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Рентабельне виробництво картоплі і отримання стабільних урожаїв 
здорових бульб можливе лише при правильному і своєчасному проведенні 
послідовних і цілеспрямованих заходів боротьби з бур’янами, хворобами 
та шкідниками картоплі.

Рік у рік картоплярі зіштовхуються з новими проблемами при вирощуванні 
цієї культури. У даній брошурі ми пропонуємо Вам перевірені рішення 
компанії BASF, які добре себе зарекомендували та допомагають Вам 
захистити картоплю від шкідливих організмів і отримати високий урожай 
здорових бульб.

Бажаємо Вам успішного сезону!

З повагою, компанія BASF

BASF – ваш компетентний партнер
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 Акробат® МЦ

Еталонний захист від фітофторозу

Високий урожай здорових бульб.

Акробат® МЦ надає можливість 

надійно захистити картоплю від 

листкової та стеблової форм 

фітофторозу.

Головна перевага препарату 

Акробат® МЦ – це комплексний  

і надійний захист від фітофторозу.

1. Акробат® МЦ має профілактичну 

дію.

Диметоморф і манкоцеб запобігають 

розвитку патогена, як на поверхні 

рослини, так і у її тканинах – це визначає 

неперевершену тривалість дії препарату.

2. Акробат® МЦ має лікувальну дію. 

Компонент системної дії фунгіциду 

диметоморф знищує міцелій гриба, що 

проник в рослину, протягом 23 діб після 

зараження. Це гарантує успіх у випадку 

хвороби, що вже почалась, але ще не 

проявила себе зовні.

3. Акробат® МЦ пригнічує 

спороутворення.

Диметоморф суттєво понижує 

спороносіння гриба (видимий білий наліт 

на нижній стороні листка) і утворення 

статевих структур  ооспор (невидимі, 

зимують в основному в ґрунті).

4. Акробат® МЦ не викликає 

підвищення резистентності збудника.

Починаючи з 1989 р. в результаті 

щорічного моніторингу природних 

популяцій гриба Phytophthora infestans 

не виявлено жодного резистентного 

(стійкого) до диметоморфу ізоляту.  

В той же час, Акробат® МЦ ефективно 

захищає насадження картоплі від 

стійких до феніламідів (препарати, 

що містять металаксил і оксадиксил) 

популяцій гриба.

Фітофтороз картоплі (Phytophthora 
infestans) є найнебезпечнішим 
захворюванням цієї культури. 
Боротьба з фітофторозом 
особливо важлива сьогодні, коли 
торгівельні мережі висувають все 
більш високі вимоги до споживчих 
якостей продукції, а переробна 
промисловість – до якості бульб 
картоплі при тривалому зберіганні  
та інших специфічних характеристик. 
Для виконання цих вимог необхідне 
проведення захисних заходів 
боротьби з фітофторозом картоплі 
протягом всього вегетаційного 
періоду. Але найбільш високих 
результатів у боротьбі з 
фітофторозом можна досягти 
лише за рахунок профілактичного 
застосування фунгіцидів.

Різнобічна дія фунгіциду Акробат® МЦ на патоген визначає надійність при його застосуванні!

Характеристика фунгіциду Акробат® МЦ

Діючі речовини диметоморф (90 г/кг) + манкоцеб (600 г/кг)

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

Спектр дії фітофтороз, альтернаріоз та ін. плямистості

норма витрати 2,0 кг/га

Витрата робочої рідини 300 – 400 л/га

Термін застосування у період вегетації

Період захисної дії 7 – 14 діб

Кількість обробок до 3 обробок за сезон

Період очікування 20 днів

Упаковка паперові пакети 1 кг

В результаті моніторингу 
з 1989 року в популяціях 
фітофтори резистентних 
ізолятів до диметоморфу 

нЕ ВияВлЕнО.



5

 Акробат® МЦ

Ефективна боротьба зі стебловою  
і листовою формами фітофторозу

   
Чому для запобігання розвитку 
стеблової форми фітофторозу 
важливо застосовувати фунгіцид 
Акробат® МЦ вже на ранніх стадіях 
розвитку картоплі?

