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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 (Кропивницький (Kіровоград), Черкаси)
моб. (095) 355 78 67 (Вінниця, Житомир, Київ)
моб. (050) 381 52 01 (Тернопіль)
моб. (095) 272 39 12 (Хмельницький)
моб. (050) 418 40 96 (Чернігів, Київ)
моб. (050) 358 92 24 (Харків, Полтава)
моб. (050) 312 99 23 (Одеса, Миколаїв)
моб. (050) 414 74 84 (Херсон)
моб. (050) 953 51 04 (Дніпро)

регіональні представництва компанії BASF

Центральний регіон:
моб. (050) 900 17 74 (Керівник регіону)
моб. (050) 448 23 36  (Черкаси)
моб. (050) 418 40 95 (Черкаси)
моб. (050) 355 78 64 (Вінниця)
моб. (050) 418 36 72 (Житомир)
моб. (050) 315 54 25 (Київ)
моб. (050) 413 01 65  (Чернігів)

Південний регіон:
моб. (050) 351 22 08 (Керівник регіону)
моб. (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб. (050) 414 25 34 (Миколаїв)
моб. (050) 355 76 41 (Одеса)
моб. (050) 418 75 38 (Херсон)
моб. (050) 446 01 89 (Кропивницький (Кіровоград))

Східний регіон:
моб. (050) 315 87 03 (Керівник регіону)
моб. (095) 271 79 39 (Луганськ)
моб. (050) 418 36 82 (Суми)
моб. (050) 355 77 96 (Харків)
моб. (050) 315 59 35 (Полтава)
моб. (050) 355 78 52 (Дніпро)

західний регіон:
моб. (050) 331 85 73 (Керівник регіону)
моб. (050) 383 53 43  (Львів)
моб. (050) 417 55 38 (Луцьк, Рівне)
моб. (095) 274 21 95 (Тернопіль)
моб. (050) 418 80 49 (Хмельницький)
моб. (050) 315 85 03 (Івано-Франківськ, Чернівці)

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 2017



Вирощування зернових культур має давню історію, адже їх культивування розпочалося ще 12 тисяч років тому, що 
сприяло формуванню найбільшого ареалу поширення. Не менш тривалу й цікаву історію мають шкідники та хвороби, 
не кажучи вже про бур’яни, які негативно впливають на рівень та якість врожаю. 

Завдяки систематичному проведенню досліджень та впровадженню сучасних розробок компанія BASF за  
100 років діяльності в аграрному секторі пройшла шлях від виробництва добрив до виробництва засобів захисту 
рослин, які допомагають контролювати весь спектр шкодочинних об’єктів та значно підвищувати врожаї.

За даними аналітичних компаній, у 2016–2017 маркетинговому році (МР) валовий збір пшениці з липневими коригу
ваннями був підвищений та очікується на рівні 25,1 млн тонн (5% до 2015–2016 МР). При цьому в поточному сезоні 
посівна площа зернових становила 6,2 млн га (10% до показника минулого МР), а врожайність цих культур на 5% 
вища, ніж у минулому сезоні й в середньому очікується на рівні 40,8 ц/га. 
 
За даними USDA, Україна продовжує інтенсивний розвиток зернових культур у 2016–2017 МР. 

Пшениця борошномельних кондицій, як і раніше, залишається в дефіциті: у 2015–16 частка фуражної становила 
близько 60%. Таким чином, виробництво зернової 1–3 класів залишається вигідним та затребуваним на ринку.

У 2016–2017 МР посівна площа під ячмінь скоротилась на 6,5% порівняно з показником минулого сезону – становила 
2,6 млн га. Однак, при цьому валовий збір очікується на рівні 8,16 млн тонн (всього 1,6% до 2015–2016) – очікується 
зростання урожайності до +6% порівняно з 2015–2016. 

Важливо відмітити, що Україна посідає вагоме місце на світовому ринку – є найбільшим експортером пшениці в ЄС. 
За цим показником Україна випередила США, Канаду і РФ. Частка українських зернових в Європі у 2016 році стано
вила 49%. До того ж, Україна у 2015–2016 році посіла 3е місце у світовому експорті ячменю (16% від всього експор
ту) – за прогнозами USDA, ця позиція збережеться і в майбутньому маркетинговому році. 
 
За умов глобалізації та зростаючого попиту на продукти харчування важливого значення набуває інтенсифікація 
виробництва та, водночас, підвищуються вимоги до екологічно раціонального ведення сільськогосподарської 
діяльності.

