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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)
моб. (050) 446 01 89  (Кіровоград)

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)

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)
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По яблуку в день –  
і лікар не знадобиться!

Як виправдати  
очікування клієнтів?

Яблуко – найпопулярніший фрукт у різних культурах. Про це свідчить на-

явність 35 000 сортів яблук у світі. Україна вирощує кілька сотень сортів. 

Яблука є одним з найпопулярніших продуктів харчування. Голландці спожи-

вають до 50 кг яблук на душу населення на рік, українці відповідно – 16 кг. 

Однак, яблука цікавлять не лише поціновувачів і садівників. Дедалі часті-

ше фахівці звертають увагу на їхні цілющі властивості. Дослідження чітко 

вказують на те, що яблука є справжнім дивом. Вони є одним з найбільш 

здорових продуктів, відомих людині. І це не лише через недавно виявлені в 

них антиоксиданти, які мають життєво важливе значення для збереження 

здоров’я і краси, або пектин. Також доведено, що яблука дають змогу уник-

нути багатьох захворювань і допомагають вилікувати частину з них.

 Ви знали, що:

�� Яблука є джерелом вітамінів, особливо вітаміну С

�� Вони важливі для здорового розвитку кісток

�� Вони допомагають підтримувати ефективну роботу мозку і знижують 

ризик виникнення хвороби Паркінсона та хвороби Альцгеймера

�� Одне яблуко цілком здатне дезінфікувати ясна та очистити зуби

�� Вони підтримують роботу легенів, допомагають при астмі і, завдяки анти

оксидантам, знижують ризик розвитку раку легенів

�� Яблука сприяють правильному функціонуванню сечовидільної системи і 

знижують ризик розвитку раку простати у чоловіків

�� Жоден інший фрукт не містить стільки пектину, який захищає організм від 

поширення небезпечних мікроорганізмів і сприяє функціонуванню шлун

ковокишкового тракту, а також виводить токсини з організму

�� Вони є профілактичним засобом проти діабету, оскільки містять фрукто

зу, а не шкідливу сахарозу

�� Яблука містять понад 20 корисних мінералів, таких як кальцій, фосфор, 

залізо і магній

�� Вони допомагають організму боротися із хворобами шлунковокишково

го тракту, такими як коліт або виразкова хвороба

�� Вони знижують рівень холестерину в крові, а завдяки флавоноїдам і ви

сокому рівню калію зменшують ризик кардіологічних захворювань

�� 10 років тому компанія BASF вперше запропонувала своїм клієнтам 

Регаліс®, новий регулятор росту рослин

�� Останніми роками препарат Регаліс® компанії BASF став основним засо

бом, який використовується у сучасному сільському господарстві

�� Найкращі садівники намагаються культивувати дерева, які врівноважу

ють вегетативний ріст і урожай плодів. Регаліс® є єдиним доступним біо

регулятором, який гарантує садівникам цей рівень точності у сучасному 

вирощуванні яблук

Очікування споживачів від яблук 
зростають. Люди прагнуть купувати 

свіжі і здорові на вигляд яблука хорошої 
якості. Це складне завдання для виробників 
яблук, але компанія BASF, використовуючи 
новітні ноу-хау та досвід, наполегливо пра-
цює над тим, щоб запропонувати ферме-
рам спеціалізовані рішення, які зможуть 

виправдати ці очікування.
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Як це працює?Що говорять фермери?

Застосовуючи у своєму саду Регаліс® Плюс, ви отримаєте більше, ніж просто 

регулятор росту. Регаліс® Плюс – це регулятор росту, контролер врожайності 

та підсилювач рослин в одному флаконі. Активний інгредієнт Регаліс® Плюс, 

прогексадіон кальцію, інгібує виділення гібереліну та утворення етилену, що 

перешкоджає метаболізму флавоноїдів.

 Регулятор росту

Найбільш очевидним ефектом Регаліс® Плюс є скорочення поздовжнього 

росту пагонів. Гібереліни мають першочергове значення для розростання 

пагонів. Прогексадіон кальцію блокує біосинтез гіберелінів, знижуючи рівень 

гіберелінів активного росту, завдяки чому ріст пагонів обмежується.

