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ІНОКУЛЯНТИ
Інновації для збільшення  
врожаю сої

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 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. Насамперед 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 2016

Східний регіон:
моб. (050) 384 83 68 (Керівник регіону)
моб. (095) 271 79 39 (Луганськ, Харків)
моб. (050) 418 36 82 (Суми)
моб. (050) 355 77 96 (Харків)
моб. (050) 315 59 35 (Полтава)

Західний регіон:
моб. (050) 331 85 73 (Керівник регіону)
моб. (050) 383 53 43  (Керівник територіального підрозділу: 

Львів, Закарпаття, Волинь, Рівне)
моб. (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне) 
моб. (050) 315 85 03 (Тернопіль) 
моб. (050) 418 80 49 (Хмельницький)

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, Черкаси)
моб. (095) 355 78 67 (Вінниця, Житомир, Київ)
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) 414 74 84 (Херсон)

Регіональні представництва компанії BASF

Центральний регіон:
моб. (050) 900 17 74 (Керівник регіону)
моб. (095) 286 24 31  (Керівник територіального підрозділу:  

Вінниця, Київ, Житомир)
моб. (050) 448 23 36  (Керівник територіального підрозділу:  

Черкаси, Кіровоград)
моб. (050) 355 78 64 (Вінниця)
моб. (050) 418 36 72 (Житомир)
моб. (050) 418 40 95 (Черкаси)
моб. (050) 315 54 25 (Київ)

Південний регіон:
моб. (050) 310 23 40 (Керівник регіону)
моб. (050) 315 87 03  (Керівник територіального підрозділу:  

Дніпропетровськ, Запоріжжя)
моб. (050) 383 53 19  (Керівник територіального підрозділу:  

Одеса, Миколаїв)
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)
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ІНОКУЛЯНТИ 
КОмПАНІї BASF – 
ЗаПОРуКа ВашОгО 
уСПІху
Сучасні технології

Наші інокулянти розроблені на основі передових досягнень 
сучасної біологічної науки і представлені в кількох зручних та 
легких у застосуванні формуляціях. Це дає можливість ефективно 
інкорпорувати корисні ризобіальні бактерії до насінини, що покращує 
здатність бобових рослин фіксувати атмосферний азот та підвищує 
їх урожайність. Використання інокулянтів – науково доведений 
природний шлях збільшення кількості азоту, доступного для рослин, і 
підвищення та розкриття їх потенціалу врожайності.

Заводи, на яких ми виробляємо інокулянти, обладнані найсучаснішим 
устаткуванням.

Україна

Велика Британія
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Інокуляція не лише підвищує врожайність 
сільськогосподарських культур, а й дає низку інших вагомих 
переваг, зокрема:

 n Зменшення норм використання добрив – активні ризобії  
за умови правильної інокуляції насіння та ефективного 
штаму бактерій здатні фіксувати до 250 кг/га доступного 
рослинам азоту, частину якого використовують наступні  
у сівозміні сільськогосподарські культури

 n 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

 n Послаблення тиску бур’янів на культурні рослини – завдяки 
зменшенню кількості внесення мінеральних азотних 
добрив на посівах бобових культур зменшується кількість 
легкодоступного для шкідливих рослин азоту у ґрунті, що 
послаблює силу їх росту

 n Зменшення забруднення води – чим менше застосовують 
азотних добрив, тим менше азоту промивається до 
ґрунтових вод

 n Зростання прибутковості – підвищення врожайності разом 
із зменшенням норм внесення азотних добрив робить 
використання інокулянтів вигідною інвестицією

мАКСИмАЛьНЕ РОЗКРИТТЯ 
ПОтеНЦІалу ВРОжайНОСтІ
Застосування інокулянтів, що містять сучасні високоефективні культуроспецифічні штами 
ризобіальних бактерій з підвищеною життєздатністю у високих концентраціях, забезпечує утворення 
максимальної кількості бульбочок на кореневій системі рослин.

Інокулянти BASF містять високоселективні штами ризобіальних бактерій, що ефективно 
інкорпоруються до насіння і забезпечують інтенсивну фіксацію азоту з атмосфери та перетворення 
його на доступну рослинам форму.