У щоденній співпраці з аграріями усього світу ми створюємо у своїх лабораторіях нові діючі речовини, рецептури та 
рішення, які є технологічними інноваціями та забезпечують найкращу ефективність.

У цій брошурі зібрано передовий досвід та найефективніші рішення у сфері аграрних технологій, які гарантують от
римання високого врожаю зернових культур навіть за стресових умов. У брошурі представлені найбільш інноваційні 
рішення для якісного захисту зернових, які вдало доповнюють традиційні технології. Зокрема, препарати Рекс® Плюс, 
Медакс® Топ та Адексар® СЕ Плюс допоможуть суттєво збільшити потенціал врожаю України у 2017 році.

Завдяки вирощуванню здорових культур та сильних рослин український аграрій піклується про створення якісної 
продукції та отримання максимальних врожаїв.
З підтримкою BASF це в руках тих, хто працює на землі.
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Фізіологія зернових

Отримайте більше  
від своєї землі разом 
з AgCelence®

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше



0,4 мм 5 см

Чому необхідно знати фенологію 
та морфологію зернових культур?
Що досконалішою стає технологія вирощування 
нових культур, то більшого значення набуває знання 
їх фенології та морфології, особливо у виборі строків, 
способів та норм застосування мінеральних добрив 
(особливо азотних), морфорегуляторів і засобів за
хисту від шкодочинних об’єктів (бур’янів, шкідників і 
збудників хвороб). Адже сьогодні важко  
уявити успішне ведення сільськогосподарського 
виробництва без використання таких засобів 
інтенсифікації, як мінеральні добрива, засоби захис
ту й регулятори росту, які допомагають на 40–60% 
підвищити рівень продуктивності посівів. Проте 
нерегламентоване (без врахування біологічних осо
бливостей сорту/гібриду, ґрунтовокліматичних умов) 
їх використання не лише може призвести до знижен
ня урожайності та погіршення якості продукції, а й 
здатне спричинити підвищення її собівартості, зробити 
виробництво нерентабельним і негативно вплинути на 
довкілля. 

За умов сучасного господарювання, коли на полях 
домінує вирощування сортів і гібридів інтенсивного 
типу, використання традиційних підходів у системі 
удоб рення та захисту є малоефективним, оскільки 
вони були сформовані для рослин із толерантним 
(стійким до стресових умов) генотипом, які характе
ризувалися невисоким рівнем продуктивності. Саме 
через це при вирощуванні сучасних сортів і гібридів 
необхідно чітко розуміти, на якому етапі органогенезу, 
в якій фазі рослина є найбільш чутливою до браку по
живних речовин, вологи, затінення, конкуренції з боку 
бур’янів, шкідників та хвороб. Розуміння цього допо
може сформувати інтенсивну технологію вирощуван
ня сільськогосподарських культур, яка забезпечить 
повнішу реалізацію потенційної продуктивності геноти
пу, а виробництво зробить максимально ефективним.

Чому за основу взяті саме фази росту 
і розвитку?
Рівень продуктивності зернових колосових культур 
визначається структурними елементами врожайності: 
густотою продуктивного стеблостою (кількістю про
дуктивних пагонів на 1 м2 або 1 га), кількістю зерен 
в колосі та масою 1000 насінин. Три вищезгаданих 
компоненти визначають рівень урожайності. Догляд за 
посівами – це цілеспрямований вплив на формування 
структурних елементів врожайності, зокрема й через 
здійснення низки агротехнічних заходів.

Найбільш дієвими серед них є внесення мінеральних 
добрив, особливо азотних, і застосування засобів 
захисту. Ефективність цих заходів безпосередньо за
лежить від правильного вибору строків їх здійснення, 
зокрема від фази розвитку культури. Наприклад, 
внесення азотних добрив у період кущення переважно 
впливає на кількість продуктивних стебел, внесення в 
період виходу рослин у трубку – на кількість зернин у 
колосі, а в період колосіння – на якість зерна та масу 
1000 насінин. Проте якщо в ці періоди не захистити 
посіви від негативного впливу бур’янів, збудників хво
роб та шкідників, ефективність мінеральних добрив 
буде зведена нанівець.
Таким чином, терміни здійснення заходів щодо догля
ду за посівами мають бути тісно пов’язані з процесом 
формування врожаю. Для визначення оптимального 
часу їх проведення важливо спиратися на єдину, 
універсальну та загальновизнану шкалу фаз росту і 
розвитку зернових колосових культур. В усьому світі 
такою вважається шкала Задокса (ВВСН).