 Контроль урожайності

Регаліс® Плюс може допомогти керувати врожайністю плодів з метою досяг

нення ваших виробничих цілей на певний рік. Прогексадіон кальцію інгібує 

утворення етилену за стресових умов, що призводить до зменшення осипан

ня молодих плодів.

 Підсилювач рослин

Природний захист ваших дерев від хвороб і шкідників посилюється за раху

нок утворення нових флавоноїдів у молодих пагонах. Прогексадіон кальцію 

інгібує метаболізм флавоноїдів, запускаючи природні механізми захисту 

проти певних патогенів та шкідників, таких як бактеріальний опік, попелиця і 

гаусторії листя.

 

У нас постійно 
в наявності дуже 

смачні фрукти, що за-
вжди є найкращим аргу-

ментом у  продажу.

Гюнтер Шуман,
Німеччина

Регаліс® є цікавим 
препаратом, оскільки 

фрукти піддаються кращому 
впливу, і тому демонструють 

кращу якість  
у забарвленні плодів.

Ніколя Ламбер,
Франція

Ми 
абсолютно 

переконані в тому,  
що регулятори росту  

є основним інструментом 
сучасних фермерів.

Паоло Амадей,
Італія

Регаліс® 
допомагає регу-

лювати розмір плодів 
відповідно до потреб 

ринку.

Пйотр Корчак,
Польща

Регаліс® допо-
магає отримувати 

високі урожаї високоя-
кісних яблук та додаткову 

вигоду.

Владислав Макаренко,  
ФГ «МакоСад»

Україна
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Які переваги  
ви отримаєте?

 Регулятор росту

�� Зменшення росту пагонів призводить до значного скорочення витрат на 

обрізку (у стані спокою і влітку) 

�� Оброблені дерева мають більш розгалужений купол 

�� Стала рівновага між ростом пагонів – зав’язуванням плодів – врожайністю

�� Асиміляти дерев скеровуються на зав’язування плодів, а не на вегетатив

ний ріст

 Контроль урожайності

�� Може збільшити зав’язування і врожайність плодів 

�� Регулярним нанесенням Регаліс® Плюс можна подолати альтернативне 

розгалуження 

�� Більш раннє припинення росту пагонів дає більше часу для бутонізації та 

дозрівання плодів

�� Може поліпшити якість плодів, а саме колір, однаковий розмір, твердість і 

здатність до зберігання

 Підсилювач рослин

�� Збільшує природний опір до бактеріальних і грибних хвороб (бактеріаль

ний опік, борошниста роса)

�� Компактне листя з товстим епідермісом менш привабливе для комах (по

пелиць і гаусторій листя)

�� Регаліс® Плюс відносно недовго зали

шається в рослині, тому його залишки у 

плодах відсутні. Ефект на наступний рік не 

переноситься.

�� Регаліс® Плюс підходить для використання 

в системах IPM (системи комплексного 

захисту рослин від шкідників). За умови 

використання відповідно до інструкцій цей 

продукт є безпечним для рослин та еколо

гічно чистим для повітря, ґрунту та води.
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Ви вірите у це?
Порівняйте європейський досвід

З моменту виведення Регаліс® на європейські ринки близько 10 років тому 

багато виробників випробовували широкий спектр переваг від використання 

Регаліс®.

 Довжина пагонів зменшується 

Зменшення росту пагонів є найбільш очевидним ефектом Регаліс® Плюс.  

У типових ситуаціях довжина пагонів зменшується на 30–50%. Підтримуєть

ся розвиток коротких, потенційно плодоносних пагонів.

Цей значний ефект досягається як від разового застосування повної дози, 

так і від розподілу дози на кілька застосувань.

