцидами.відзначається.вища.
ефективність.Пульсар® 40. у. знищенні.широкого. спектра.
одно-. та. багаторічних. злакових. і. дводольних. бур’янів. у.
посівах.бобових.культур.

Ще.одна. позитивна. властивість. цього. препарату. –. його.
низька. залишкова. фітотоксичність. на. наступні. куль-
тури. сівозміни.. Наступного. року. після. застосування.
Пульсар® 40.можна.висівати.майже.всі.культури,.за.винят-
ком.цукрових.і.кормових.буряків,.ріпаку,.овочевих.куль-
тур,.гречки,.проса..Безпечний.інтервал.між.застосуванням.
препарату.та.посівом.цих.культур.становить.16.місяців.

Пульсар® 40.застосовується.після.сходів.культури.у.фазу.
1–3-го.трій.частого.листка.у.сої,.2–5-го.справжнього.лист-
ка.у.гороху.з.нормою.0,75–1,0.л/га.на.ранніх.стадіях.роз-
витку.бур’янів..Для.контролю.важкознищуваних.бур’янів,.
наприклад,. осоту. рожевого,. застосовують. максимальну.
норму.препарату..На.сої.при.сильному.забур’яненні.зла-
ками.норма.має.бути.на.рівні.1,0.л/га..Звичайні.ознаки.дії.
гербіциду.Пульсар® 40.–.хлороз.молодих.листків.і.відми-
рання.точок.росту..

При використанні 
Пульсар® 40 на 

сортах овочевого 
гороху максималь-
на норма витрати 
має бути 0,75 л/га.

4948

Пульсар®.40



Рекомендації щодо безпечного вирощування культур 
після застосування гербіциду Пульсар® 40:

Рік 0

Весна

Рік 0

Осінь

Рік 1

Весна

 Рік 1

Осінь

Рік 2

Весна

Пульсар® 40 Озима.
пшениця

Жито

Яра.
пшениця

Ярий.
ячмінь

Овес

Кукурудза

Соняшник

Сорго

Рис

Озима.
пшениця

Озимий.
ячмінь

Жито

Цукрові.
буряки

Кормові.
буряки

Ярий..
ріпак

Овочі

Гречка

Просо

Інші.
культури

Характеристика.гербіциду.Пульсар®.40

Діючі речовини імазамокс.(40.г/л)

Хімічна група д.р. імідазолінони

Препаративна форма розчинний.концентрат.(РК)

Розподiл у рослинi
системний,.поглинається.як.надземними.органа-
ми.бур’янів,.так.і.їх.кореневою.системою

Упаковка пластикові.каністри.10.л

Гарантійний термін 
зберігання

60.місяців

Температура 
зберігання

-5...+35°С

Спектр дії однорічні.злакові.та.дводольні.бур’яни.

Норма витрати 
препарату

соя,.горох:.0,75–1,0.л/га..
горох.овочевий:.0,75.л/га

Норма витрати робочої 
рідини

200–300.л/га

При обробці 
посівів гербіцидом 
Пульсар® 40 у більш 
пізні фази (соя 3–4 
трійчастих листки, 
горох 4–6 листків), 

ефективність 
препарату проти 

основних бур’янів 
(лобода біла, щи-
риця (види), мишій 
(види), плоскуха 
звичайна тощо) 

може знижуватись 
порівняно з 

ранніми термінами 
застосування, 

оскількі бур’яни  
переростають 
чутливі фази.
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Характеристика.гербіциду.Пульсар®.Флекс

Діючі речовини імазамокс.(25.г/л)

Хімічна група д.р. імідазолінони

Препаративна 
форма

розчинний.концентрат.(РК)

Розподiл у рослинi
системний;.проникає.як.через.
листя,.так.і.через.кореневу.
систему.бур’янів

Упаковка пластикові.каністри.10.л

Гарантійний термін 
зберігання

36.місяців.у.невідкритій.та.
неушкодженій.упаковці

Температура 
зберігання

0...+40..°C

Спектр дії
однорічні.злакові.та.дводольні.
бур'яни

Норма витрати 
препарату

1,0–2,0.л/га

Норма витрати ро-
бочої рідини

250–300.л/га

Наступним.кроком.в.захисті. сої. від.бур'янів.є. гербіцид.
Пульсар® Флекс.. Це. нова.формуляція. імазамоксу,. яка.
дає. можливість. досягнути. високої. ефективності. при.
зменшеному.навантаженні.діючої.речовини.на. гектар.–.
якщо.при.використанні.Пульсар® 40.вносили.40.г.діючої.
речовини.на.1.гектар,.то.з.Пульсар® Флекс.для.отриман-
ня.аналогічної.ефективності.необхідно.лише.35.г.діючої.
речовини.на.1.га..Це.робить.систему.захисту.сої.більш.
безпечною.та.більш.екологічною,.але.вона.при.цьому.ли-
шається.високоефективною.

Пульсар® Флекс  
1,6 л/га

Контроль

Агроцентр BASF, смт Терезине, Київська обл., 2020 р.
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Лобода біла

Щириця

Мишій сизий

Це. селективний. гербіцид,. що. успішно. використовуєть-
ся. у. світі. для. контролю.широкого. спектра. дводольних.
бур’янів.на.понад.16.культурах..

Діюча. речовина. препарату. поглинається. переважно.
через.листкову.поверхню.та.незначна.кількість.–.через.
кореневу.систему,.згідно.з.даними.лабораторних.дослі-
дів.із.радіоактивно.поміченим.бентазоном..Ефективність.
засвоєння. бентазону. залежить. від. погодно-кліматич-
них.умов.навколишнього.середовища..Сонячне.світло.й.
оптимальна.температура.повітря.від.15.до.25.°С.сприя-
ють.підвищенню.засвоюваності.діючої.речовини.росли-
нами.через.листкову.поверхню,.при.цьому.ефективність.
препарату.покращується,.а.відсутність.сонячного.світла.
та. низька. температура. повітря. уповільнюють. процес.
засвоєння.

Максимальна. ефективність. Базагран®. досягається. за.
відносної. вологості. повітря. не. менше. 35.%. і. наявності.
прямого.сонячного.світла.

Діюча. речовина. бентазон. у. ґрунті. нестійка,. тому. її. на-
копичення.не.відбувається,.період.розпаду.д.р..у.ґрунті.
становить.від.4.до.7.тижнів..Для.покращення.контролю.
лободи.білої.до.робочого.розчину.слід.додавати.ад’юван-
ти.на.олійній.основі.згідно.з.рекомендаціями.виробника.