BASF – світовий лідер у наукових дослідженнях, розробці та виробництві інокулянтів 
насіння бобових культур

Країна Досвід застосування продуктів BASF  
(Becker Underwood), років

Посівні площі  
сої, га

Канада 26 1 820 000

Франція 25 60 000

Сша 24 30 700 000

Бразилія 14 29 900 000

аргентина 14 20 000 000

Парагвай 12 3 100 000

україна 7 1 790 000

Південноафриканська 
Республіка

5 503 000

Потужності з виробництва інокулянтів 
BASF розташовані  
у м. Літлхемптон, Велика Британія
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Нестерильний інокулянт                                       

Інокуляція насіння – основа сучасних технологій вирощування бобових культур

Використання якісних інокулянтів з високим вмістом 
азотфіксуючих бактерій для обробки насіння бобових культур 
сьогодні є необхідністю, оскільки дає змогу повною мірою 
реалізувати генетичний потенціал сучасних сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур, а отже, забезпечити найвищі 
врожаї за найкращої окупності інвестицій.

Дехто з аграріїв вважає, що ґрунт містить достатньо природних 
азотфіксуючих бактерій. Однак на практиці майже неможливо 
визначити їх кількість та ефективність, особливо на полях, 
що зазнали затоплення, суховіїв, дії надвисоких або низьких 
температур чи суворих зим.

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

Інокулянт BASF
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ХіСтік Соя – високоефективний інокулянт сої у традиційній формуляції на основі стерильного 
торфу, розроблений для нанесення безпосередньо перед сівбою.

Препарат має тривалий термін зберігання, упродовж якого виробник гарантує високу кількість бактерій на 
кожній насінині при дотриманні правил і строків застосування/нанесення. Прилипач, що міститься у продукті, 
забезпечує найкраще покриття поверхні насінини, запобігає нерівномірному нанесенню та значно зменшує 
обсипання та накопичення інокулянту в нижній частині насінного бункера сівалки. Сумісний з більшістю про
труйників насіння, дозволених для використання на сої в україні. торф, дбайливо відібраний нашими науков
цями, підтримує заявлену високу кількість живих бактерій протягом усього терміну зберігання препарату.

ХіСтік Соя 
тОРФОВий ІНОКуляНт Для 
НаСІННя СОї 

Культура/об’єкт,  
що обробляється

Соя

Норма витрати препарату 400 г (1 пакет) на 100 кг насіння

Спосіб та час обробок
Суха або волога інокуляція безпосередньо перед висівом 
насіння або за добу до сівби

Спектр дії
Сприяє акумуляції рослиною азоту в доступній формі  
завдяки підвищенню симбіотичного потенціалу рослини 
з бульбочковими бактеріями

Строки очікування перед 
виходом у поле для проведення 
ручних/механізованих робіт

Не регламентується

Строк очікування  
(днів до збору врожаю)

Не регламентується

Кратність обробок 1

Характеристика інокулянту для обробки насіння сої ХіСтік Соя

Регламент застосування

Дiюча речовина
Bradyrhizobium japonicum (штам 532 C)  
мінімальний титр не менше 2x109/г

Препаративна форма Стерилізований торф 

Упаковка Пакет 400 г

Гарантійний термін зберігання 24 місяці

Температура зберігання
+1...+25°C 
Оптим. температура +4...+15°C 
Захищати від прямого сонячного проміння

ХіСтік Соя
Прагнення до досконалості
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Сумісність з іншими препаратами

За умови сухої інокуляції можна застосовувати одночасно 
з протруйниками, що містять фіпроніл, тіофанатметил, 
піраклостробін, металаксил, протіоконазол.

Рекомендації щодо застосування

Вологий метод інокуляції. Додайте невелику кількість води, 
щоб злегка зволожити насіння (2 мл води на 1 кг насіння), потім 
старанно перемішайте його з інокулянтом – він має покрити всю 
поверхню насінини. 

Сухий метод інокуляції 

Додайте достатню кількість інокулянту (з розрахунку 1 пакет 
на 100 кг насіння) у бункер сівалки чи до протруювача або ж 
ретельно перемішайте інокулянт з насінням. Перемішувати треба 
повільно, упродовж кількох хвилин, щоб уся поверхня насіння 
була покрита інокулянтом.

Інокуляція протруєного насіння 

Допускається одночасне нанесення протруйників та сухих 
інокулянтів, однак при цьому важливо не змішувати заздалегідь 
протруйник з інокулянтом, а подавати їх одразу у протруювальну 
машину.