Скорочення довжини пагонів економить час і витрати на обрізку. Час, необ

хідний для обрізки в період спокою, як правило, зменшується принаймні на 

третину, тож інтенсивність літньої обрізки також можна значно знизити.
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Необроблені Регалис® Плюс 1x2,5 кг/га Регаліс® Плюс 2х1,25 кг/га

Схема 1: Дослідження в Бельгії, Чехії, Німеччині, Данії, Франції, Польщі, Великій Британії; 2010/11;

18 зразків (1x Регаліс® Плюс, доза: 2,5 кг/га) 

24 зразки (Регаліс® Плюс, поділ на 2 застосування, загальний обсяг: 2,5 кг/га)

58

Довжина пагонів відносно необроблених контрольних зразків

Вплив на ріст пагонів

Необроблені Регалис® Плюс 1x1,2 кг/га Регаліс® 2x1,2 кг/га

Схема 3: BASF Нідерланди (2003/2004)

Годин на гектар

 �  � Обрізка   �  � Обпилювання

Зменшення обрізки яблук порівняно з Elstar (8-й рік; 2900 дерев/га; 3-й рік 

застосування Регаліс® Плюс)
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Необроблені Регалис® Плюс 1x2,5 кг/га Регалис® Плюс 2x1,25 кг/га
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Вплив на кількість довгих пагонів (>25 см)

Ступінь забарвлення

У середньому, Регаліс® Плюс веде до незначного посилення забарвлення 

плодів, особливо під час нанесення в кілька прийомів. Проникнення світла в 

дерева, оброблені препаратом Регаліс® Плюс, збільшується порівняно з нео

бробленими деревами. Крім того, не спостерігається жодного негативного 

впливу на побуріння плодів.

Регаліс® Плюс 2х1,25 кг/га

4

3,5

3

1

0

1,5

2

2,5

Необроблені

1,97

1 – відсутність небажаних змін кольору, 2 – зміна кольору до 10% поверхні,

3 – зміна кольору на 10–30%, 4 – зміна кольору перевищує 30% 

Нанесення Регаліс® Плюс у кілька прийомів

Схема 4: Дослідження в Німеччині, Франції, Польщі, Великій Британії; 2010/11

6 зразків (Нанесення Регаліс® Плюс у кілька прийомів, дози: 2x1,25 кг/га)

2,15

Схема 2 
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 Контроль урожайності 

Зав’язування і врожайність плодів збільшується, оскільки зменшується 

опадання молодих плодів. Зниження росту пагонів призводить до утворення 

розгалуженого куполу, що дає можливість світлу краще проникати та інтен

сивніше забарвлювати плоди. Крім того, ризик пошкодження від сонячних 

опіків знижується через адаптацію плодів до високої інтенсивності світла. 

Плоди отримують належне живлення з меншим ризиком утворення гіркої 

ямчатості та опіків, що покращує їх придатність до зберігання.

Падіння плодів з дерева

Кількість плодів на момент збору врожаю є наслідком початкового 

зав’язування і падіння плодів у період вегетації. Загалом, реакція дерева на 

зав’язування великої кількості плодів полягає в їх інтенсивному опаданні, і 

навпаки, у випадку слабкого зав’язування плодів, інтенсивність їх обпадання є 

меншою. На інтенсивність обпадання плодів впливає низка біотичних і абіотич

них стресових факторів, таких як інвазія шкідників або збудників, недостатнє 

живлення, мороз, нестача води тощо. Регаліс® Плюс може зменшити стрес

реакцію ваших дерев, а отже, на кожному дереві залишиться більше яблук.

20

0

40

60

80

Необроблені Регалис® Плюс 1x2,5 кг/га Регаліс® Плюс 2х1,25 кг/га
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Схема 5: Дослідження в Польщі, Великій Британії; 2010/11

4 зразки (1xРегаліс® Плюс, доза: 2,5 кг/га)

4 зразки (Нанесення Регаліс® Плюс у кілька прийомів, дози: 2x1,25 кг/га)

% плодів відносно зав’язей

Кількість плодів на дереві перед збором врожаю відносно кількості зав’язей 
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Інтенсивність цвітіння

У фізіологічно збалансованих садах препарат Регаліс® Плюс не справляє 

суттєвого впливу на інтенсивність цвітіння. Тим не менш, у садах, які мають 

тенденцію до чергування, Регаліс® Плюс може поліпшити інтенсивність цві

тіння протягом року після обробки.