 Збудник стеблової форми фітофторозу 

розвивається на молодих стеблах 

рослини (часто без зовнішніх симптомів) 

від зараженої бульби. Тому вже на ранніх 

стадіях розвитку картоплі необхідно 

провести профілактичну обробку, як для 

контролю прихованої (латентної) інфекції, 

так і з метою досягнення високого 

захисного ефекту. Молоді рослини 

добре поглинають диметоморф і негайно 

розподіляють діючу речовину в тканинах 

стебел і листків. Акробат® МЦ пригнічує 

спорооутворення. Це означає, що, навіть 

у випадку появи видимих симптомів 

хвороби, після обробки фунгіцидом 

Акробат® МЦ гриб не в змозі утворювати 

спорангії, що несуть ооспори, тобто не в 

змозі поширюватися.

   
Підсумок: Профілактичні обробки 

локальносистемним фунгіцидом 

Акробат® МЦ на початку сезону до 

появи перших ознак захворювання 

надійно захищають рослину і бульби 

картоплі. Застосування фунгіциду 

Акробат® МЦ на початку сезону   

це міцна основа для ефективної 

боротьби зі стебловою і листковою 

формами фітофторозу.

Вплив термінів обробки бадилля  
фунгіцидом на втрати врожаю картоплі

Джерело: ВНІІФ, Московська обл.

Контроль До першої 
появи хвороби 

При ураженні 
ботвини 0,1%

При ураженні 
ботвини 3–5 %
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Ефективність фунгіциду Акробат® МЦ  
проти стеблової форми фітофторозу
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Джерело:Університет Вайнштефан (Німеччина),
сорт «Агіра» 5 обробок з інтервалом 811 діб

Контроль 1ий препарат 
порівняння 
(системний)

2ий препарат 
порівняння 
(системний)

Акробат® МЦ
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До складу препарату входить інноваційна діюча речовина Аметоктрадин 
(торгова назва Інітіум) та уже відома – Диметоморф.

Компанія BASF не стоїть на місці і розробляє нові продукти для вирішення 
старих проблем. Дуже важливим є чергування препаратів при контролі 
основної хвороби картоплі – фітофторозу (Phytophthora infestans). 

Характеристика фунгіциду Орвего®

Діючі речовини аметоктрадин (300 г/л) + диметоморф (225 г/л)

Препаративна форма концентрат суспензії (КС)

Спектр дії фітофтороз

Розподіл у рослині контактний + локальносистемний

норма витрати 0,8 – 1,0 л/га

Витрата робочої рідини 250 – 400 л/га

Терміни застосування у період вегетації

Період захисної дії 10 – 14 діб

Кількість обробок до 3 обробок за сезон

Період очікування 20 днів

Упаковка пластикові каністри 5 л

Аметоктрадин пригнічує дихальні процеси

Пригнічення 
комплексу III 

Пригнічення 
споживання О2

Універсальний елемент Вашої системи захисту
Збільшує товарний урожай культур
 Орвего®

Аметоктрадин – тип дії:
аметоктрадин – інгібітор 
комплексу ІІІ дихального 
ланцюга мітохондрій 
ооміцетів нового хімічного 
класу і новий інструмент в 
управлінні резистентністю.

Орвего® – комбінований фунгіцид контактно-системної дії із 
профілактичною, лікувальною та антиспоруляційною дією.
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найважливішою функцією мітохондрій є акумуляція АТФ. Молекула АТФ вважається носієм енергії, оскільки її 
трифосфатний компонент містить два фосфоангідридні зв’язки. При гідролізі АТФ до аденозиндифосфату (АДФ)  
та ортофосфату або до аденозинмонофостату (АМФ) та пірофосфату виділяється велика кількість енергії.

Аметоктрадин не проявляє перехресної резистентності до фунгіцид класів:

 

 Феніламідів (наприклад, металаксилу)

 Qo інгібіторів (наприклад, стробілуринів)

 Морфолінів (наприклад, диметоморф)

 Бензимідазолів, інгібіторів сукцинатдегідрогенази, триазолів і імідазолів

Ділянка, оброблена Орвего®, збільшується після дощу або роси

Після внесення 2 цикла 4 цикла

Особливості формуляції

200 л/га 600 л/га

Гнучкість при виборі об’єму робочої рідини

 Орвего®

   
Переваги фунгіциду Орвего®:

     Першокласний захисний екран за 

рахунок комбінації діючої речовини 

нового класу – аметоктрадину, та 

диметоморфу

     Гнучкий у виборі об’єму робочої 

рідини завдяки інноваційній 

формуляції

     Дуже стійкий до змивання дощем

     Оптимальний захист завдяки 

перерозподілу препарату на поверхні 

рослини після дощу

     Не впливає на корисних комах, 

безпечний для бджіл

     Надійно пригнічує первинну інфекцію 

та запобігає спороутворенню

     Відмінна адсорбція препарату 

восковим нальотом

1мм 1мм 1мм
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Універсальний контактний фунгіцид Полірам® ДФ призначений для боротьби з 
фітофторозом і альтернаріозом картоплі. Полірам® ДФ має, головним чином, 
профілактичну дію. Обробки препаратом запобігають проростанню спор 
грибів і, таким чином, перешкоджають потраплянню патогенів у рослину.

При профілактичному застосуванні для боротьби з фітофторозом 
Полірам® ДФ гнучко вписується в програму обробок з фунгіцидом 
Акробат® МЦ, а також є відмінним контактним партнером при готуванні 
бакових сумішей. У регіонах, де збитки врожаю приносить головним чином 
альтернаріоз, з метою досягнення максимальної ефективності перше 
обприскування фунгіцидом Полірам® ДФ проводять через 5 – 7 діб після появи 
перших ознак некрозу. Це дає можливість виключити перезараження рослин 
конідіями, які до цього часу утворюються на некрозах. Повторюють обробки 
через кожні 7 – 10 діб.

   
Переваги фунгіциду 
Полірам® ДФ:

     Високоефективний проти 

фітофторозу

      Високоефективний проти 

альтернаріозу

      Зручна препаративна форма  

(не створює пилу, легко 

дозується)

Характеристика фунгіциду Полірам® ДФ

Діюча речовина метирам (700 г/кг)

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

Спектр дії фітофтороз, альтернаріоз

норма витрати 2,0 – 2,5 кг/га

Витрата робочої рідини 300 – 400 л/га

Терміни застосування у період вегетації

Період захисної дії 7 – 10 діб

Кількість обробок до 3 обробок за сезон

Період очікування 20 днів

Упаковка мішок 10 кг

Полірам® ДФ у боротьбі з фітофторозом і альтернаріозом картоплі

Обердінг (Німеччина) сорт 
«Секура» 5 обробок
(Починаючи з 02.06.2000)

Контроль 
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Полірам® ДФ 
2,0 кг/га

Препарат порівняння
(контактний)

Альтернаріоз

Фітофтороз

Альтернаріоз картоплі

Фітофтороз картоплі

Універсальний фунгіцид

 Полірам® ДФ
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Для ефективного контролю потрібна 
правильно складена програма 
фунгіцидних обробок, головною 
основою якої є правильне чергування 
препаратів, що містять манкоцеб та 
полірам з спеціалізованим препаратом 
проти альтернаріозу:

• Під час кожної обробки 

застосовувати фунгіциди, які 

додатково контролюють розвиток 

альтернаріозу (Акробат®МЦ, 

Полірам®ДФ) 

• При появі перших ознак 

альтернаріозу слід провести 

обприскування спеціалізованим 

препаратом проти альтернаріозу 

(Сігнум®) в баковій суміші з 

фунгіцидами, що контролюють 

фітофтороз

• Наступну обробку провести 

аналогічною сумішшю з інтервалом 

12 – 20 днів

• Застосування фунгіцидів, що 

контролюють тільки фітофтороз,слід 

проводити в бакових сумішах зі 

спеціалізованим препаратом, що діє 

проти альтернарнаріозу (Сігнум®)

В останні роки надзвичайно великих 
збитків картоплярам України 
спричиняє альтернаріоз. 
Перші ознаки цієї хвороби 
проявляються на досить ранніх 
стадіях росту картоплі на нижніх 
листках і за сприятливих умов 
здатні знищити бадилля картоплі за 
декілька тижнів. найбільш активно 
захворювання розвивається при 
чергування теплої  сухої погоди з 
дощами або рясними росами.