Інші застереження 

Необхідно уникати потрапляння прямих сонячних променів на 
інокульоване насіння.

Не рекомендується одночасне застосування інокулянту з 
препаратами для обробки насіння, що містять молібден. Молібден 
токсичний для ризобіальних бактерій і зменшує їх кількість на 
насінині, а це негативно впливає на ефективність інокулянту. якщо  
є необхідність у застосуванні молібденвмісних препаратів, 
рекомендується зробити це у позакореневе підживлення по 
вегетуючих рослинах.

якщо після інокуляції насіння не було висіяне упродовж 24 годин, 
обробку інокулянтом необхідно повторити.

 n Стабільний урожай за несприятливих умов вирощування
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Годин після інокуляції

Мінімальний міжнародний стандарт 
(для крупнонасіннєвих бобових)

 

 
 

Виживання ризобій на насінні бобових

ХіСтік Соя – Стерильний торф + прилипач і стабілізатор
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Джерело: дані лабораторних досліджень компанії BASF.

Джерело: виробничі досліди компанії BASF, 
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, 2011 р.

Прибавка урожайності при застосуванні препарату ХіСтік Соя
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ХайКот Супер Соя зберігає високу ефективність 
навіть при високих температурах, навіть після 35 днів!

Джерело: виробничі досліди компанії BASF в Україні.

 

 

Виживання бульбочкових бактерій на насінині при 18°C 
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 n Оптимальна фіксація атмосферного азоту навіть за стресових умов

 n Ідеальний вибір для малих та середніх об’ємів насіння

 n Сумісний майже з усіма протруйниками та іншими ЗЗР

 n термін зберігання: 24 місяці (за температури не вище +25°C)

Виживання ризобій на насінні бобових

Джерело: дані лабораторних досліджень компанії BASF
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Джерело: виробничі досліди компанії BASF  
(Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, 2011 р.)

ПІДВищеННя  
ВРОжайНОСтІ  
ПРи ЗаСтОСуВаННІ 
ПРеПаРату  
ХіСтік Соя

Отримані результати свідчать, що ХіСтік Соя підвищує 
врожайність до 600 кг/га порівняно з контролем та на 500 кг/га 
порівняно з конкурентними продуктами.

Поле сої у Житомирській обл. 
(насіння було оброблене ХіСтік Соя) 

Утворення кореневих бульбочок у сої 
(насіння було оброблене ХіСтік Соя),  
Житомирська обл.

Підвищення врожайності при застосуванні  
препарату ХіСтік Соя
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ХайКот Супер Соя
Незамінна складова  
Вашої технології

Дiюча речовина Bradyrhizobium japonicum (штам 532 C) 
титр 1x1010/мл

Препаративна форма
Двокомпонентна рідка формуляція: 
ХайКот Супер Соя та
Екстендер: живлення та захист

Упаковка
Коробка ХайКот Супер Соя 6,4 л + 
коробка ХайКот Супер Екстендер 6,4 л

Гарантійний термін зберігання 12 місяців

Температура зберігання +1…+10°С

Культура/об’єкт,  
що обробляється

Соя

Норма витрати препарату 1,42 л + 1,42 л на 1 т насіння

Спосіб та час обробок
Інокуляція насіння (рівномірне нанесення препарату на  
насіння до повного покриття поверхні насінини), яку можна 
розпочинати за 90 діб до висівання 

Спектр дії
Сприяє акумуляції рослиною азоту в доступній формі  
завдяки підвищенню симбіотичного потенціалу рослини  
з бульбочковими бактеріями

Строки очікування перед 
виходом у поле для проведення 
ручних/механізованих робіт

Не регламентується

Строк очікування  
(днів до збору врожаю)

Не регламентується

Кратність обробок 1 раз

ХайКот Супер Соя +  
ХайКот Супер Екстендер
РІДКий ДВОКОМПОНеНтНий  
ПРеІНОКуляНт Для НаСІННя СОї 
Це унікальна інноваційна технологія BASF, розроблена для попередньої високоякісної інокуляції 
насіння, що заздалегідь підготовує посівний матеріал та економить дорогоцінний час у період 
веснянопольових робіт.