Характеристика.гербіциду.Базагран®.

Діючі речовини бентазон.(480.г/л)

Хімічна група д.р. бензотіадіазинони

Препаративна 
форма

водний.розчин.(ВР)

Розподiл у рослинi контактний

Упаковка пластикові.каністри.10.л

Гарантійний термін 
зберігання

60.місяців

Температура 
зберігання

0…+40.°C

Спектр дії однорічні.дводольні.бур’яни

Норма витрати 
препарату

соя:.1,5–3,0.л/га..
горох.на.насіння:.3,0.л/га

Норма витрати ро-
бочої рідини

200–400.л/га
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Характеристика.гербіциду.Базагран® М..
(тільки.для.гороху)

Характеристика.гербіциду.Корум®

56 57

Базагран®.М

Діючі речовини
бентазон.(250.г/л).+..
2М-4Х.(МЦПА).(125.г/л)

Хімічна група 
д.р.

бензотіадіазинони.+.похідні.
хлорфеноксиоцтової.кислоти

Препаративна 
форма

розчинний.концентрат.(РК)

Розподiл у 
рослинi

контактний.і.системний

Упаковка пластикові.каністри.5.л

Гарантійний  
термін 
зберігання

60.місяців

Температура 
зберігання

-5…+40.°C

Спектр дії однорічні.дводольні.бур’яни

Норма витрати 
препарату

2,0–3,0.л/га

Норма витрати 
робочої рідини

200–400.л/га

Діючі речовини
бентазон.(480.г/л).+..
імазамокс.(22,4.г/л)

Хімічна група 
д.р.

бензотіадіазинони.+.
імідазолінони

Препаративна 
форма

розчинний.концентрат.(РК)

Розподiл у 
рослинi

контактний.і.системний

Упаковка пластикові.каністри.5.л

Гарантійний 
термін 
зберігання

24.місяці

Температура 
зберігання

-5...+40.°С

Спектр дії
однорічні.злакові.та.дводольні.
бур’яни

Норма витрати 
препарату

Корум®.1,25–2,0.л/га.+..
ПАР.Метолат.1,0.л/га

Норма витрати 
робочої рідини

200–400.л/га

Корум®



Корум®.–.переваги.препарату:
•. Ефективний. проти. широкого. спектра. дводольних.

бур’янів,.зокрема.і.перерослих

•. Завдяки.ПАР.Метолат.здатен.швидко.проникати.в.рос-
лину.навіть.крізь.потужний.восковий.наліт

•. Має.високу.селективність.до.оброблюваної. культури.
та. завдяки. ґрунтовій. дії. здатен. стримувати. наступні.
хвилі.бур’янів

•. Здебільшого. достатньо. одного. обприскування. за.
сезон

Терміни.застосування.Корум®.на.сої:
перша.пара.справжніх.листків.розгорнута.–.трійчастий.листок.
на.шостому.вузлі.розгорнутий.(ранні.фази.росту.бур’янів)

Терміни.застосування.Корум®.на.горосі:
обприскування.посівів.від.першого.справжнього.до.шести.
листків.культури.(ранні.фази.розвитку.бур’янів)

Корум® 2,0 л/га +  
ПАР Метолат 1,0 л/га

Контроль

Рекомендації щодо безпечного вирощування культур 
після застосування гербіциду Корум®:

Рік 0

Весна

Рік 0

Осінь

Рік 1

Весна

 Рік 1

Осінь

Рік 2

Весна

Корум® Озима.
пшениця

Жито

Яра.
пшениця

Ярий.
ячмінь

Овес

Кукурудза

Соняшник

Сорго

Рис

Озима.
пшениця

Озимий.
ячмінь

Жито

Цукрові.
буряки

Кормові.
буряки

Ярий.ріпак

Овочі

Гречка

Просо

Інші.
культури

% загальної гербіцидної активності (2017)

Бакова.суміш.із.максимальним.вмістом.діючих.речовин.
діє.як.мінімальна.норма.готового.продукту!
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93 95
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Базагран®.2,0.+.
Пульсар®.40
1,12.л/га

Корум®.1,25.+.
ПАР.Метолат.

1,0.л/га

Корум®.1,5.+.
ПАР.Метолат.

1,0.л/га

Корум®.2,0.+.
ПАР.Метолат.

1,0.л/га

Агроцентр BASF, с. Денисівка, 2018 (40 днів після внесення)

Чому  
Корум®? 

Тому що 
1 + 1 =  3... 

або навіть 
більше

Корум® 1,5 л/га +  
ПАР Метолат 1,0 л/га
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Сумісність.з.іншими.препаратами:.
не. можна. використовувати. в. бакових. сумішах. з. інсек-
тицидами. фосфорорганічної. групи. та. протизлаковими.
гербіцидами.

Рекомендації.щодо.використання:
Корум®.1,5–1,7.л/га.+.ПАР.Метолат.1,0.л/га.слід.засто-
совувати. за. оптимальних. умов. (відсутність. перерослих.
бур’янів).

Якщо.в.посівах.є.важкоконтрольовані.помірно.перерослі.
бур’яни. (лобода.біла.й.амброзія.полинолиста.від.4.пар.
справжніх.листків.до.початку.гілкування),.слід.застосо-
вувати.Корум®.1,8–2,0.л/га.+.ПАР.Метолат.1,0.л/га.

Препарати,.які.містять.у.своєму.складі.діючі.речовини.з.
групи.імідазолінонів.(такі.як.імазамокс,.імазапір.та.імазе-
тапір.та.ін.),.не.рекомендується.використовувати.на.од-
ному.полі.частіше.одного.разу.на.три.роки.

Для. покращення. грамініцидної. активності. слід. вико-
ристовувати.до.сходів.Фронтьєр ® Оптіма.1,0–1,2.л/га.

Наявність потуж-
ного воскового 
шару на листках 

перерослої лободи 
перешкоджає 

потраплянню гер-
біциду до рослини 
і значно зменшує 

його ефективність. 
Гербіцид Корум® 
завдяки сучасній 

формуляції й 
додаванню висо-
коефективного 

ПАР Метолат має 
покращену здат-
ність проникати 
крізь восковий 

шар, що забезпе-
чує ефективну дію 

гербіциду.
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Бобові.пошкоджуються.значною.кількістю.хвороб.і.шкід-
ників..Ефективна.економічно.та.екологічно.обґрунтована.
боротьба. з. ними. потребує. дотримання. принципів. інте-
грованого.захисту.рослин..Найпоширенішими.захворю-
ваннями.сої.та.гороху.є.фузаріозне.в’янення,.церкоспо-
роз,.аскохітоз,.антракноз,.склеротиніоз,.несправжня.бо-
рошниста.роса,.вертицильозне.в’янення,.бактеріальний.
опік,.жовта.мозаїка.сої.тощо.