Характеристика фунгіциду  Сігнум® 

Діючі речовини піраклостробін (67 г/кг) + боскалід (267 г/кг)

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

Спектр дії альтернаріоз

норма витрати 0,25 – 0,3 кг/га

Витрата робочої рідини 250 – 400 л/га

Термін застосування у період вегетації 

Період захисної дії 7 – 14 діб залежно від інтенсивності розвитку

Кількість обробок не більше 2 обробок за сезон

Період очікування 30 днів

Упаковка пластикові пляшки 1 кг

   
Переваги фунгіциду Сігнум®:

     Ефективний проти  багатьох видів 

альтернаріозу, в т. ч. Alternaria solani 

та Alterneria alternate

     Вбудована система анти

резистентності – дві діючі речовини  

з різним механізмом дії

     Низька норма витрати на 1 га

     Висока біологічна ефективність

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

 Сігнум®

Надійний захист від альтернаріозу
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Ровраль® Аквафло може 

використовуватися нерозбавленим або 

розбавленим відповідно до системи 

обробки. Кількість води повинна 

обиратися відповідно до рекомендацій 

виробника обладнання та не повинна 

перевищувати 20 л/т посівного 

матеріалу.

Ровраль® Аквафло сумісний 

з більшістю препаратів, за виключенням 

сильнолужних та висококислотних 

речовин. Перед використанням сумішей 

рекомендується перевірити препарати 

на сумісність.

Для забезпечення оптимального 

покриття бульб робочим розчином 

необхідно дотримуватись наступних 

вимог:

1. Бульби повинні бути чистими від 

ґрунту.

2. Рівномірний розподіл бульб на 

конвеєрі. 

3. Роликовий конвеєр повинен бути 

відкалібрований відповідно до:

• пропускної здатності

• розміру бульб

• форми бульб

4. Розпилювач повинен бути 

відкалібрований.

Захист картоплі від грибних хвороб, крім застосування фунгіцидів по вегетації, 
вимагає обов’язкової обробки бульб перед посадкою та при закладці на 
зберігання. Компанія BASF приділяє велику увагу розробці препаратів цієї 
групи. найвищу ефективність проти гнилей бульб у період проростання та при 
зберіганні виявляє протруйник Ровраль® Аквафло.

Характеристика протруйника Ровраль® Аквафло

Діюча речовина іпродіон (500 г/л)

Препаративна форма концентрат суспензії (КС)

Спектр дії
гнилі при зберіганні: фузаріоз, фомоз, а також 
ризоктоніоз, парша, суха та мокра гнилі 

норма витрати 0,4 л/т

Витрата робочої рідини
залежить від обладнання, повинна 
забезпечувати повне рівномірне покриття бульб, 
не допускається стікання робочого розчину

Термін застосування
обробка бульб перед посадкою та перед 
закладкою на зберігання

Упаковка пластикові пляшки 1 л

   
Переваги препарату 
Ровраль® Аквафло:

     Висока біологічна ефективність  

проти збудників хвороб картоплі

     Простота та гнучкість застосування

     Можливість застосування у бакових 

сумішах

Порошиста парша

Чорна парша/ 
ризоктоніоз

Срібляста парша

Фузаріоз

 Ровраль® Аквафло

Захист з моменту посадки
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Інсектицид для інтегрованого захисту

 Номолт®

Для ефективного контролю шкідників 

картоплі, особливо колорадського жука, 

необхідно як можна раніше перервати 

розвиток їх личинок, бо саме личинки 

пошкоджують картоплю. Тому засто

совувати номолт® необхідно раніше, 

ніж звичайні інсектициди, а саме під час 

яйцекладки, що співпадає з інтенсивним 

льотом дорослих комах – шкідників.

Можливе застосування інсектициду 

номолт® у баковій суміші з 

інсектицидом Фастак® у нормі 0,15 л/га 

+ 0,10 л/га. Така комбінація препаратів 

дасть змогу одночасно контролювати 

шкідливих комах різних вікових груп:  

від яйця – до дорослої особини.

номолт® вирізняється високою вибірковістю дії, безпечний для хижих кліщів, 
ентомофагів та бджіл.
Передусім номолт® блокує синтез хітину у видів лускокрилих, жуків та двокрилих. 
Крім того, по відношенню до деяких видів комах препарат додатково проявляє 
овіцидну дію та запобігає відкладенню дорослими комахами життєздатних яєць.

Після обробки інсектицидом номолт® личинки гинуть під час линьки чи 
окуклювання.