Основні фази росту і розвитку зернових культур та комплекс необхідних 
агротехнічних заходів

Фаза 13
Рослина перебуває у фазі третього листка. Третій листок 
всередині рослини розвинутий наполовину. З цього 
моменту можливе застосування гербіцидів широкого 
спектра дії. 

Фаза 21
Початок кущення. З вузла кущення головного пагона формуються бокові пагони 2го 
порядку, які розвивають власну кореневу систему. Підживлення азотними добривами 
в цей період сприяє збільшенню кількості пагонів та розмірів листків. Для закладки 
більшої кількості продуктивних стебел і запобігання поляганню зернових колосових 
рекомендується використовувати дробне внесення регуляторів росту. Перше внесення їх 
доцільно проводити на початку кущення.

Фаза 25
Фаза середини кущення. Відбувається інтенсивний ріст і вирівнювання в розвитку ос
новного та бокових пагонів, активно розвивається коренева система. На цьому етапі 
починається формування колоса (кількість члеників колосового стрижня) і визначається 
майбутня кількість та величина колосків. Це зручний момент для одноразової обробки 
препаратом ХлормекватХлорид 750. Починаючи з цієї фази необхідно приділити особли
ву увагу захисту посівів від бур’янів, хвороб та шкідників.

Фаза 29
Кущення завершене. Бокові пагони продовжують швидко розвиватись та випрямляються. 
У цей період потрібно провес ти азотне підживлення, що сповільнить процес відмирання 
пагонів, які формуються. Остання можливість провести ефективну боротьбу з бур’янами.

Фаза 30
Початок виходу в трубку. Фаза 30 є періодом, коли рос
лини зернових культур переходять від фази формування 
зачатків листа (вегетативний ріст) до розвитку колоса 
(генеративний ріст). Відбувається утворення конусів 
наростання другого порядку (колоскових бугорків). 
Формується кількість колосків у колосі. Стебло стає ви
довженим і в нього починається період швидкого росту. 
Це означає, що рослина потребує набагато більше по
живних речовин. Це зазвичай збігається з періодом кінця 
кущення. Рослина досягла максимально можливої для 
себе кількості пагонів. На цьому етапі кількість пагонів 
може сягати 2500 на 1 м2. Однак для отримання високо

Відбувається диференціація 
основи конуса наростання на 
зародкові вузли, міжвузля і 
листя стебла. Фаза подвійного 
кільця – формуються зачатки 
колосу.

Утворення конусів наростання 
другого порядку  
(колоскових бугорків). 
Формується кількість  
колосків у колосі.
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1,8 мм 15–20 см



83 мм 74 см

33 мм 56 см

Фаза 31
Фаза першого вузла. Перший вузол залягає близько до поверхні ґрунту. Відмирають слабкі 
бокові пагони, завершується формування колосків у колосі. Фаза першого вузла – опти
мальний термін для застосування препарату ХлормекватХлорид 750 на житі та другого 
обприскування пшениці цим регулятором росту в разі дробного застосування. Доцільно 
провести профілактичну обробку фунгіцидами для запобігання поширенню хвороб листя та 
черговий раз поборотися зі шкідниками, які починають активно заселяти посіви.
Як визначити фазу розвитку ввСн 31?
Для визначення цієї фази також необхідно обережно розрізати стебло рослини і знайти 
перший вузол (рис. 2). Він має вигляд потовщення, перетяжки на стеблі та розташо
ваний одразу під колосом. Якщо вузол відсутній, рослина все ще є у фазі розвитку 30. 
Якщо відстань від першого вузла до основи стебла є меншою за сантиметр, рослина 
перебуває у фазі розвитку 30. Рослина досягла фази розвитку 31, коли довжина першо
го міжвузля становить принаймні сантиметр. Рослина залишається у цій фазі до появи 
другого вузла, який зазвичай закладається на відстані близько 2 см від першого.
Важливо не сплутати перший вузол із вузлом кущення або вузлом основи стебла. Він 
може розташовуватися трохи вище основи стебла, однак не перевищувати сантиметр 
над основою (рис. 2). У цьому випадку наступний вузол, який з’являється, буде першим 
справжнім вузлом. Перше міжвузля – відстань між першим вузлом і вузлом кущення.