У. боротьбі. з. грибними. та. бактеріальними. хворобами.
бобових. високу. ефективність. мають. глибока. зяблева.
оранка.й.повна.заробка.рослинних.решток,.які.є.джере-
лом. інфекції..Це. значно. зменшує.ймовірність. заражен-
ня.аскохітозом,.пероноспорозом.та. іншими.хворобами..
Гарні. результати. дає. обробка. насіння. хімічними. прот-
руйниками.. Під. час. вегетації. рекомендується. викори-
стання.фунгіцидів.із.фізіологічним.ефектом.

Протягом.2009–2014.рр..застосування.фунгіцидів.на.по-
сівах.гороху.та.сої.суттєво.зросло..Це.пояснюється.на-
копиченням. інфекції. у. ґрунті,. сівбою. непротруєним. на-
сінням.низької.якості,.порушеннями.при.виборі.термінів.і.
способів.посіву.тощо..Тепер.отримувати.високі.стабіль-
ні. врожаї. бобових. культур. без. застосування. сучасних.
ефективних.фунгіцидів.неможливо.. Інтегровані.системи.
захисту. сої. та. гороху. мають. обов’язково. передбачати.
фунгіцидні.обробки.

З. огляду. на. це,. компанія. BASF. успішно. випробувала.
та. зареєструвала. на. сої. потужний. фунгіцид. Абакус®..
Препарат.містить.2.діючі.речовини.та.з.нормою.витрати.
1,5.л/га.ефективно.контролює.більшість.хвороб.листя.сої.

На полях, де 
з’явився фузаріоз, 
не можна висівати 

сою раніше, ніж 
через 2–3 роки.

ОСНОВНІ ХВОРОБИ 
БОБОВИХ КУЛЬТУР
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Фузаріоз

Основні хвороби сої

Фузаріоз..
Fusarium oxysporum, Fusarium gibbosum

Проявляється.на.сходах.і.дорослих.рослинах.сої.такими.
симптомами:. загнивання. проростків. і. сходів,. в’янення.
рослин,.побуріння. та. загнивання.коренів. і. стебел,. ура-
ження.бобів.і.насіння..

На.насінні,.що.проростає,.спостерігаються.три.типи.ура-
ження:.насіння.загниває.й.не.утворює.паростків,.на.ньо-
му. з’являється. білувато-рожевий. наліт;. проростки. не-
рівномірно.потовщуються,.деформуються.й.гинуть.після.
виходу.на.поверхню..

На.сім’ядолях.із.верхнього.і.нижнього.боку.утворюють-
ся.бурі.округлі. глибокі.виразки.з.подальшою.появою.в.
них.за.вологої.погоди.нальоту.з.яскраво-рожевими.по-
душечками..Уражені.тканини.сім’ядоль,.кореневої.шийки.
й. коренів. розм’якшуються,. і. рослини. зазвичай. гинуть..
Лише.у.сортів.із.підвищеною.стійкістю.до.фузаріозу.фор-
муються.додаткові.корені.вище.від.ураженої.частини.під-
земного. стебла;. такі. рослини. виживають. й. іноді. навіть.
плодоносять..

У.період.цвітіння.і.на.початку.утворення.бобів,.а.деколи.й.
значно.раніше,.спостерігається.пожовтіння,.згортання.з.
країв,.засихання.та.опадання.листків;.стебло.в.зоні.ко-
реневої.шийки.набуває.темно-коричневого.забарвлення,.
внаслідок.чого.рослина.в’яне..За.вологої.погоди.в.осно-
ві. стебла. з’являються. помаранчево-рожеві. подушечки..
Ознакою.фузаріозу.є.також.знебарвлення.стулок.бобів.з.
утворенням.на.них.за.вологої.погоди.жовтогарячого.на-
льоту..Зерно.в.уражених.бобах.формується.щупле,.ча-
сто.зі.зморшкуватою.оболонкою,.а.при.підвищеній.воло-
гості.повітря.–.із.білувато-рожевим.нальотом..Таке.зерно.
втрачає.схожість.або.дає.уражені.сходи.

Збудники.фузаріозу.сої.–.гриби.з.роду.Fusarium.Link.,.по-
рядку.Hyphomycetales..На.сходах.і.бобах.частіше.виявля-
ють.F. gibbosum.App..et.Wr..і.F. oxysporum.Schl.,.а.при.в’я-
ненні.–.F. oxysporum..Збудники.фузаріозу.зберігаються.у.
ґрунті. та.на.різних.рослинних.рештках..При.погіршенні.
умов.для.росту.й.розвитку.рослин.(знижена.температура.
та.висока.вологість.при.посіві). гриби.активно.розвива-
ються.і.переходять.на.паразитичний.спосіб.життя..Крім.
сої. вони. часто. уражають. буряки,. картоплю,. томат,. ба-
вовник.та.інші.культури..

Міцелій.грибів.розташовується.зазвичай.у.тканинах.рос-
лин.по.міжклітинниках,.спричиняючи.мацерацію.(розм’як-
шення).тканин..На.насінні.він.зазвичай.виявляється.в.обо-
лонці,.але.часто.потрапляє.в.епідерміс,.а.згодом.і.в.зародок...
F. oxysporum.уражує.також.судинну.систему.рослин,.за-
купорюючи.її,.викликає.інтоксикацію.та.є.причиною.в’я-
нення.надземних.органів.рослин.



Аскохітоз.
Ascochyta sojaecola Abramov

Проявляється.на.надземних.органах.рослин.із.моменту.
появи.сходів.і.до.дозрівання..На.сім’ядолях.утворюються.
темно-коричневі. плями. й. виразки,. обмежені. темнішим.
обідком..На.листі.плями.досить.великі.(0,5–1,0.см.у.діа-
метрі),.округлі,.сірувато-білі,.з.бурою.облямівкою..Іноді,.
розростаючись,. вони. набувають. подовженої. форми.
внаслідок. обмеження. великими. листковими. жилками..
Часто. уражені. ділянки. листа. випадають,. залишаються.
лише.бурі.облямівки..На.плямах.із.верхнього.боку.лист-
ка.утворюються.численні.крапкоподібні.пікніди,.занурені.
в. тканину. листка,. вони. розміщуються. концентричними.
колами.. При. ураженні. аскохітозом. поверхневі. тканини.
на. молодих. стеблах. руйнуються. й. розщеплюються. на.
поздовжні.смужки..Пізніше.на.стеблах.з’являються.чорні.
витягнуті.в.довжину.плями,.а.потім.–.пікніди..Особливо.їх.
багато.в.місцях.прикріплення.гілок..Стулки.бобів.стають.
порохнявими,.з.масою.добре.помітних.пікнід.