на відміну від інших інсектицидів, препарат номолт® не має нейротоксичного 
впливу на шкідників. Він діє, як регулятор росту, на комах в ті моменти, коли 
вони переходять з однієї фази розвитку в іншу. Тобто номолт® - регулятор 
росту хітину.

Характеристика інсектициду номолт®

Діюча речовина тефлубензурон (150 г/л)

Препаративна форма концентрат суспензії (КС)

Спектр дії колорадський жук 

норма витрати 0,15 л/га

Витрата робочої рідини 200 – 400 л/га

Термін застосування
у період вегетації проти личинок першого та 
другого покоління

Кількість обробок не більше 2 за сезон

Період очікування 30 днів

Упаковка пластикові пляшки 1 л

   
Переваги інсектициду  
номолт® :

     Висока селективність – ідеальний 

інсектицид для інтегрованих систем 

захисту

     Ефективний проти комах, стійких 

до інших інсектицидів

     Стійкий до змивання опадами

     Швидка та тривала дія

     Безпечний для бджіл та хижих кліщів
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Регент® 20G – це високоефективний 

ґрунтовий інсектицид компанії BASF 

контактношлункової дії. 

Регент® 20G проявляє підвищену 

та стійку активність проти личинок 

ґрунтових комах, таких як дротяники 

(личинки жуківковаликів), бурякова 

крихітка, личинки довгоносиків та ін. Крім 

того, в Європі він вико рис товується для 

контролю західного кукурудзяного жука.

Регент® 20G (фіпроніл) не є системним 

продуктом, але при внесенні його у 

ґрунт невеликі кількості діючої речови

ни поглинаються кореневою системою 

рослини і разом з водою рухаються 

акропетально (знизу догори). Таким 

чином препарат виявляється активним 

також проти деяких наземних шкідників 

на початкових етапах розвитку росли

ни, наприклад, проти дорослих особин 

коваликів, колорадського жука та ін.

В залежності від ґрунтових та погодно

кліматичних умов тривалість дії 

інсектициду Регент® 20G складає від 

90 до 120 діб (дані Інституту захисту 

рослин).

на основі фіпронілу компанія BASF створила потужний інсектицид  
для контролю ґрунтових шкідників – Регент® 20G.

Характеристика інсектициду Регент® 20G 

Діюча речовина фіпроніл (20 г/кг)

Препаративна форма гранули (ГР)

Шкідливий об’єкт комплекс ґрунтових шкідників

норма витрати 5 кг/га

Спосіб застосування
внесення в ґрунт спеціальними сошниками та 
дозаторами при посадці або нагортанні гребенів 

Кількість обробок одноразово за сезон

Період очікування 28 діб

Упаковка паперові пакети 10 кг

   
Переваги інсектициду  
Регент® 20G:

     Високоефективний препарат для 

боротьби з дротяником та іншими 

ґрунтовими шкідниками картоплі

     Зручна та безпечна препаративна 

форма

     Широке вікно застосування (від 

посадки до нагортання гребенів)

     Висока економічна ефективність

Ефективний засіб для контролю дротяника  
та інших грунтових шкідників

 Регент® 20G
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Інсектицид із групи синтетичних піретроїдів Фастак® має ефективну контак-
тно-шлункову дію і характеризується низькими нормами витрати. Фастак® 
впливає на нервову систему сисних і гризучих комах-шкідників, порушуючи 
проникність клітинних мембран.

Обприскування препаратом проводять у період вегетації залежно від часу появи 

шкідників.

Для попередження розвитку резистентності у шкідника до препа ратів, що містять 

у своєму складі діючі речовини із групи синтетичних піретроїдів, BASF рекомендує 

застосовувати Фастак® у чергуванні з інсектицидами інших хімічних груп.

Характеристика інсектициду Фастак®

Діюча речовина альфациперметрин (100 г/л)

Препаративна форма концентрат, що емульгується (КЕ)

Спектр дії колорадський жук та інші шкідники

норма витрати 0,1 л/га

Витрата робочої рідини 200 – 300 л/га

Термін застосування у період вегетації

Кількість обробок не більше 2 за сезон

Період очікування 20 днів

Упаковка пластикові пляшки 1 л

   
Переваги інсектициду  
Фастак®:

     Швидка початкова дія 

     Тривала захисна дія (не менш 

7 – 10 діб за температури <20°С)

     Стійкий до змивання атмосферними 

опадами

     Можливе застосування в бакових 

сумішах з фунгіцидами

Блискавичний результат

 Фастак®
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Арамо® 45 - це системний 
післясходовий гербіцид на основі 
діючої речовини тепралоксидиму, 
що належить до хімічної групи 
циклогексенонів.
Арамо® 45 високоефективний проти 
більшості однорічних і найбільш 
проблематичних багаторічних 
злакових бур’янів у посадках 
картоплі. Висока селективність 
гербіциду дозволяє застосовувати 
його незалежно від стадії розвитку 
культури.