Фаза 32
Фаза другого вузла. У фазі другого вузла вже сформу
вались продуктивні стебла. Скорочення кількості боко
вих пагонів завершене, почи на ється процес закладки 
квіток у колосках. Відбувається закладка покривних 
органів квіток, а також тичинок і маточок. Формується 
кількість квіток у колосках. Починаючи з цієї фази, 
можливе застосування регуляторів росту, що містять 
етефон (Терпал®).

Закладка покривних органів 
квіток, а також тичинок і ма-
точки. Формується кількість 
квіток в колосках.
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Фаза 37
З’являється прапорцевий листок, який ще скручений. Завершення диференціації всіх 
частин колосу. В цю фазу закінчується формування пиляків і маточок. Відбувається 
утворення спорогенної тканини в пиляках, формування зародкового мішку, яйцеклітин 
та пилкових зерен. Це оптимальний період для проведення другої фунгіцидної 
обробки посівів зернових культур та захисту від шкідників. Це остання можливість для 
застосування препарату ХлормекватХлорид 750 на житі, препарату Терпал® – на решті 
зернових колосових на високих агрофонах.

Фаза 39
Язичок (лігула) прапорцевого листка повністю розвину
тий. Відбувається інтенсивний ріст всіх органів колосу – 
покривних органів, видовження колосового стрижня. 
Формується фертильність квіток. За умов недостатнього 
зволоження в цей період доцільно провести позакоре
неве підживлення азотом, оскільки за таких умов період 
формування зернівок порівняно короткий. Своєчасне 
внесення азотних добрив у цій фазі розвитку культури 
забезпечує повноцінне формування зернівок. Формування суцвіть і квіток 

(мікро- і макроспорогенез). 
Гаметофітогенез, ріст по-
кривних органів, видовжен-
ня колоскового стрижня. 
Формується фертильність 
квіток і щільність колоса.

Фаза 49 
Відкривається остання листкова піхва, над язичком верхнього листка стають помітними 
остюки. Відбувається дозрівання генеративних органів, яйцеклітин та пилкових зерен.

Фаза 51
Початок колосіння. Частково з пазухи листка 
з’являється колос. Всі органи суцвіття і квіток 
сформовані. Формується остаточна кількість 
продуктивних стебел на одиницю площі та колосків у 
розрахунку на стебло. Починаючи з цієї фази розвитку 
необхідно контролювати хвороби колосу.

Гаметогенез, завершення 
формування всіх органів 
суцвіття і квіток. Запліднення 
і утворення зиготи. На 
цих етапах визначається 
озерненість колоса.

3,1 мм 40 см

54 мм 65 см

Фаза 59
Колосіння завершене, колос видно повністю. Саме час для якісного позакореневого 
підживлення азотом за умов достатнього зволоження, оскільки починається процес 
формування зерна. Підживлення азотом не лише покращує натуру зерна, але й підвищує 
вміст білків як важливого показника якості зерна.

Фаза 61–69
Цвітіння. Відбувається запилення, запліднення та 
утворення зиготи – тобто закладка зернівки. На етапі 
цвітіння визначається озерненість колосу. Цвітіння 
триває 3–6 днів і є оптимальним періодом для прове
дення заходів боротьби із хворобами колосу.

Ріст і форму ван ня зер нівки; на ко пи чен ня поживних 
речовин у зернівці. Визначається озер не ність колоса і 
величина (виповненість) зернівки. 

Раскрывается влагалище
флагового листа

Начало колошения Завершение колошения Середина цветения Ранняя молочная
спелость

го та якісного врожаю необхідно буде лише 680–750 продуктивних стебел на 1 м2 з добре 
розвинутим колосом. 
Фаза 31 зазвичай настає через два тижні, однак це значною мірою залежить від погодних 
умов і може тривати кілька днів або цілий місяць.
Протягом фази 30 рослина будує тканини біля основи стебла. Якщо стебло росте занад
то швидко, то для розвитку кожного пагона не вистачає ресурсів, і через це виникає ризик 
вилягання культури.
Важливо правильно визначити цю фазу розвитку, оскільки вона має ключове значення для 
з’ясування часу внесення регулятора росту й фунгіцидів. Азот, внесений у цю фазу, також 
матиме значний вплив на розвиток культури.
Як визначити фазу розвитку ввСн 30?
Необхідно взяти хоча б шість рослин з поля, щоб отримати репрезентативну вибірку, і обе
режно їх розрізати (рис. 1). Переконайтеся, що ви розрізаєте головне стебло, а не бокові 
пагони. Наступний етап – правильне визначення нерозвиненого колоса, довжина якого не 
більше кількох міліметрів. Рослина є у фазі розвитку 30, коли відстань між кінчиком колоса і 
основою стебла становить понад сантиметр.