Збудник. аскохітозу. сої. –. гриб. Ascochyta sojaecola 
Abramov з.порядку.Sphaeropsidales..Гриб.зберігається.в.
насінні.у.вигляді.грибниці,.а.на.рослинних.залишках.–. і.
у.формі.пікнід.із.пікноспорами..Уражаються.переважно.
сорти.з.чорним. і.бурим.насінням..Аскохітоз.може.бути.
причиною.зниження.схожості.насіння,.вилягання.сходів.
і.дорослих.рослин,.а.також.зменшення.врожаю.зерна. і.
погіршення.його.якості..

В.окремих.випадках.недобір.урожаю.зерна.сої.від.аско-
хітозу.сягає.15–20.%.і.більше.

Соя,.як.і.більшість.бобових.культур,.уражається.значною.
кількістю.грибних,.бактеріальних.і.вірусних.хвороб...

Аскохітоз

Найбільш шкодочинними хворобами сої є:

Пероноспороз.(несправжня.борошниста.
роса).Peronospora manshurica Sydow

Хвороба.проявляється.у.двох.формах.–.загального.при-
гнічення.рослин.(дифузне.ураження).і.плямистості.лист-
ків. (локальне. ураження).. При. дифузному. ураженні. на.
сім’ядолях.і.особливо.на.листках.виникають.хлоротичні.
ділянки,.що.охоплюють.пластинку.повністю.або.частину.
її.поблизу.основи.

За.вологої.погоди.в.місцях.плям,.переважно.з.нижнього.
боку.листків,.з’являється.сіро-фіолетовий.наліт..Сильно.
уражені. рослини. відстають. у. рості,. мають. пригнічений.
вигляд.і.потім.всихають..Якщо.зараження.незначне,.рос-
лини.сої.в.розвитку.майже.не.відстають.і.плодоносять.

Друга. форма. ураження. характеризується. появою. на.
листках. спочатку. блідо-зелених,. а. пізніше. бурих. плям,.
що.покриваються.з.нижнього.боку.сірувато-фіолетовим.
нальотом.. Уражені. листки. відмирають.. Найчастіше. ця.
форма.спостерігається.у.фазу.цвітіння,.а.також.у.період.
утворення.бобів..Хвороба.проявляється.також.на.бобах.
і. насінні,. але. ознаки. пошкодження. у. вигляді. кремової.
плівки,.що.вкриває.внутрішні.стінки.стулок.бобів. і.зов-
нішню.оболонку.насіння,.виявляються.лише.після.їхньо-
го.дозрівання.

Збудник. пероноспорозу. сої. –. гриб. Peronospora 
manshurica Sydow. з. порядку. Peronosporales.. Міцелій.
розвивається. по. міжклітинниках. тканин,. а. на. поверхні.
уражених.ділянок.утворює.наліт. із.конідіальним.споро-
ношенням.. Шкідливість. пероноспорозу. визначається.
ступенем.ураження.рослин..При.сильному.ураженні.не-
добір.урожаю.насіння.становить.5–7.%,.а.зниження.олій-
ності.–.до.1.%..Джерелами.інфекції.є.заражене.насіння.й.
уражені.рослинні.залишки.

Пероноспороз
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Борошниста.роса..
Erysiphe communis Grev. f. glycine Jacz.

Характеризується. появою. на. верхньому. боці. листків,.
стеблах. і. бобах. білуватого. павутинчастого. або.борош-
нистого. нальоту.. Пізніше. наліт. ущільнюється,. сіріє,. на.
ньому.у.вигляді.чорних.крапок.утворюються.клейстотеції.
патогену.

Збудник. –. сумчастий. гриб. Erysiphe communis f. glycine 
Jacz..з.порядку.Erysi-phales..Клейстотеції.гриба.зимують.
на.опалих.уражених.органах.рослин..Навесні.з.них.вилі-
тають.сумки.із.сумкоспорами,.що.розносяться.повітря-
ними. потоками. й. заражають. рослини.. Уражені. листки.
мають.меншу.асиміляційну.поверхню,.стають.крихкими..
При. інтенсивному. розвитку. гриб. може. бути. причиною.
значного.недобору.врожаю.(15.%.і.більше).

Біла.гниль,.або.склеротиніоз 
Sclerotinia sclerotiorum

Хвороба,.яка.за.останні.роки.значно.поширилася.в.по-
сівах.сої..Вона.здатна.уражувати.понад.160.культурних.
рослин,.зокрема.соняшник,.ріпак,.сою,.картоплю.тощо..
Склероції.можуть.зберігатися.в.ґрунті.6–8.років.і.пророс-
тати.з.глибини.до.3.см..

Перші.симптоми.з’являються.на.стеблах.і.бобах.у.вигля-
ді.густого.білого.нальоту..Пізніше.формуються.склероції.
всередині.або.зовні.стебла,.які.після.збирання.врожаю.
потрапляють.у.ґрунт.

Наявність.склероцій.у.ґрунті.не.гарантує.розвитку.хворо-
би,.адже.для.того,.щоб.збудник.почав.розвиватися,.окрім.
наявності.рослини-хазяїна. та.власне.патогену.необхідні.
певні.умови,.а.саме.прохолодна.волога.погода.в.період.
бутонізації.–.початку.цвітіння..

Склеротиніоз

Борошниста роса  

Ефективно.контролювати.білу.гниль.можна.лише.профі-
лактично,.а.після.появи.видимих.ознак.жодна.діюча.ре-
човина,.відома.на.ринку.на.цей.час,.не.здатна.зупинити.
подальший.розвиток..Тому.на.полях,.де.було.хоча.б.один.
раз.помічено.склеротиніоз.на.будь-якій.чутливій.культу-
рі,.слід.планувати.двократне.внесення.фунгіцидів:.у.фазу.
бутонізації.–.початку.цвітіння.та.під.час.наливу.бобів.