Регаліс® Плюс 2х1,25 кг/гаНеоброблені Регалис® Плюс 1x2,5 кг/га

2,1

5,5

Схема 7: Дослідження в Польщі; 2010

1 зразок (1xРегаліс® Плюс, доза: 2,5 кг/га)

1 зразок (Нанесення Регаліс® Плюс у кілька прийомів, дози: 2x1,25 кг/га)

1 – дуже низьке; 4–5 – добре збалансоване; 9 – дуже високе

Інтенсивність цвітіння через рік після обробки за стресових умов

4,63

Вплив на врожайність

Препарат Регаліс® Плюс пропонує унікальну можливість створити покраще

ний баланс між ростом пагонів і утворенням фруктів. Регаліс® Плюс демон

струє тенденцію до дещо вищої і, що важливо, більш стабільної врожайності 

яблук, одночасно забезпечуючи високу якість плодів.
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Регалис® Плюс 1x2,5 кг/га

116

Схема 6: Дослідження в Чехії, Великій Британії; 2010/11

4 зразки (1xРегаліс® Плюс, доза: 2,5 кг/га)

4 зразки (Нанесення Регаліс® Плюс у кілька прийомів, дози: 2x1,25 кг/га)

Врожайність

Врожайність з гектара відносно необроблених дерев

Регаліс® Плюс 2х1,25 кг/га

105
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 Підсилювач рослин 

Регаліс® Плюс запускає природні механізми захисту рослин проти бактері-

альних і грибних хвороб, таких як бактеріальний опік, парша та борошниста 

роса.

У той же час, листя, оброблене препаратом Регаліс® Плюс, має надійний епі-

дерміс і є менш привабливим для різних комах-шкідників, таких як попелиця, 

кліщі та медяниця.
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Необроблені Регаліс® Плюс 2x1,25 кг/га 

14 днів до зараження
Схема 8: 1995–2000 (18 досліджень з Європи)

Яблука: Голден Делішес, Фуджі, Гала, Бреберн

73

21

% заражених пагонів

Вплив на бактеріальний опік пагонів
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Необроблені Регаліс® Плюс 2x1,25 кг/га

Схема 12: Франція, 2 дослідження 2003–2009 

Опубліковано в Phytoma № 581, квітень 2004 р.

215

76

Кількість попелиць на одне дерево

Вплив на рожеву яблучну попелицю (Dysaphis plantaginea)
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Необроблені Регаліс® Плюс 2x1,25 кг/га

9,5

6,7

Схема 10: Франція, 3 дослідження 2003–2009

Опубліковано в Phytoma № 581, квітень 2004 р.

% хворого листя

Вплив на паршу (Venturia inaequalis) на яблуках
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Необроблені Регаліс® Плюс 2x1,25 кг/га

39

26,4

Схема 9: Франція, 7 досліджень 2003–2011

Опубліковано в: Phytoma № 581, квітень 2004 р.

% хворого листя

Вплив на борошнисту росу на яблуках

4,24
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Необроблені

Схема 11: Франція, 1 дослідження, 2010

Вплив на павутинного кліща на яблуках (Panonychus ulmi)

Регаліс® Плюс 2x1,25 кг/га

2,46
6,3

Кількість яєць або дорослих павутинних кліщів на одне дерево

26,6

 �  � Яйця   �  � Дорослі
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Клаус Кольб,

відділ розробки 
рецептури гербіцидів 
і регуляторів росту 

сільськогосподарського 
центру  

Лімбургерхоф

Регаліс® Плюс 
Що нового?

На ринку усім відомо, що добавки для змішування в резервуарі, такі як водні 

кондиціонери або підкислювачі можуть підвищити біоефективність прогек-

садіону кальцію.

Регаліс® Плюс тепер містить водний кондиціонер і підкислювач, які завдяки 

поєднанню у спреї менше залежать від якості води.