Рис. 1
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фунгіцидів, інсектицидів і морфорегуляторів допомагає 
збільшити або зберегти кількість життєздатних про
дуктивних пагонів, що є важливою передумовою для 
досягнення оптимальної густоти стояння. Повторне 
внесення у фазі виходу в трубку засобів захисту та 
мінеральних добрив, які містять азот і мікроелементи, 
перешкоджає відмиранню вже сформованих продук
тивних стебел та позитивно впливає на індивідуальну 
продуктивність рослин. 
Жовта крива на рис. 3 моделює перебіг процесу за
кладки та формування плодоелементів колоса, зо
крема кількості зернин у ньому. Як видно з рисунка, 
цей процес розпочинається наприкінці кущення (фаза 
ВВСН 27–29). У цей період відбувається витягування 
і сегментація конуса наростання – триває закладка 
осі колоса та колосків у ньому. Це є ознакою пере
ходу від вегетативної до генеративної фази розвитку 
зернових культур. З початком виходу в трубку (фаза 
ВВСН 30–32) відбувається закладка квіток у колосках 
та активне збільшення колоса в розмірі. Це один з 
найбільш критичних періодів росту і розвитку зернових 
колосових культур. Нестача вологи, елементів живлен
ня, конкуренція з бур’янами за фактори життя, ура
ження хворобами та пошкодження шкідниками у цей 
період може призвести до різкого зменшення кількості 
колосків у колосі та квіток у колосках, а як наслідок – 
кількості зерен з одного продуктивного стебла. Тому 
внесення мінеральних добрив, зокрема азотних, та 
захист посівів від хвороб та шкідників під час виходу 
рослин у трубку є запорукою формування високої 
продуктивності колоса.
Не менш важливим етапом органогенезу є цвітіння 
(фаза ВВСН 61–69), коли відбувається перехід від 
генеративної фази розвитку до репродуктивної, тобто 
відбувається запилення квіток у колосках і триває 
формування зерна. Ураження в цей період зернових 
культур хворобами, зокрема фузаріозом, та пош
кодження шкідниками призводить до зменшення 

BBCH
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Рис. 3. Крива 1 показує розвиток продуктивних стебел, крива 2 – кількість зернин у 
колосі, крива 3 – масу 1000 насінин. 

Формування врожаю зернових культур

Фази розвитку культури і формування 
врожаю
На рис. 3 за допомогою кривих змодельовано, як 
протягом періоду вегетації зернових колосових куль
тур відбувається закладка та формування структур
них елементів врожаю. Піки цих кривих збігаються з 
періодами, коли за допомогою агротехнічних заходів 
можна найбільш ефективно вплинути на величину того 
чи іншого структурного елементу. Перша крива зеле
ного кольору відображає процес закладки та форму
вання продуктивних стебел. 
Коли йдеться про посіви озимих зернових куль
тур з продуктивністю понад 10 т/га зерна, потрібно 
чітко усвідомлювати: щоб сформувати такий рівень 
урожайності на період збирання він має бути в ме
жах 680–750 продуктивних пагонів на 1 м2. Досягти 
цього можна передусім шляхом регулювання норми 
висіву (ВВСН 00) та за рахунок осіннього та весняно
го кущення (ВВСН 21–29). Проте не слід вважати, що 
підвищення норми висіву порівняно з рекомендованою 
є гарантією формування необхідної кількості про
дуктивних стебел. Адже загущені посіви через високу 
конкуренцію за фактори життя (поживні речовини, во
логу, світло тощо) і значне ураження хворобами мають 
на порядок нижчий коефіцієнт продуктивного кущен
ня, а індивідуальна продуктивність рослин залишає 
бажати кращого. Оптимальним рішенням у цій ситуації 
є формування посівів з густотою рослин на період 
припинення осінньої вегетації 300–400 шт./м2 із заклад
кою 3–4 синхронно розвинених пагонів (фаза ВВСН 
21–25). Надалі в результаті зменшення густоти рослин 
в ході перезимівлі та редукування бокових пагонів, яке 
спостерігається під час виходу рослин у трубку (фаза 
ВВСН 30–49), утворюється посів із бажаними добре 
розвинутими 680–750 продуктивними пагонами на 1 м2. 
При цьому не слід забувати, що ранньовесняне внесен
ня азотних доб рив та планове застосування гербіцидів, 

