
Добре сидимо! 

Белліс®

Засіб від хвороб  
зберігання

www.agro.basf.ua

Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Дані ре ко мен дації грун ту ють ся на на шо му сьо годнішньо му досвіді і 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, які 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, в то му числі ко ле к тивні, фер мерські гос по дар ст ва та 
інші ор ганізації, які ви ко ри сто ву ють пе с ти ци ди. Ви ко ри стан ня пре па ра ту в інших ви роб ни чих сфе рах або за інши ми рег ла мен та ми, перш за все 
на куль ту рах, які не вка зані в на ших ре ко мен даціях, на ми не вив ча лось. Особ ли во це сто сується ви ко ри стан ня, ре ко мен до ва но го офіційни ми 
ус та но ва ми, але не на ми. З на шо го бо ку ми ви к лю чаємо будьяку відповідальність за мож ливі наслідки та ко го ви ко ри стан ня пре па ра ту.
Різні фа к то ри, обу мо в лені місце ви ми та регіональ ни ми особ ли во стя ми, мо жуть впли ва ти на ефе к тивність пре па ра ту. Перш за все – це по годні 
та грун то вокліма тичні умо ви, сор то ва спе цифіка, сівозміна, строк об ро бок, нор ми ви т рат, ба кові суміші з інши ми пре па ра та ми та до б ри ва ми 
(не вка за ни ми в на ших ре ко мен даціях), на явність ре зи стент них ор ганізмів  (па то генів, рос лин (бур’янів), ко мах та інших цільо вих ор ганізмів), 
невідповідна або невідре гуль о ва на техніка для ви ко ри стан ня та ін. При особ ли во не спри ят ли вих умо вах, 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.

ТОВ «БАСФ Т.О.В.»:

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

Технічна підтримка:
моб. (095) 284 14 74 (Керівник технічної підтримки)
моб. (050) 310 19 81 (Центр)
моб. (095) 271 89 83 (Центр)
моб. (095) 272 39 12 (Захід)
моб. (050) 381 52 01 (Захід) 
моб. (050) 353 82 43 (Схід)
моб. (095) 284 45 05 (Схід) 
моб. (095) 312 99 23 (Південь) 
моб. (050) 355 69 17 (Південь) 
моб. (050) 356 12 53 (Південь)

Регіональні бюро компанії БАСФ
Центральний регіон:
моб. (050) 418 36 72 (Керівник регіону)
моб. (050) 388 47 56 (Вінниця, Житомир)
моб. (050) 446 01 89 (Кіровоград)
моб. (050) 449 98 60 (Київ)
моб. (050) 448 23 36 (Черкаси)
моб. (050) 442 81 95 (Чернігів)

Південний регіон:
моб. (050) 310 23 40 (Керівник регіону)
моб. (050) 315 87 03 (Дніпропетровськ)
моб. (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб. (050) 414 74 84 (Крим)
моб. (050) 414 25 34 (Миколаїв, Первомайськ)
моб. (050) 383 53 19 (Одеса)

Східний регіон:
моб. (050) 384 83 68 (Керівник регіону)
моб. (095) 271 79 41 (Донецьк)
моб. (095) 271 79 39 (Луганськ)
моб. (050) 358 92 24 (Полтава)
моб. (050) 900 17 74 (Харків)

Західний регіон:
моб. (050) 331 85 73 (Керівник регіону)
моб. (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне)
моб. (050) 418 36 80 (Івано-Франківськ, Чернівці)
моб. (050) 383 53 43 (Львів, Закарпаття)
моб. (095) 196 26 26 (Хмельницький, Тернопіль)



Белліс® – це сучасний фунгіцидний 

препарат у формі гранул системної 

та трансламінарної дії для 

запобігання та лікування яблук 

від хвороб зберігання (в т.ч. гіркої 

гнилі) та парші.

Надійно зберігає Ваш урожай  
як в саду, так і в сховищі

Препарат базується на двох діючих 

речовинах, що взаємно доповнюють 

одна одну (боскалід і піраклостробін) 

та належать до різних хімічних груп. 

Белліс® потрібно застосовувати в дозі 

0,8 кг/га, максимум 3 рази на сезон, 

чергуючи з препаратами з іншим 

механізмом дії.

До найважливіших переваг препарату 

належить висока ефективність дії 

та вибірковість стосовно корисних 

організмів.

Белліс® характеризується довгим 

захисним періодом. 

  
Найважливіші переваги: 

<		позитивний вплив на лежкість 

врожаю під час зберігання

<		висока біологічна ефективність 

в боротьбі з основними 

хворобами яблуні: паршею 

та борошнистою росою

<		комбінація двох діючих речовин 

з різними механізмами дії

<		позитивний вплив на кількість 

та якість врожаю

Белліс®

Характеристика фунгіциду Белліс®

Діючі речовини боскалід (252 г/кг) + піраклостробін (128 г/кг)
Препаративна форма гранули, що диспергуються в воді (ВГ)
Спектр дії хвороби зберігання, борошниста роса, парша на яблуні
Норма витрат 0,8 кг/га
Розподіл у рослині трансламінарний + системний
Терміни застосування в період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів 

(найбільш ефективно – в період дозрівання плодів)
Кратність обробок не більше 3 за сезон, із них не більше 2 у прямій 

послідовності
Норма витрати робочої 
рідини

500 – 1000 л/га (в залежності від віку та фази розвитку 
насаджень)

Упаковка пластикові пляшки ємністю 1 кг

Гірка гниль яблук

Гірка гниль яблук – це дуже 

шкідливе грибне захворювання 

періоду зберігання. Її викликають 

2 види грибів роду Pezicula та гриб 

Glomerellacingulata. У разі нестійких 

сортів (наприклад, Gala, Jonagold, Ligol, 

GoldenDelicious, Pinova, Rubin) може 

бути знищено понад 50% фруктів.

Джерелом інфекції яблук в саду є 

конідіальні спори, що потрапляють 

на поверхню плодів. Без відповідного 

хімічного захисту вони потрапляють 

до сховища. Перші плямки гнилі 

з’являються тоді, коли яблука 

починають у сховищі досягати 

споживчої стиглості. З часом ці плями 

збільшуються і можуть займати значну 

частину плоду. 

Ознаки хвороби спочатку з’являються у 

простих сховищах та на великих плодах, 

згодом – у звичайному холодильникові, 

і найпізніше – в холодильнику 

з регульованим газовим середовищем. 

Однак контрольована атмосфера, 

що підтримується в холодильнику, не 

пригнічує розвиток хвороби.

Гірку гниль яблук обмежує вирощування 

малосприйнятливих сортів, правильне 

освітлення крон і усування ран, на яких 

гриб утворює конідіальні спори, що 

інфікують як яблука, так і пошкоджену 

кору дерев.

Для найбільш ефективного захисту 

плодів яблуні від хвороб зберігання слід 

провести двократне обприскування 

препаратом Белліс® в фазі росту та 

дозрівання плодів. 
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0,8 кг/га
Стандарт 1 Стандарт 2

% 87,3 88,492,2

Ефективність (%) препарату Белліс®  
у боротьбі з гіркою гниллю яблук  
(середнє з 6 експериментів), Інститут 
садівництва в Скєрнєвіце (Skierniewice), Польща.

Прояви гіркої гнилі