Новий Регаліс® Плюс сприяє ефективному, швидкому та надійному поглинан

ню активного інгредієнта в листках. Таким чином, Регаліс® Плюс пропонує 

ширші можливості застосування з точки зору якості й об’єму води та часу 

застосування.

Кожна гранула Регаліс® Плюс містить безліч одиночних молекул прогексаді

ону кальцію, сульфату амонію та підкислювача, 

щоб реалізувати бажані ефекти.

Регаліс® Плюс (прогексадіон у кислотній 

формі) може швидко переноситися у тканини 

рослини та діяти.

1.  Вбудований кондиціонер води (амоній сульфат) зв’язує катіони з жор

сткої води, а також з самого прогексадіону кальцію.

2.  Вбудований підкислювач підвищує розчинність прогексадіону, який є  

істинним активним інгредієнтом Регаліс® Плюс. Підкислювач знижує зна

чення рН у воді та підтримує швидке розчинення прогексадіону в кис

лотній формі, оскільки прогексадіон здатен проникати у тканини рослин 

виключно у розчиненому вигляді.
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Схема 13: рівень рН води з-під 

крану скориговано до різних 

початкових значень (4,5–8,5) перед 

додаванням BAS 125 13 W

Рівень рН

Концентрація розчину для розпилення (%)

Аналіз підкислювального потенціалу води з-під крану, зміна рН 

� Вода з початковим рівнем рН 4,5 

� Вода з початковим рівнем рН 6

� Вода з початковим рівнем рН 7 

� Вода з початковим рівнем рН 8,5

Амоній сульфат Одна молекула прогексадіону кальціюПідкислювач 
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Регаліс® Плюс
Візьми Плюс та отримай більше, 
ніж очікував!

Застосовуючи у своєму саду Регаліс® Плюс, ви отримаєте більше, ніж просто 

регулятор росту. Регаліс® Плюс – це регулятор росту, контролер врожайнос

ті та підсилювач рослин в одному флаконі.

Ріст нових пагонів ефективно знижується в момент їхньої появи.

Оскільки ріст нових пагонів стримується, крона дерев стає компактнішою, і 

ширина між рядами дерев зменшується. Купол дерева стає більш відкритим і 

доступним для світла, а засоби захисту рослин легше досягають своєї мети. 

Завдяки цьому колір і якість плодів покращується.

Регаліс® Плюс запускає природні механізми захисту оброблених рослин. 

Дерева стають менш привабливими для комахшкідників, знижується 

ймовірність їхнього зараження патогенами, і властивості плодів, пов’язані зі 

зберіганням, часто поліпшуються.

Поглинання та системний вплив 

�� Регаліс® Плюс поглинається в основному 

через листя і транспортується в рослину 

насамперед акропетально через ксилему 

(вгору і назовні)

�� Продукт не має системного характеру, 

оскільки активний інгредієнт переміщуєть

ся з однієї великої гілки в іншу, а не з одно

го пагона в інший у межах гілки

�� Високий рівень вологості вранці та ввечері 

посилює поглинання. Поглинання через 

кору або корені не враховується

Процес розпаду Регаліс® Плюс 

�� Залишки препарату у плодах, за умови 

застосування згідно з інструкцією, нижче 

межі виявлення 

�� Відносно короткий термін дії. Період напів

розпаду в рослині становить 10–14 днів

�� Активний інгредієнт дуже швидко розкла

дається у ґрунті 

Активний інгредієнт прогексадіон кальцію

Препаративна форма водорозчинні гранули (ВГ), розчинні у воді (10% 

WG) з вбудованим підкислювачем

Культури насіннєві плодові дерева. Яблуня

Спектр дії регулювання росту рослин, контролер врожайнос

ті, підсилювач рослин

Норма витрати  

препарату

1,25–2,5 кг/га у випадку застосування в декілька 

прийомів 

Кількість застосувань від 1 до 2, залежно від норми витрати

Рекомендації щодо 

застосування

однократне застосування: закiнчення фази 

цвiтiння (довжина однорічних пагонів 2–5 см) 

двократне застосування: 1а обробка (1,25 кг/га) – 

закiнчення фази цвiтiння (початок росту однорiчних 

пагонiв, 2–5 см); 2а обробка (1,25 кг/га) – друга хви

ля приросту однорiчних пагонiв (через 3–6 тижнiв 

пiсля попередньої обробки)

Інтервал  

розпилювання

гнучкий у межах періодів застосування 

Строк очікування 

(днів до збору  

врожаю)

30 днів

Профіль засобу Регаліс® Плюс 

Регаліс® Плюс здатен 
керувати зав’язуванням 

плодів, що допоможе вам 
досягти поставлених цілей 
виробництва на конкрет-

ний рік.