На рис. 4 на прикладі пшениці зображено, за допомогою яких агротехнічних 
заходів і в які періоди ми можемо планомірно вплинути на формування окремих 
елементів структури врожайності.
При цьому затемнені квадрати на діаграмі по довжині показують можливі, а по 
ширині – оптимальні терміни здійснення цих заходів при формуванні окремих
елементів структури врожайності.

кількості зерен у колосі та їхньої маси (натури зерна). Захист посівів від шкідників 
та хвороб у цей період та проведення якісного підживлення азотними добривами 
позитивно впливає на масу 1000 насінин та якісні показники врожаю (вміст клей
ковини). На рис. 3 ці процеси ілюструє крива червоного кольору.

Слід пам’ятати:
Внесення азотних добрив навесні є як ключовим фактором формування 
максимальної кількості продуктивних стеблин, так і запорукою майбутнього 
врожаю

Фактори, що впливають на формування елементів структури врожайності 
в процесі росту та розвитку рослин пшениці

Рис. 4
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  Боротьба з хворобами коренів

 Боротьба з хворобами листків

 Боротьба з хворобами колосу

Проростання ріст проростків Кущення вихід у трубку
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Рис. 5 

Накопичення органічних речовин після цвітіння пшениці 
завдяки: 

Утворення та перерозподіл асимілянтів у рослинах 
пшениці під час репродуктивного періоду

а)  фотосинтезу 
колоса 

с)  фотосинтезу 
підпрапорцево
го листка

b)  фотосинтезу 
прапорцевого 
листка

*

*

*

Примітка: Розмір кола 
символізує вплив на фор-
мування продуктивності 
колоса. Зелений сектор 
відповідає частці синтезо-
ваних поживних речовин, 
яка надходить до зернівки 
від відповідної частини 
рослини.

Колос  
(20)

Підпрапорцевий 
листок (35)

Прапорцевий  
листок (45)

Рис. 6

основні джерела надходження асимілянтів  
до зернівки та їх частка (в %) у формуванні врожаю 
пшениці 

Як формується маса 1000 насінин?
Як уже зазначалося, основними компонентами, які 
визначають рівень врожаю зерна, є:

• кількість продуктивних стебел на одиницю площі (м2);

• кількість колосків та зернин у колосі;

• маса 1000 насінин (натура зерна).

На рис. 3 вже було зображено, як розвиваються 
вказані елементи структури врожайності протя
гом вегетаційного періоду. На рис. 5 і 6 на прикладі 
пшениці можна побачити джерела надходження 
асимілянтів до колоса після цвітіння в період форму
вання зернин.
Після колосіння у прапорцевому та 1му підпра
пор цевому листках, а також у колосі синтезуються 
запасні речовини, які потім транспортуються і на
копичуються в ендоспермі зернин. Від ефективності 
перебігу цього фізіологічного процесу залежить маса 
кожної зернини і, як наслідок, маса 1000 насінин. 
Формування близько половини (45%) від загальної 
маси зерна забезпечують асимілянти, які утворились  
у прапорцевому листку. Перший підпрапорцевий 
листок бере участь у формуванні зернини на 35%, 
решта з накопичених асимілянтів синтезуються в са
мому колосі. Формування зернин особливо інтенсивно 
відбувається в перші тижні після цвітіння.

Понад 50% органічних речовин у зерні утворюються 
та накопичуються в період між 10м і 25м днем після 
цвітіння. Саме з цих причин, під час вирощування 
зернових культур ми маємо особливу увагу, поряд із 
системою удобрення, приділити захисту рослин від 
хвороб. Це надасть можливість максимально зберегти 
асиміляційну поверхню листків та подовжити період їх 
продуктивного довголіття, а отже, збільшити кількість 
асимілянтів, які надійдуть до зернівки.

T3

T2

Захист колоса. 
Продовження захисту прапорцевого листка. 
Сприяння ефективному відтоку вуглеводів у колос.

Уникати пошкодження конуса росту

Перерозподілитися в нові
частини рослин

Захист трьох верхніх листків, які надалі впливають на врожай. 
Контроль хвороб, які не були викоренені у період Т1.