Церкоспороз..
Cercospora sojina Наrа

Уражує. всі. надземні. органи. рослин. сої.. На. сім’ядолях.
виявляється. у. вигляді. коричневих. плям. або. виразок. із.
темно-бурим.обідком.і.брудно-сірим.нальотом..На.лист-
ках.утворюються.округлі.плями.(діаметром.3–6.мм),.спо-
чатку. коричневі,. потім. біло-сірі. з. яскраво. вираженою.
бурою. облямівкою.. Плями. рівномірно. розташовуються.
на.поверхні.листків,.а.з.нижнього.боку.утворюється.тем-
но-сірий. наліт.. На. стеблах. плями. видовжені,. фіолето-
во-червоні. із. сіруватим.центром. і. коричневим.обідком,.
але.зазвичай.без.нальоту..На.зелених.бобах.плями.такі.
ж,. як. і. на. листках,. але. перед. збиранням.сої. вони. тем-
нішають. і. забарвлюються. в. сірувато-чорний. колір.. На.
насінні.церкоспороз.виявляється.у.вигляді.неправильно.
округлих.опуклих.коричнево-сірих.плям.із.різко.вираже-
ним.бурим.обідком.або.з.розпливчастими.межами..Наліт.
на.бобах.і.насінні.не.спостерігається..

Церкоспороз
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Збудник.хвороби.–.недосконалий.гриб.Cercospora sojina 
Hara. з. порядку.Hyphomycetales.. Його. грибниця. розта-
шовується.в.міжклітинниках.уражених.тканин,.а.на.по-
верхні. утворюються.у.вигляді.пучків.бурувато-оливкові.
нерозгалужені.конідієносці.з.безбарвними.конідіями..За.
допомогою. конідій. гриб. поширюється. під. час. вегетації.
рослин,.викликаючи.нові.ураження..Інкубаційний.період.
триває.8–12.днів..Джерелом.інфекції.є.заражене.насіння,.
пожнивні.залишки.рослин,.де.гриб.зберігається.у.фор-
мі.міцелію..Використання.для.посіву.зараженого.насін-
ня. різко. знижує. продуктивність. рослин. сої.. Порівняно.
зі. здоровим. насінням. уражене. містить. менше. олії. (на.
2–7.%).і.протеїну.(на.4–5.%).

Септоріоз..
Septoria glycinea T. Hemmi

Хвороба.проявляється.спочатку.на.нижніх,.а.потім. і.на.
верхніх. листках. у. вигляді. численних. дрібних,. кутастих,.
опуклих.плям.діаметром.2–4.мм..Спочатку.вони.набува-
ють. іржавого.кольору,.пізніше.стають.майже.чорні,.ча-
сто.зливаються.і.тоді.займають.значну.частину.листкової.
пластинки..

У.місцях.плям.під.епідермісом.листка.формуються.дріб-
ні. чорні. пікніди.. Уражені. листки. жовтіють. й. опадають..
Максимальний.розвиток.хвороби.спостерігається.у.пе-
ріод. цвітіння..Передчасне. опадання. листя. (за. 3–5. тиж-
нів.до.дозрівання.сої).суттєво.позначається.на.обсягах.
урожаю.

Збудник. –. гриб. Septoria glycinea T.. Hemmi. з. порядку.
Sphaeropsidales.. Грибниця. патогену. поширюється. по.
міжклітинниках.. Зимує. гриб. на. опалому. листі. у. формі.
пікнід.із.пікноспорами.

Септоріоз  

Отримай більше

Отримай більше
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Абакус®

Характеристика.фунгіциду.Абакус®

Діючі речовини
пiраклостробiн.(62,5.г/л).+.
епоксиконазол.(62,5.г/л)

Хімічна група 
д.р.

стробілурини.+.триазоли

Препаративна 
форма

суспо-емульсія.(СЕ)

Розподiл у 
рослинi

системний.і.трансламiнарний

Упаковка пластикові.каністри.10.л

Гарантійний 
термін 
зберігання

60.місяців

Температура 
зберігання

-5...+40.°C

Спектр дії
борошниста.роса,.пероноспо-
роз,.іржа,.септоріоз,.антракноз

Норма витрати 
препарату

0,75–1,5.л/га

Норма витрати 
робочої рідини

200–400.л/га



Посилення.фотосинтетичної.активності
Під. час. численних. лабораторних. і. польових. дослід-
жень. було. встановлено. підвищення. вмісту. хлорофі-
лу. в. листі. рослин,. оброблених. фунгіцидом. Абакус®...
Висока. концентрація. хлорофілу. сприяє. посиленню. ін-
тенсивності. процесу.фотосинтезу,.що.забезпечує. зв’я-
зування.більшої.кількості.вуглекислого. газу. і,. як.наслі-
док,. сприяє. інтенсивнішому. утворенню. вуглеводів.. У.
підсумку.це.призводить.до.підвищення.врожайності.сої.
(збільшення.кількості.насінин.у.бобі,.збільшення.маси.ти-
сячі.насінин.тощо)..

Підвищення.ефективності.використання.азоту
Джерелом.азоту.для.рослин.можуть.бути.нітрати,.нітри-
ти,.аміак. і.деякі.органічні.сполуки,.а.для.бобових.куль-
тур,.зокрема.сої,.–.ще.й.атмосферний.азот..Найбільше.
значення.для.азотного.живлення.рослин.мають.нітрати.
та.аміак..Нітрати.надходять.до.рослини.через.кореневу.
систему.і.за.допомогою.ферментів.беруть.участь.у.син-
тезі. білків.. Атмосферний. азот,. натомість,. засвоюється.
бульбочковими.бактеріями,.які.утворюють.симбіоз.із.ко-
реневою.системою.бобових.рослин..Основною.ланкою.
у.процесі.метаболізму.азоту.в.рослині.є.його.перехід.із..
нітратної.в.нітритну.форму..Цей.процес.каталізує.фер-
мент. нітратредуктазу.. Піраклостробін,. що. входить. до.
складу.фунгіциду.Абакус®,.підвищує.активність.нітратре-
дуктази,.яка.у.такий.спосіб.посилює.поглинання.азоту.і.
стимулює.ріст.рослинних.клітин..Рослини.сої,.оброблені.
фунгіцидом.Абакус®,.краще.засвоюють.азот.із.ґрунту.й.
повітря. (за.наявності.бульбочок).та.активніше.асимілю-
ють.його.в.період.вегетації.