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

Регламент застосування

16 Інокулянти | Інновації компанії BASF



ХайКот Супер Соя +  
ХайКот Супер Екстендер – 
ПеРеВаги ПРеПаРату

 n Забезпечує вдвічі більше бактерій на насінину, ніж конкурентні продукти. Більше ризобій на 
насінину означає кращий потенційний урожай

 n Підвищує кількість кореневих бульбочок та покращує фіксацію азоту

 n Повністю розкриває потенціал рослини

 n гарантує максимальну гнучкість у застосуванні протруєного насіння

 n Є економічно ефективним і надійним

 n Забезпечує виживання бактерій на поверхні насінини до 90 днів. Виживання бактерій на насінні до 
посіву є вирішальним фактором

 n Підвищує вміст доступного азоту у ґрунті для наступної культури

  
Застосовувати ХайКот Супер Соя + ХайКот Супер Екстендер легко – для цього підходить 
стандартне обладнання для протруєння насіння. При дотриманні технології нанесення препарату 
після застосування інокульоване насіння не потребує досушування.

Сумісність з іншими препаратами

Інокулянт ХайКот Супер Соя можна 
застосовувати з деякими препаратами як 
фунгіцидної, так  
і інсектицидної дії, зареєстрованими для сої,  
(наприклад, Стандак® топ). Перед застосуванням 
з іншими протруйниками необхідно провести 
тест на сумісність. 

За детальнішою інформацією зверніться до 
виробника й дотримуйтесь його рекомендацій. 
При одночасній обробці ХайКот Супер Соя 
та протруйником насіння треба висіяти у ґрунт 
протягом 45 днів після нанесення препаратів.

Рекомендації щодо застосування

Змішайте 6,4 л інокулянту ХайКот Супер Соя 
з 6,4 л екстендеру в чистій ємності. Нанесіть 
отриманий розчин (12,8 л) на 4–5 т насіння, 
використовуючи порційний або поточний 
протруювач. Рекомендована норма нанесення 
забезпечить не менше ніж 2,5x106 живих 
бактерій на кожній насінині упродовж 90 днів 
після обробки насіння.

якщо інокульоване насіння не було висіяне, його 
можна переробляти на олію та використовувати 
в інших цілях. Інокульоване насіння, протруєне 
пестицидами, подальшій переробці не підлягає!

Продукт
Інокулянт + 
Екстендер 

(літрів)

Кількість 
обробленого 
насіння (тонн)

Вміст бактерій 
на 1 грам 
препарату

Кількість 
бактерій на 

насінину

Конкурентний продукт* 12,78 + 3,79 = 16,57 9 39 7,55

ХайКот Супер Соя +  
ХайКот Супер 
Екстендер

6,4 + 6,4 = 12,8 4,5 110 2,56

* В минулому продукт BASF
Джерело: дані лабораторних досліджень науковців BASF

Кількість життєздатних Bradyrhizobium japonicum на насінину сої на час сівби:
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Джерело: дані лабораторних досліджень компанії BASF.

Джерело: виробничі досліди компанії BASF, 
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, 2011 р.

Прибавка урожайності при застосуванні препарату ХіСтік Соя
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ХайКот Супер Соя зберігає високу ефективність 
навіть при високих температурах, навіть після 35 днів!

Джерело: виробничі досліди компанії BASF в Україні.
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Джерело: дані лабораторних досліджень компанії BASF.

Джерело: виробничі досліди компанії BASF, 
Кіровоградська обл., Знам'янський р-н, 2011 р.
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ХайКот Супер Соя зберігає високу ефективність 
навіть при високих температурах, навіть після 35 днів!

Джерело: виробничі досліди компанії BASF в Україні.
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Джерело: виробничі досліди компанії BASF в Україні.
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ХайКот Супер Соя зберігає високу ефективність за високих температур навіть після 35 днів!

Підвищення врожайності при застосуванні препарату ХайКот Супер Соя

Джерело: виробничі досліди компанії BASF в Україні

Джерело: дані лабораторних досліджень науковців BASF

Виробничі випробування препарату ХайКот Супер Соя технічними спеціалістами компанії BASF  
в україні довели, що він забезпечує стабільну прибавку врожаю зерна сої на рівні 270 кг/га. При 
одночасному застосуванні преінокулянту ХайКот Супер Соя та інсектофунгіцидного протруйника 
Стандак® топ прибавка врожаю становила 360 кг/га зерна сої.