Характеристика гербіциду Арамо® 45 

Діюча речовина тепралоксидим (45 г/л)

Препаративна форма концентрат, що емульгується (КЕ)

Спектр дії однорічні і багаторічні злакові бур’яни

норма витрати
1,2 – 1,7 л/га – однорічні злакові

2,3 л/га – багаторічні злакові

Витрата робочої рідини 150 – 200 л/га

Термін застосування у період вегетації

Кількість обробок 1 на сезон

Упаковка пластикові каністри 10 л

Регламент застосування

Однорічні злакові бур’яни
обробка бур’янів у фазі «2 – 3 листки – кущення» 
незалежно від стадії розвитку культури 

Пирій при висоті рослин пирію 15 – 20 см

   
Переваги гербіциду Арамо® 45:

     Широкий спектр злакових бур’янів, 

що пригнічуються, включаючи пирій 

повзучий 

     Висока селективність стосовно 

культурних рослин

     Гнучкі строки застосування 

     Стійкий до змивання (через 1 годину 

після застосування) завдяки 

швидкому проникненню в судинну 

систему бур’янів

Селективний гербіцид для боротьби  
зі злаковими бур’янами
 Арамо® 45
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Селективний гербіцид для боротьби 
зі злаковими бур’янами

 Арамо® 45

Поглинання і перенесення
Діюча речовина гербіциду поглинається 

надземними частинами бур’янів і 

системно мігрує в меристемні тканини 

верхівок ростових пагонів і коріння. 

Підвищені температури і вологість 

повітря сприяють більш інтенсивному 

поглинанню діючої речовини рослинами. 

Тепралоксидим практично повністю 

поглинається рослиною протягом  

1 години після обробки.

Дія
Через кілька днів після обробки 

препаратом Арамо® 45 ріст бур’янів 

припиняється, при цьому молоді і 

інтенсивно зростаючі злакові бур’яни 

більш чутливі до гербіциду, ніж рослини 

на більш пізніх стадіях розвитку.

Спектр дії
Чутливість бур’янів до препарату 

коливається в залежності від виду.

Однорічні злакові бур’яни
Для отримання ефективності >90% з нормою витрати 1,2 – 1,7 л/га

лисохвіст польовий Alopecurus myosuroides

Метлюг звичайний Apera spica-venti

Вівсюг Avena fatua

Вівсюг людовиків Avena ludoviciana

Бромус Bromus diandrus

Бромус житній Bromus secalinus

Ценхрус Cenchrus echinatus

Пальчатка горизонтальна Digitaria horizontalis

Пальчатка кровоспиняюча Digitaria sanguinalis

Плоскуха селянська Echinochloa colonum

Плоскуха звичайна Echinochloa crus-galli

Елевсина індійська Eleusine indica

Польовиця зігнута Eragrostis curvula

Шерстяк Eriochloa gracilis

Пажитниця багатоквіткова Lolium multiflorum

Пажитниця багаторічна Lolium perenne

Просо напівквітуче Panicum dichotomiflorum

Канаркова трава Phalaris brachystachys

Паспалум розширений Paspalum virgatum

Ротбелла Rottboellia cochinchinensis

Мишій, види Setaria spp.

Сорго звичайне Sorgum vulgare

Багаторічні злакові бур’яни
Для отримання ефективності 90% з нормою витрати 2,0 – 2,3 л/га

Пирій повзучий Agropyron repens

Свинорий пальчастий Cynodon dactylon

Гумай та ін. Sorghum halepense



16

Стомп® 330 застосовують після 

останнього підгортання до появи 

сходів картоплі. Гербіцид Стомп® 330 

має надзвичайно широкий спектр дії. 