T1 Захист 3-го листка (перший важливий листок). 
Запобігання початку епіфітотій. 
Захист основи стебла. 
Головна частина програми захисту колосових від основних 
хвороб.

Глибше проникнути
у тканини

T0 Захист на ранніх фазах розвитку.
Профілактика зараження збудниками хвороб, особливо борошнистою 
росою. 
Запобігання ризику високого ступеня інфікування збудниками хвороб, 
що може стати проблемою для їх ефективного контролю в Т1.

Затриматися на старих листках

Залишатися біля основи стебла

До фази ВВСН 30 (середина – кінець кущення)

Фаза ВВСН 31/32 (початок виходу рослин у трубку)

Фаза ВВСН 37/49 (поява та ріст прапорцевого листка)

До фази ВВСН 69 (цвітіння)

T0 T1 T2 T3T00

ВВСН ЕС 

Період росту і розвитку озимих зернових та час обробки фунгіцидами

Цілі для фунгіцидів
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культур. Графік чорного кольору відображає цей про
цес у захищеної рослини, а зеленого кольору – у рос
лини, ураженої хворобами. Для характеристики цього 
процесу використано індекс листкової поверхні (GAI 
або LAI) – показник який характеризує співвідношення 
площі поверхні листків і стебел до одиниці площі 
поверхні ґрунту під рослинами. Тобто, якщо цей по
казник дорівнює 2, то це означає, що на 1 м2 поля 
припадає 2 м2 площі поверхні листків і стебел або 20 
тис. м2 на 1 га. При цьому оптимальний розвиток посівів 
сільськогосподарських культур відбувається, коли 
індекс листової поверхні (GAI) досягає рівня 4–5 і вище. 
Адже при досягненні посівами площі фотосинтетичної 
поверхні на рівні 40 тис. м2 на 1 га (GAI=4) поглинається 
до 70–80% сонячної радіації, а при досягненні 50 тис. м2 
на 1 га (GAI=5) використовується вже до 95% енергії 
світла (ФАР). Подальше нарощування фотосинтетичної 
поверхні є малоефективним, оскільки призводить до 
затінення нижнього та середнього ярусу листків, зни
ження продуктивності фотосинтезу в них, а отже веде 
до їх часткового або повного відмирання. 
Виходячи з даних рис. 7, можна стверджувати, що 
ефективне поглинання фотосинтетичної радіації та 
активне нарощування біомаси посівами зернових куль
тур починається з появою третього листка (ВВСН 32) 
і триває до завершення молочної стиглості (ВВСН 79). 

Рис. 7

Динаміка формування площі фотосинтетичної поверхні у посівах зернових культур 

Частка окремих частин рослини в забезпеченні  
надходження асимілянтів до зернівки

Особливості ячменю
Захист посівів ячменю від хвороб є чи не найголовнішим 
елементом інтенсивної технології вирощування цієї 
культури. Адже саме він визначає ефективність та 
тривалість функціонування фотосинтетичної поверхні 
посівів, а отже величину і якість врожаю. Найпоширеніші 
на території України хвороби ячменю – це плямистості 
листя, які обумовлюють зменшення площі фотосин
тетичної поверхні та передчасне завершення вегетації 
рослин. Тому ключовими завданнями, які стоять перед 
системою хімічного захисту, є не допустити таких втрат 
та забезпечити максимальну тривалість функціонування 
фотосинтетичного апарату ячменю. Доволі часто, фор
муючи систему захисту ячменю, сільськогосподарські 
товаровиробники використовують аналогічні підходи, 
як і при вирощуванні пшениці. Однак це не завж
ди спрацьовує, адже культури різняться не лише за 
біологією, а й видовим складом збудників хвороб та 
часом їх поширення.
Для створення ефективної системи фунгіцидного за
хисту посівів ярого ячменю потрібно чітко розуміти, 
як формується фотосинтетичний апарат та які його 
складові мають найбільший вплив на рівень урожайності 
та його якість. На рис. 7 наведено динаміку наростання 
площі фотосинтетичної поверхні в посівах зернових 

Саме з цих причин для реалізації максимального гене
тичного потенціалу продуктивності посіви мають бути на 
100% захищені в цей період від ураження хворобами та 
не зазнавати дефіциту в елементах живлення й волозі.
Також не слід забувати і про те, що період кущення – 
початок виходу в трубку є також не менш важливим, 
адже у цей період закладаються продуктивні стебла та 
елементи колосу – складові, які значною мірою визнача
ють рівень майбутнього врожаю.
Отже, за рахунок яких складових формується площа 
фотосинтетичної поверхні у посівах ячменю та який з 
органів рослини має найбільший вплив на налив зерна? 