Виживання бульбочкових бактерій на насінині при +18°C

Підвищений вміст бактерій в інокулянті ХайКот Супер Соя дозволяє попередньо провести 
інокуляцію насіння за декілька місяців до сівби.
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Якість від світового виробника і зручність у нанесенні за розумною ціною

РізоФло5
РІДКий ІНОКуляНт 
Для НаСІННя СОї 

Діюча речовина
Bradyrhizobium japonicum (штам 532 C) 
титр 3х109 живих КуО на 1 мл препарату

Препаративна форма Рідкий препарат зі стабілізатором у складі

Упаковка
3,1 л продукту (достатньо для обробки 600 кг насіння сої) 
у поліетиленовому пакетісаше, запаковані по 2 пакети  
у картонні коробки

Гарантійний термін зберігання
12 місяців. термін зберігання обробленого препаратом 
насіння: за 24 год до висіву

Температура зберігання
+1…+25°C 
Оптим. температура +4...+15°C 
Захищати від прямого сонячного проміння

Сумісність з іншими препаратами

Сумісний з більшістю оригінальних пестицидів за умов послідовного нанесення. Деякі види обробки 
насіння можуть бути шкідливими для РізоФло5. За детальнішою інформацією зверніться до вироб
ника і дотримуйтесь його рекомендацій

Рекомендації щодо застосування

Нанесіть вміст пакету (3,1 л) на 600 кг насіння сої максимум та перемішуйте вручну чи механічно, 
доки насіння не покриється препаратом рівномірно

Заходи безпеки

РізоФло5 – безпечний продукт. Він належить до 4 класу небезпечності й не є токсичним. Наносячи 
на протруєне насіння, використовуйте захисні заходи (такі як гумові рукавички та щільні окуляри), які 
необхідні при роботі з хімікатами.

Застереження

 n Зберігати за температури не вище 25°С, захищати від прямого сонячного проміння. За жодних 
обставин не допускайте температури вищої за 30°С протягом тривалого часу

 n Не використовуйте інокулянт, який зберігався у невідповідних умовах, якщо його герметичність 
порушено, або якщо термін його придатності прострочено

 n Зберігайте інокулянт або інокульоване насіння у прохолодному місці, запобігайте потраплянню 
прямого сонячного проміння на інокульоване насіння

 n якщо насіння, оброблене інокулянтом, не було висіяне протягом 24 годин, воно має бути 
оброблене інокулянтом ще раз

 n якщо препарат РізоФлo5 відкрито, його потрібно нанести на насіння протягом 6 годин

Переваги препарату

 n Високоефективний штам бульбочкових бактерій

 n Зручність у нанесенні на насіння

 n Сумісний з більшістю оригінальних пестицидів

Культура/об’єкт,  
що обробляється

Соя

Норма витрати препарату 5,17 л/т насіння сої

Терміни і спосіб застосування
Інокуляція безпосередньо перед висівом насіння або  
за добу до сівби

Спектр дії
Сприяє акумуляції рослиною азоту в доступній формі за
вдяки підвищенню симбіотичного потенціалу рослини  
з бульбочковими бактеріями

Строки очікування перед 
виходом у поле для проведення 
ручних/механізованих робіт

Не регламентується

Строк очікування  
(днів до збору врожаю)

Не регламентується

Кратність обробок 1

Регламент застосування

Характеристика препарату інокулянту для обробки насіння сої РізоФло5
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Для досягнення максимальної ефективності 
інокулянтів дотримуйтесь рекомендацій BASF 
зі зберігання та застосування для кожного 
продукту.

Загальні вимоги до зберігання та 
застосування інокулянтів:

 n Зберігайте за температури нижче +25°C

 n Уникайте потрапляння прямих сонячних 
променів

 n Запобігайте надмірному нагріванню 
препарату

 n Не допускайте замерзання інокулянту

 n Не зберігайте в незахищених або не 
придатних для зберігання приміщеннях

 n Уникайте контакту з фумігантами під час 
зберігання і в процесі застосування

 n Попередньо перевіряйте інокулянт 
на сумісність з фунгіцидними чи 
інсектицидними протруйниками при 
одночасному їх застосуванні

 n Використовуйте лише нехлоровану воду  
при використанні препарату

 n Переконайтеся, що обладнання для 
нанесення препарату правильно 
відкаліброване і налаштоване

 n За будь-якою іншою інформацією 
звертайтеся до представників компанії 
BASF

Найпоширеніші помилки при інокуляції  
насіння, причини та наслідки.