Він контролює практично всі види 

однорічних злакових та дводольних 

бур’янів та зареєстрований на більшості 

сільськогосподарських культур.

У вирощуванні сільськогосподарських культур, зокрема картоплі, захисту від 
бур’янів відводиться одна з головних ролей. Особливо важливим є контроль 
бур’янів на ранніх етапах органогенезу картоплі. Компанія BASF протягом 
останніх років розробила ефективну систему захисту від бур’янів на основі 
ґрунтових гербіцидів Стомп® 330, Фронтьєр® 

Оптіма та грамініциду Арамо® 45.

   
Переваги гербіциду Стомп® 330 :

     Найширший спектр дії серед 

ґрунтових гербіцидів

     Не потребує негайної заробки 

та механічної обробки міжрядь

     Зареєстрований на багатьох 

культурах

Характеристика гербіциду Стомп® 330 

Діюча речовина пендиметалін (330 г/л)

Препаративна форма концентрат, що емульгується (КЕ)

Спектр дії однорічні злакові та дводольні бур’яни

норма витрати 5,0 л/га

Розподіл у рослині системний

норма витрати робочого 
розчину

200 – 400 л/га

Кратність обробки 1 раз за вегетацію

Період очікування 30 діб

Упаковка пластикові каністри 10 л

Увага! При посушливих погодних умовах препарат потребує заробки легкими боронами.  
При недостатній кількості вологи в ґрунті ефективність препарату може знизитись.

Гербіциди для захисту картоплі

 Стомп® 330
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Фронтьєр
®

 Оптіма вносять до появи сходів картоплі після останнього підгортання. Особливістю цього препарату є надзвичайно висока 

ефективність у посушливих умовах та висока біологічна активність проти злакових та деяких дводольних бур’янів.  

Важливо відмітити, що на ґрунтах з вмістом гумусу понад 3,5% норма гербіциду Фронтьєр
®

 Оптіма може бути збільшена до 1,4 л/га.

Характеристика гербіциду Фронтьєр® Оптіма

Діюча речовина диметенамідП (720 г/л)

Препаративна форма концентрат, що емульгується (КЕ)

Спектр дії однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни

норма витрати 0,8 – 1,2 л/га

Розподіл у рослині системний

норма витрати робочого 
розчину

200 – 400 л/га

Кратність обробки 1 раз за вегетацію

Період очікування не нормований

Упаковка пластикові каністри 5 л

   
Переваги гербіциду 
Фронтьєр® Оптіма:

     Широкий спектр дії

     Рівень ефективності слабко  

залежить від вологи ґрунту

     Довготривалий період захисту

Гербіциди для захисту картоплі

 Фронтьєр®
 Оптіма
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Система захисту картоплі

Контроль – не оброблена ділянка
Варіант 1 – Сігнум® 0,3 кг/га
Варіант 2 – Препарат порівняння (контактний)
Варіант 3  Препарат порівняння (двохкомпонентний)

Контроль – не оброблена ділянка
Варіант 1 – з використанням фунгіцидів компанії BASF
Варіант 2 – використанням фунгіцидів компанії A
Варіант 3  використанням фунгіцидів компанії Б
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Сігнум®  0,2–0,3 кг/га

Полірам® ДФ  2,0–2,5 кг/га

Акробат® МЦ  2,0 кг/га

Арамо® 45  1,2–2,3 л/га

Регент® 20G
5,0 кг/га

Номолт®  0,15 л/га + Фастак®  0,1 л/га
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Орвего®  0,8–1,0 л/га

Отримай більше

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Проростання Розвиток листя Бутонізація Цвітіння Дозрівання В’янення



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

моб. (050) 310 19 81 (Kіровоград, Київ, Черкаси)
моб. (095) 355 78 67 (Вінниця, Житомир)
моб. (050) 381 52 01 (Тернопіль, Хмельницький)
моб. (095) 272 39 12 (Хмельницький)
моб. (050) 418 40 96 (Чернігів, Суми)
моб. (050) 358 92 24 (Харків, Полтава)
моб. (050) 312 99 23 (Одеса, Миколаїв)
моб. (050) 355 69 17 (Дніпропетровськ)
моб. (050) 414 74 84 (Херсон)