Відмінно вписується в інте-
гроване виробництво плодів, 

оскільки сприятливі токсиколо-
гічні та еколого-токсикологічні 
властивості Регаліс® Плюс є 

безпрецедентними.

Потреба в 
обрізці у стані 
спокою значно 

знижується і літня 
обрізка може не

знадобитися.
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Якість та об’єм води

Вбудований фільтр води та підкислювач сприя

ють швидкому поглинанню прогексадіону в лист

ках. Оптимальний діапазон підкислення становить 

рН 3,5–5,5. Перед використанням необхідно перевірити 

показники жорсткості та рН води, яку ви будете використовува

ти. Регаліс® Плюс слід застосовувати з відносно великими об’ємами води, 

наносячи рівно стільки засобу, щоб він не стікав.

Змішування і сумісність

Вийміть сито з горлечка, щоб додати необхідну кількість Регаліс® Плюс 

безпосередньо в частково заповнений бак розпилення з перемішуванням. 

Засипте засіб і перемішайте його, поки всі гранули повністю не розчиняться. 

Це може зайняти декілька хвилин, поки гранули повністю не розчиняться. 

Під час розпилення продовжуйте перемішувати розчин.

Кількість опадів

Наявність роси покращує поглинання, але опадів слід уникати. Якщо протя

гом 4 годин після нанесення препарату пройшов дощ, повторіть процедуру.

Строк очікування (днів до збору врожаю) 

Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів. 

Регаліс® Плюс
Рекомендації щодо  
ефективного застосування

Норма і фаза застосування

Протягом одного сезону можна використати до 2,5 кг/га Регаліс® Плюс. 

Загальна норма залежатиме від міцності дерева, сорту, підщепи, родючості 

ґрунту і кліматичних умов.

Загальну норму 2,5 кг на сезон можна розділити на окремі дози та коригува

ти нанесення залежно від очікуваної інтенсивності росту дерев.

Оптимальний графік передбачає нанесення протягом двох періодів:

Перша обробка зазвичай виконується тоді, коли пагони сягають 3–5 см  

(~3–5 повністю розвинених листків). Завдяки більшій початковій дозі  

(1,25–2,5 кг/га) можна досягти збільшення зав’язування плодів; натомість, 

коли є ризик надмірного зав’язування плодів, слід використовувати менші 

дози. Слід приділяти пильну увагу вимогам щодо проривання.

Щоб забезпечити достатнє поглинання активного інгредієнта в листках, за

стосовується тривка плівка з рідини. Цього можна досягти завдяки обпри

скуванню рано вранці або ввечері, коли випаровування знижується.

Рекомендація щодо застосування
Запропоновані періоди застосування 

Не змішуйте Регаліс® Плюс  
з продуктами кальцію.  

Має пройти принаймні 3 дні після 
нанесення Регаліс® Плюс і проріджу-

ванням чи нанесенням гібереліну 
або кальцію.

Максимальна 
норма витрати 

за сезон:  
2,5 кг/га Не застосовуйте 

засіб після BBCH 79
Період застосування 1: Перша обробка – закiнчення фази 

цвiтiння (початок росту однорiчних пагонiв, 2–5 см)
Максимально можлива доза за сезон: 2,5 кг/га

Період застосування 2: друга хвиля приросту однорiчних 
пагонiв (через 3–6 тижнiв пiсля попередньої обробки)

Максимальна доза: 1,25 кг/га

Максимальна норма витрати                   за сезон: 2,5 кг/га 