Проблеми з інокулянтами:

 n Нестерильний інокулянт – швидке 
зменшення концентрації бактерій, 
забруднення сторонніми бактеріями

 n Дешевий препарат – низька концентрація 
бактерій 

 n Термін придатності минув – низька 
концентрація бактерій

Проблеми при зберіганні:

 n Зберігання за температури нижче 0°C  
або вище +25°C – зменшення концентрації 
бактерій

 n Пошкодження упаковки – забруднення 
сторонніми бактеріями та зменшення 
концентрації ризобіальних бактерій

Проблеми при нанесенні:

 n Нерівномірне нанесення на насіння – 
нерівномірна та недостатня інокуляція

 n Недостатня кількість інокулянту на насінні – 
пізніший розвиток бульбочок і зменшення їх 
кількості

 n Більше 24 годин між інокуляцією та посівом – 
зменшення/втрата концентрації бактерій 
(окрім пре-інокулянту ХайКот Супер Соя)

 n Інокульоване насіння не захищене від спеки 
або прямих сонячних променів – швидке 
зменшення концентрації бактерій

ПРАВИЛА УСПІшНОї 
ІНОКуляЦІї НаСІННя

СиСтеМа ЗахиСту  
ПОСІВІВ СОї ПРеПаРатаМи  
КОмПАНІї BASF

1,5 л/га
Абакус®

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Поява шкодочинних об’єктівПоява шкодочинних об’єктів

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

Бур’яниБур’яни

ХворобиХвороби

Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яниОднорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни

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

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

0,75–1,0 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

1,2–2,3 л/га

Базагран®

Пульсар® 40

Фронтьєр® Оптіма

Стомп® 330

Стандак® Топ

РізоФло5

Арамо® 45

або

або

або

або

або

BBCH                                      00                               10                              11                               15                              51                               70                              79                             84

0,4 кг/100–120 кг насіння

5,17 л/т

ХіСтік Соя

ХайКот Супер Соя  
+  

ХайКот Супер Екстендер

Новинка

1,42 л/т

1,42 л/т
+
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Що можна втілити у вашому господарстві вже сьогодні?

Детальніше див. на: http://www.agro.basf.ua/sustainability та http://pracyanazemli.com.ua/development
* У перекладі з англ. «стабільність»

Sustainability* – вагома складова стратегії BASF

Уникайте джерел точкового забруднення

 n Тричі прополосніть порожні контейнери та передайте їх у систему переробки 

 n Працюйте з пестицидними залишками та утилізуйте їх безпечним та законним 
шляхом

 n Обприскувач потрібно чистити у відкритому полі, на відстані щонайменше 10 метрів 
від водойм та колодязів

Захищайте біологічне різноманіття навколо ваших полів

 n Активно доглядайте за смугами з дикорослою рослинністю та незасіяними краями 
полів, щоб створити середовище для життя тварин та рослин

 n Розставляйте гнізда та годівнички для диких птахів 

 n Використовуйте обладнання та методи управління, що захищають ґрунт 

 n Заручіться підтримкою експертів у галузі сільського господарства чи охорони 
довкілля

Керуйте стійкістю до шкідників

 n  Не обприскуйте одним і тим самим активним інгредієнтом два рази підряд

 n  Чергуйте продукти з різними способами дії

Захищайте водні ресурси

 n Використовуйте насадки для зменшення знесення вітром та формуйте вздовж 
водойм фільтруючі рослинні смуги шириною щонайменше 5 метрів

 n Враховуйте високий ризик стоку на деяких полях та вживайте необхідних заходів 
для його мінімізації 

 n Уникайте застосування пестицидів незадовго до сильного дощу (<48 год)

Використовуйте засоби захисту

 n Обов’язково використовуйте належні засоби індивідуального захисту під час 
виконання операцій зі змішування, обприскування та миття 

 n мийте рукавиці перед тим, як їх зняти 

 n Захисний одяг слід прати окремо від особистого

СТАЛИй РОЗВИТОК 
СІльСьКОгО гОСПОДаРСтВа

ДЛЯ НОТАТОК
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