Соя після застосування  
фунгіциду Абакус®,  

1,5 л/га
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Абакус® –. це. інноваційний. фунгіцид,. який. не.
лише. ефективно. захистить. вашу. сою. від. збудни-
ків. основних. грибних. хвороб,. а. й. задіє. прихова-
ні. механізми. рослин,. які. називають. фізіологічни-
ми. ефектами.. Ці. ефекти. зменшують. вплив. стре-.
сових.умов.середовища.і.сприяють.оптимізації.показни-
ків.урожайності.–.як.кількісних,.так. і.якісних..Фактично.
Абакус®.покращує.здоров’я.рослин,.зокрема.сої,.підви-
щуючи.їхню.стійкість.до.несприятливих.чинників..Це.дає.
вам. змогу. спрямовувати. енергію. на. виробництво. біль-
шого.обсягу.товарної.продукції.

Препарати.бренда.AgCelence®.–.це.впевненість.у.тому,.
що. ви. отримаєте. максимальне. повернення. інвестицій,.
вкладених.у.сою.



Підвищення.стійкості.рослин.до.стресу
У. період. вегетації. на. рослини. сої. особливо. негативно.
впливають. такі. стресові. фактори,. як. дефіцит. вологи,.
ураження. хворобами. і. шкідниками,. надлишок. ультра-
фіолетового. випромінювання. тощо.. В. умовах. стресу.
рослина.посилено.виробляє.етилен,.у.ній.утворюються.
реактивні.вільні.радикали.кисню,.які.руйнують.життєво.
важливі. для. рослини. клітинні. структури.. Під. дією. ети-
лену. суттєво. знижується. фотосинтетична. активність,.
рослина. передчасно. старіє.. Наслідок. цього. процесу. –.
неминуче. зниження. врожайності. та. погіршення. якості.
товарної. продукції.. Завдяки. численним. дослідженням.
було.встановлено,.що.фунгіцид.Абакус®.інгібує.виробни-
цтво.етилену.і.сприяє.утворенню.антиокисних.ферментів.
у.рослині..Вони.здатні.нейтралізувати.шкідливі.оксида-
тивні.сполуки.і.відновити.баланс.рослини.

Терміни.застосування.препарату.Абакус®.на.сої
Основною. складовою. успіху. у. боротьбі. проти. листко-
вих. хвороб. сої. є. систематичний. моніторинг. поля. –. він.
дає. змогу. чітко. зафіксувати. момент. появи. перших.
ознак. захворювання. та. прийняти. рішення. про. фунгі-
цидну. обробку.. До. початку. цвітіння. поля. сої. обстежу-
ють. 1. раз. на. 8–10.днів,. а. починаючи. з.фази.цвітіння. –..
раз.на.4–6.днів.

Найчастіше. перше. внесення. фунгіциду. Абакус®. на.
сою. припадає. на. початок. цвітіння.. Слід. зазначити,.
що. цвітіння. сої. є. нерівномірним. та. залежить. від. бага-
тьох. чинників. (погодно-кліматичних. умов,. сортових.
особливостей. тощо).. Тому. на. практиці. першу. оброб-
ку. Абакус®. починають. наприкінці. бутонізації. сої. –..
59-та.фаза.за.шкалою.ВВСН.

Вікно. застосування.фунгіцидів. на. сої. триває. до. почат-
ку. формування. бобів. (69-та. фаза. BBCH),. норма. вико-
ристання.препарату.–.1,0–1,5.л/га..Якщо.видимі.ознаки.
хвороб.з’явилися.до.фази.бутонізації.–.початку.цвітіння.
(BBCH.51–60),.фунгіцид.Абакус®.застосовують.раніше..

У.разі,.коли.видимі.ознаки.хвороб.не.спостерігаються.до.
кінця.цвітіння.–.початку.формування.бобів.(BBCH.67–69),.
першу. фунгіцидну. обробку. з. профілактичною. метою.
проводять.наприкінці.цвітіння.сої.(ВВСН.67–69)..На.уль-
траранньостиглих.(до.80.днів). і.дуже.ранньостиглих.(до.
100.днів).сортах.сої.Абакус®,.як.правило,.застосовують.
однократно.у.фазу.бутонізації.–.початку.цвітіння.(ВВСН.
51–60).або.за.появи.перших.ознак.хвороби.

На.сортах.сої.з.тривалістю.вегетаційного.періоду.понад.
100.днів,.особливо.за.умов.раннього. інтенсивного.роз-
витку. іржі.та. (або).високої.вологості.й.підвищених.тем-
ператур.повітря,.рекомендується.двократна.обробка.сої.
фунгіцидом.Абакус®.у.фази:

•. Початок.бутонізації.–.початок.цвітіння.(ВВСН.51–60).

•. Кінець. цвітіння. –. початок. формування. бобів.
(ВВСН.67–71).
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Таблиця 4. Життєвий цикл і періоди шкодочинності шкідників сої (довідково)

Шкідник травень червень липень серпень вересень

Дротяники               .

Довгоносики .         . . . . . .

Озима совка .         . . . . . .

Попелиці          . . . . . .

Цвіркуни .            . . .

Павутинний кліщ . .            . .

Листовійки . .           . . .

Совка-гамма . . .          . . .

П’ядуни . . .          . . .

Сліпняки . . .          . . .

Совки . . . .         . . .

Лучний метелик . . .          . . .

Щитники . . . .         . . .

Акацієва вогнівка . . . . . . . .      . .

.–.період.розвитку.шкідника;... .–.період.найбільшої.шкодочинності.

Для.захисту.бобових.від.шкідників.компанія.BASF.пропонує.
високоефективний.інсектицид:
•. Фастак®.(горох).–.0,15–0,25.л/га

Дія інсектициду на кліщів є 
побічною. Тому при масовому 

поширенні цих шкідників 
рекомендується обробка  

посівів акарицидом.
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Горох. найчастіше. пошкоджують. бульбочкові. довгоно-
сики,. горохова. попелиця,. горохова. плодожерка,. горо-
ховий.зерноїд.(брухус),.гороховий.трипс..За.досягнення.
цими. шкідниками. економічного. порогу. шкодо.чинності.
(табл. 3).рекомендують.обробку.інсектицидом.Фастак®.

Найпоширенішими. шкідниками. сої. є. люцернова. сов-
ка,. ака.цієва. вогнівка,. бульбочкові. довгоносики,. соєва.
чорно-смугаста. блішка,. соєва. плодожерка. та. павутин-
ний. кліщ.. За. досягнення. чисельності. смугастої. блішки.
10–15.жуків/м2,.люцернової.совки.8–10.гусениць/м2.або.
2–3.яєць.соєвої.плодожерки.на.1.рослину.доцільно.про-
вести.хімічну.обробку.посівів.інсектицидами.