Регіональні представництва компанії BASF

Центральний регіон:
моб. (050) 900 17 74 (Керівник регіону)
моб. (050) 355 78 64 (Вінниця)
моб. (050) 418 36 72 (Житомир)
моб. (050) 418 40 95 (Черкаси)
моб. (050) 413 02 07 (Київ)
моб. (050) 446 01 89  (Керівник територіального підрозділу: Вінниця, Кіровоград)
моб. (050) 448 23 36  (Керівник територіального підрозділу: Черкаси, Житомир, Київ)

Південний регіон:
моб. (050) 310 23 40 (Керівник регіону)
моб. (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб. (050) 414 25 34 (Миколаїв)
моб. (050) 355 78 52 (Дніпропетровськ)
моб. (050) 355 76 41 (Одеса)
моб. (050) 418 75 38 (Херсон)
моб. (050) 315 87 03 (Керівник територіального підрозділу: Дніпропетровськ, Запоріжжя)
моб. (050) 383 53 19 (Керівник територіального підрозділу: Одеса, Миколаїв)

Східний регіон:
моб. (050) 384 83 68 (Керівник регіону)
моб. (050) 442 81 95 (Чернігів)
моб. (095) 271 79 41 (Донецьк)
моб. (095) 271 79 39 (Луганськ, Харків)
моб. (050) 418 36 82 (Суми)
моб. (050) 355 77 96 (Харків)

Західний регіон:
моб. (050) 331 85 73 (Керівник регіону)
моб. (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне)
моб. (050) 383 53 43 (Львів, Закарпаття) 
моб. (095) 196 26 26 (Тернопіль) 
моб. (050) 418 80 49 (Хмельницький)

www.agro.basf.ua

Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Ці ре ко мен дації ґрун 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, що обу мо в лю ють ви ко ри стан ня та обіг на шо го пре па ра ту. 
Оскільки ви роб ник не впли ває на зберіган ня та ви ко ри стан ня і не мо же пе ре дба чи ти всі пов’язані з цим умо ви, відповідно він не не се відповідаль
ності за наслідки неправильно го зберіган ня та ви ко ри стан ня. Відповідальність за неправильне зберіган ня пре па ратів, су во ре до т ри ман ня ви мог 
тех но логії та рег ла ментів не суть ви роб ни ки сільсь ко гос по дарсь кої про дукції, зокрема ко ле к тивні, фер мерські гос по дар ст ва та інші ор ганізації, 
які ви ко ри сто ву ють пе с ти ци ди. Ви ко ри стан ня пре па ра ту в інших ви роб ни чих сфе рах або за інши ми рег ла мен та ми, перш за все на куль ту рах, які 
не вка зані в на ших ре ко мен даціях, на ми не вив ча лось. Особ ли во це сто сується ви ко ри стан ня, ре ко мен до ва но го офіційни ми ус та но ва ми, але не 
на ми. З на шо го бо ку ми ви к лю чаємо будьяку відповідальність за мож ливі наслідки та ко го ви ко ри стан ня пре па ра ту.
Різні фа к то ри, обу мо в лені місце ви ми та регіональ ни ми особ ли во стя ми, мо жуть впли ва ти на ефе к тивність пре па ра ту. Перш за все – це по годні 
та ґрунто вокліма тичні умо ви, сор то ва спе цифіка, сівозміна, строк об ро бок, нор ми ви т рат, ба кові суміші з інши ми пре па ра та ми та до б ри ва ми 
(не вка за ни ми в на ших ре ко мен даціях), на явність ре зи стент них ор ганізмів (па то генів, рос лин (бур’янів), ко мах та інших цільо вих ор ганізмів), 
невідповідна або невідре гуль о ва на техніка для ви ко ри стан ня тощо. За особливо несприятливих умов, не вра хо ва них ко ри сту ва ча ми, не мож на 
ви к лю чи ти зміну ефе к тив ності пре па ра ту чи навіть пош код жен ня куль тур них рос лин, за наслідки яких ми та наші тор гові парт не ри не мо же мо 
не сти відповідаль ності. Ко ри сту вач за собів за хи с ту рос лин без по се ред ньо не се відповідальність за техніку без пе ки при ви ко ри станні, зберіганні 
та транс пор ту ванні пе с ти цидів, а та кож за до т ри ман ня чинного за ко но дав ст ва що до без печ но го ви ко ри стан ня пе с ти цидів. BASF Agro 2015


