
Характеристика ХлормекватХлорид 750

невід’ємний елемент iнтенсивних 
технологiй вирощування зернових культур 
з використанням високих норм азотних 
добрив на схильних до вилягання сортах, а 
також в умовах надмiрного зволоження.

Регулятори росту (морфорегулятори) в прямому та 
переносному сенсі скоротять важкий шлях до високих 
врожаїв. Вони впливають на фізіологічні процеси рос
лин через затримку синтезу або дію гормонів росту 
(ауксинів та гіберелінів). Результатом цього впливу 
є вкорочення довжини соломини та підвищення її 
жорсткості, кращий розвиток, а також перерозподіл 
поживних речовин у рослині, що сприяє закладці 
більшої кількості продуктивних стебел та підвищенню 
індивідуальної продуктивності рослин. 
ХлормекватХлорид 750 особливо рекомендується ви
користовувати в інтенсивних технологіях вирощування 
зернових культур, в яких застосовують високі норми 
азотних добрив, а також при високому рівні опадів.

Хлормекват-Хлорид 750

Регламент застосування та спектр дії

Культура
зернові культури

норма витрати
1,5 л/га

застосування та спектр дії  
для запобігання виляганню посівів

Діюча речовина
xлормекватxлорид, 750 г/л

Препаративна форма 
розчинний концентрат (РК)

розподіл у рослині  
системний

Спосіб обробки/Фаза застосування
обприскування посівів

норма витрати робочої рiдини
200–300 л/га

Головна мета застосування препарату

•  збільшення кількості продуктивних стебел – стиму
лювання або активізація кущення;

•  запобігання стебловому виляганню зернових;

•  вирівнювання висоти першого та другого порядків;

•  забезпечення одночасного дозрівання зернових;

•  підвищення врожайності;

•  полегшення та прискорення збору врожаю;

•  можливість прямого комбайнування;

•  зниження затрат, пов’язаних зі збором врожаю.

Застосовуючи ХлормекватХлорид 750, можна 
запобігти кількісним та якісним втратам врожаю, а та
кож витратам часу і палива через скорочення роботи 
комбайнів.

загальні рекомендації

На посівах озимих зернових культур пізніх строків 
сівби для стимулювання продуктивного кущення 
рослин доцільним буде внесення ХлормекватХлорид 
750 у фазі початок – середина кущення (ВВСН 21–25). 
З метою запобігання виляганню посівів і досягнення 
максимального рістрегулюючого ефекту застосовува
ти ХлормекватХлорид 750 на початку виходу рослин у 
трубку (ВВСН 30–32)

•  Ефективнiсть регулятора росту не знизиться, якщо 
через 1 годину пройде дощ

•  ХлормекватХлорид 750 недоцiльно застосовувати 
на низькому фонi азотних добрив

•  Не застосовуйте препарат за умов посухи та низьких 
температур повітря

Для стабiльного 
врожаю

Приготування робочого розчину 

Заповнити на 2/3 бак обприскувача чистою водою. 
Долити необхідну кількість препарату. Під час запо
внення бака і до закінчення обприскування ретельно 
перемішувати робочий розчин. Готовий робочий роз
чин необхідно використовувати безпосередньо після 
приготування.

Переваги препарату

• Стримує рiст стебла та надає йому жорсткостi, 
перешкоджаючи виляганню зернових

• Перешкоджає проникненню збудникiв хвороб всере
дину стебла

• Підвищує врожай зерна

• Прискорює процес збирання врожаю та знижує 
пов’язанi з цим витрати

оСновні ПеревАГИ 

• Стримує рiст стебла та надає йому 

жорсткостi, перешкоджаючи виляганню 

зернових

• Перешкоджає проникненню збудникiв 

хвороб всередину стебла

• Підвищує врожай зерна

• Прискорює процес збирання врожаю та 

знижує пов’язанi з цим витрати

ХлормекватХлорид 750 допускається застосовувати в 
бакових сумiшах з фунгiцидами – Капало®, Рекс® Дуо, 
Рекс® Плюс, Адексар® СЕ Плюс, Абакус®, Флексiтi®, 
iнсектицидами – Фастак®, Бі–58® Новий 

В комбiнацiї з гербiцидом ростового типу необхiдно 
зменшувати норму витрати регулятора росту на 
10–15%

Хімічна група 
сполуки четвертинного амонію
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