Таблиця 3.  
Економічні пороги шкодочинності шкідників гороху 

Шкідники Стадія Фаза гороху
Облікова 
одиниця

ЕПШ

Бульбочкові..
довгоносики

Жуки Сходи Особин/м2 10–15

Горохова.
попелиця

Самки,..
личинки

Початок.
бутонізації.–.
цвітіння

Особин.на.
10.помахів.
сачком

250–300

Горохова..
плодожерка

Яйця
Бутонізація.–.

цвітіння
Особин/м2 25–30

Гороховий.
зерноїд

Жуки
Початок.
бутонізації

Особин.на.
10.помахів.
сачком

15–20

Гороховий.
трипс

Імаго Цвітіння
Особин..
на.квітку

1–2
 

Павутинний клiщ

Бобова попелиця

Акацiєва вогнiвка

У.табл. 4.наведено.періоди.максимальної.шкодочинності.основних.шкідників.сої..За.не-
обхідності.на.початку.кожного.з.цих.періодів.рекомендуються.обробки.інсектицидами.

ШКІДНИКИ СОЇ 
ТА ГОРОХУ



Діючі.речовини
альфа-циперметрин..
(100.г/л)

Хімічна.група.д.р. пiретроїди

Препаративна.
форма

концентрат,. що. емульгу-
ється.(КЕ)

Розподiл.у.рослинi контактно-шлунковий

Упаковка пластикові.пляшки.1.л

Гарантійний.термін.
зберігання 60.місяців

Температура.
зберігання 0...+30.°C

Спектр.дії

горох:.зернівка.горохова,.
попелиці,.трипси.
соя:.акацієва.вогнівка,.
листогризучі.совки,.попе-
лиці,.соєва.плодожерка,.
лучний.метелик,.трипси

Норма.витрати.
препарату

горох:.0,15–0,25.л/га.
соя:.0,1–0,3.л/га

Норма.витрати.ро-
бочої.рідини 200–300.л/га

Характеристика.інсектициду.Фастак®

Високоефективний 
iнсектицид з групи 
пiретроїдiв харак-
теризується кон-

тактно-шлунковою 
дiєю та низькими 
нормами засто-

сування. Успiшно 
використовується 

в усiх регiонах 
свiту для знищення 
широкого спектра 

шкідників.

Фастак®.–.переваги.препарату:
•. Високоактивний.проти.абсолютної.бiльшостi.

комах-шкiдникiв

•. Один. препарат. для. захисту. багатьох. сiльськогоспо-
дарських.культур.та.лiсових.насаджень

•. Швидка.та.тривала.дiя.на.шкiдникiв

•. Стiйкий.до.змивання.дощем

Механізм.дії
Контактно-шлункова.дія..Фастак®.діє.на.нервову.
систему.комах-шкідників,.порушуючи.проникність.
кліткових.мембран.і.блокує.натрієві.канали.

Приготування.робочого.розчину
Заповнити.бак.обприскувача.водою.на.2/3.об’єму..
Долити.необхідну.кількість.препарату..Під.час.
запов.нення.бака.й.до.закінчення.обприскування.
ретельно.перемішувати.робочий.розчин..
Готовий.робочий.розчин.слід.використовувати.
безпосередньо.після.приготування.
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Фастак®



У.наш.час.поширені.так.звані.вусаті.сорти.гороху.інтен-
сивного.типу..Всі.вони.мають.коротке.стебло,.у.верхній.
частині.якого.розташовані.вуса.(видозмінені.листки)..Такі.
сорти.при.дозріванні.майже.не.вилягають.і.можуть.бути.
зібрані. прямим. комбайнуванням.. Починають. збирання.
гороху.при.пожовтінні.70.%.бобів;.вологість.зерна.в.цей.
час.залежно.від.сорту.може.становити.14–16..%..

Сою.збирають.прямим.комбайнуванням.за.повної.стиг-
лості,. коли. листя. вже. опало. й. боби. стали. сухі,. насін-
ня.–.тверде..Оптимальна.передзбиральна.вологість.на-
сіння. становить. 12–15.%.. При. запізненні. зі. збиранням.
боби.розтріскуються,.а.вологість.насіння.знову.зростає..
Зазвичай. посіви. сої. дозрівають. без. використання. де-
сикантів.. За. потреби,. наприклад,. підсушування. рослин.
і. прискорення. термінів. початку. збирання. сої. пізньо-
стиглих.сортів.або.при.пізньому.забур’яненні.проводять.
десикацію..Для.зниження.втрат.зерна.під.час.збирання.
важливо,.щоб.висота.зрізу.не.перевищувала.6–8.см..При.
більш. високому. зрізі. втрачаються. боби,. які. розміщені.
внизу.і.зазвичай.є.найбільш.урожайними..Тривале.збері-
гання.зерна.сої.можливе.за.вологості.нижче.10,0–10,5.%.

Таблиця 5. Регулювання комбайна при збиранні сої

Вологість

насіння, %

Частота  
обертання  
барабана, 

об./хв.

Підбарабання, мм

вхід вихід

10–15 400–650 32–40 18–26

16–24 650–850 30–36 16–22
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ЗБИРАННЯ ВРОЖАю СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ

Позиціонування препаратів BASF у системі захисту сої

0,75–1,5 л/га

0,4–0,8 кг/га

Абакус®

Масаї®

Поява шкодочинних об’єктів

Шкідники Дротяники, підгризаючі совки, 
бульбочковий довгоносик, паросткова муха, 
личинки хрущів

Бур’яни

Хвороби

Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни

Церкоспороз, фомопсис, фузаріоз, антракноз, борошниста роса, септоріоз, пероноспороз
Пліснявіння насіння

0,75–1,0 л/га

1,0–2,0 л/га

1,5–3,0 л/га

0,8–1,2 л/га

3,0–6,0 л/га

1,0–2,0 л/т

Базагран®

Пульсар® 40

Пульсар® Флекс

Фронтьєр® Оптіма

Стомп® 330

Стандак® Топ

або

або

або

або

0,4 кг/100 кг насіння
ХіСтік Соя

ХайКот Супер Соя 
+ 

ХайКот Супер Екстендер

1,42 л/т

1,42 л/т
+

Іржа

Кліщі

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

1,25–2,0 л/га

Корум® +
ПАР Метолат

1,0 л/га
+

0,1–0,3 л/га
Фастак®

Новинка



Керуйте.стійкістю.до.шкідників
•. Не.обприскуйте.одним.і.тим.самим.активним.інгредієнтом.двічі.підряд
•. Чергуйте.продукти.з.різними.способами.дії

Захищайте.водні.ресурси
•. Використовуйте. форсунки. для. зменшення. знесення. вітром. та. формуйте.

вздовж.водойм.захисні.рослинні.смуги.шириною.щонайменше.5.метрів
•. Враховуйте.високий.ризик.стоку.на.деяких.полях.та.вживайте.необхідних.

заходів.для.його.мінімізації.
•. Уникайте.застосування.пестицидів.незадовго.до.сильного.дощу.(<.48.год.)

Уникайте.джерел.точкового.забруднення
•. Тричі.прополощіть.порожні.каністри.та.передайте.їх.на.утилізацію
•. Працюйте.з.пестицидними.залишками.та.утилізуйте.їх.безпечним.та.закон-

ним.шляхом
•. Обприскувач.потрібно.промивати.у.відкритому.полі,.на.відстані.щонаймен-

ше.20.метрів. від. водойм,. або.на. спеціальному.майданчику. з.можливістю.
зберігання.та.знешкодження.промивної.води

Використовуйте.засоби.захисту
•. Обов’язково. використовуйте. належні. засоби. індивідуального. захисту. під.

час.виконання.операцій.зі.змішування,.обприскування.та.миття
•. Мийте.рукавиці.перед.тим,.як.їх.зняти.
•. Захисний.одяг.слід.прати.окремо.від.особистого

Захищайте.біологічне.різноманіття.навколо.ваших.полів
•. Активно.доглядайте.за.смугами.з.дикорослою.рослинністю.та.незасіяними.

краями.полів,.щоб.створити.середовище.для.життя.тварин.та.рослин
•. Розставляйте.гнізда.та.годівнички.для.диких.птахів.

•. Використовуйте.обладнання.та.методи.управління,.що.захищають.ґрунт.

•. Заручіться.підтримкою.експертів.у.галузі.сільського.господарства.чи.охо-
рони.довкілля

Детальніше див. на  
www.agro.basf.ua/sustainability* У перекладі з англ. «сталість»

Sustainability*.–.вагома.складова.стратегії.BASF

8180

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА

СИСТЕМА ЗАХИСТУ 
ГОРОХУ

Позиціонування препаратів BASF у системі захисту гороху

Поява шкодочинних об’єктів

Шкідники Зернівка горохова
Попелиці, трипси, гусениці лускокрилих

Бур’яни Однорічні злакові, однорічні та 
багаторічні дводольні бур’яни

або

3,0–6,0 л/га

0,8–1,2 л/га

Стомп® 330

Фронтьєр® Оптіма

Фастак®

Корум® + 
ПАР Метолат
1,25–1,5 л/га

1,0 л/га
+

або

3,0 л/га

2,0–3,0 л/га

0,75–1,0 л/га

1,0–2,0 л/га

Пульсар® 40

Пульсар® 
Флекс

Базагран®

Базагран® М

0,1–1,15 л/га

0,5–1,0 л/га
Альтерно®

Отримай більше

Отримай більше

Новинка



Абакус®
Базагран®
Базагран® М
Корум®
Пульсар® 40
Пульсар® Флекс
Стандак® Топ
Стомп® 330
Фастак®
Фронтьєр® Оптіма
ХайКот Супер Соя 
ХіСтік Соя

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»

01042, м. Київ, бул. Дружби Народів, 19
тел.: (044) 591 55 99, факс: (044) 591 55 98

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА КОМПАНІЇ BASF
Київська, Черкаська, Чернігівська області моб. 050 447 57 42 

Київська, Вінницька, Житомирська області моб. 050 355 78 67 

Дніпропетровська, Харківська області моб. 095 280 09 29

Полтавська, Сумська області моб. 050 341 65 07

Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, 
Чернівецька області

моб.  050 381 52 01
095 196 26 26

Закарпатська, Волинська, Рівненська, 
Львівська області

моб. 050 383 53 43 

Херсонська, Запорізька області моб. 050 307 98 81

Миколаївська, Одеська, Кіровоградська області моб. 050 413 01 98 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

моб. 050 418 40 95 Керівник регіону
моб. 095 280 57 79 Чернігівська область
моб. 050 418 40 96 Чернігівська область
моб. 050 310 19 81 Черкаська область
моб. 050 341 65 08 Черкаська область
моб. 095 271 89 83 Черкаська область
моб. 050 315 54 25 Київська область
моб. 095 280 09 21 Київська область
моб. 050 419 49 96 Київська область
моб. 050 448 23 36 Вінницька область
моб. 050 315 87 86 Вінницька область
моб. 050 418 36 72 Житомирська область
моб. 050 418 36 80 Житомирська область

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

моб. 050 964 57 00 Керівник регіону
моб. 050 417 55 38 Рівненська, Волинська області
моб. 050 411 06 31 Тернопільська область
моб. 050 359 00 43 Тернопільська область
моб. 050 414 53 06 Хмельницька область
моб. 095 007 10 86 Хмельницька область
моб. 095 280 09 57 Івано-Франківська, Чернівецька області
моб. 050 312 98 07 Волинська область
моб. 050 359 00 61 Львівська область
моб. 095 271 89 82 Львівська область

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

моб. 050 351 22 08 Керівник регіону
моб. 050 414 66 23 Миколаївська область
моб. 050 341 65 20 Миколаївська, Кіровоградська області
моб. 095 274 21 95 Кіровоградська область
моб. 050 388 87 73 Кіровоградська область
моб. 050 418 75 38 Херсонська область
моб. 050 355 76 41 Одеська область
моб. 050 315 85 03 Одеська область
моб. 095 280 09 50 Запорізька область
моб. 050 964 56 95 Запорізька область

СХІДНИЙ РЕГІОН

моб. 050 315 87 03 Керівник регіону
моб. 050 418 36 82 Сумська область
моб. 095 271 79 39  Луганська, Харківська області
моб. 050 447 29 30 Харківська область
моб. 050 315 59 35 Полтавська область
моб. 095 280 09 61 Полтавська область
моб. 050 341 65 11 Дніпропетровська область
моб. 050 355 78 52 Дніпропетровська область

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА КОМПАНІЇ BASF

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 будь-яку 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 во-кліма 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