На відміну від пшениці, де майже 60% фото синте тич ної 
поверхні формується за рахунок трьох листків (прапор
цевого, підпрапорцевого і третього), у ячменю більшими 
за площею є третій, четвертий і п’ятий. При цьому 
значна частина фотосинтетичної поверхні припадає на 
стебло – 36% і колос – 11% (рис. 8), що в подальшому й 
визначає їх внесок у налив зерна. 
Серед аграріїв досить часто панує думка, що у наливі 
зерна ячменю найбільшу роль відіграє підпрапорцевий 
(другий) листок, за ним йде прапорцевий і колос. Такий 
підхід пояснюється розмірами цих органів і це є не
далеким від істини. Як показують результати наукових 
досліджень, прапорцевий, підпрапорцевий (другий) 
листки та колос мають у ячменю майже рівнозначний 
вплив на надходження пластичних речовин до зернівки, 
тоді як у пшениці 43% асимілянтів надходить до колоса 
за рахунок прапорцевого листка (рис. 9). Це накладає 
свій відбиток у підходах під час розробки системи 
фунгіцидного захисту посівів цих культур. Якщо в 
озимої пшениці головний акцент потрібно робити на 
захисті прапорцевого листка й колосу, то у ячменю має 
бути захищений прапорцевий, другий, третій, четвер
тий, п’ятий листки та колос. Тобто, ячмінь потребує 
високоефективного фунгіцидного захисту протягом 
усього періоду вегетації.

Рис. 9
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Джерело: HGCA – Thewheatgrowthguide, 2008; Thebarleygrowthguide, 2005/6
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вища якість продукції
Рослини при застосуванні препаратів AgCelence® 
мають кращі показники якості, що позитивно 
впливає на товарність зібраного врожаю – його 
конкурентоспроможність на ринку.

Бренд AgCelence® означає 
досконалість у веденні сільського 
господарства 
AgCelence® – нова ера препаратів фунгіцидної дії 
від компанії BASF. Бренд AgCelence® (“Excellence in 
Agriculture”) дослівно трактується як найвища якість у 
сільському господарстві.

Продукти під брендом AgCelence® пропонують 
численні переваги, які є новим стандартом у сфері 
захисту рослин – більш досконалим, ніж традиційний 
захист сільськогосподарських культур, адже його ос
новою є фізіологічні ефекти, що позитивно впливають 
на здоров’я, життєздатність та витривалість рослини.

Переваги препаратів бренда AgCelence®:
• рослини розкривають увесь свій генетичний 

потенціал;
• досягаються вищі показники врожайності;
• культури більш здорові та життєздатні завдяки 

кращій витривалості та стійкості до стресових 
факторів навколишнього середовища протягом 
усього періоду вегетації.

BASF приділяє чималу увагу здійсненню досліджень 
та пошуку ресурсів розвитку продуктів бренда 
AgCelence® в усьому світі з метою створення пре па
ратів з фізіологічними ефектами для максимально 
ефективної роботи виробників. 

AgCelence® – нова ера препаратів 
компанії BASF, дія яких виходить 
за межі звичайної фунгіцидної 
активності.

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Спираючись на науку
Численні дослідження доводять, що рослини 
реалізують лише близько 50% свого генетичного 
потенціалу, якщо вони вирощуються за традиційними 
технологіями.
Втрати врожаю можуть бути пов’язані як з біотичними, 
так і з абіотичними факторами. Завдяки препаратам 
бренда AgCelence® ви можете отримувати високі 
врожаї, зменшуючи негативний вплив обох видів 
факторів.

Біотичні фактори

• хвороби, викликані грибами, бактеріями, вірусами
• ураження комахами
• конкуренція з бур’янами за фактори життя

Абіотичні фактори

• низькі показники родючості ґрунту
• заболочення або посуха
• зависока або занизька температура

кукурудза соя пшениця
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Використання препаратів бренда AgCelence® позитив
но впливає на життєздатність та виживаність рослин, 
їхню фотосинтетичну діяльність та засвоєння азоту, 
їхню стійкість до стресових умов, що дає можливість 
більш повно розкрити генетичний потенціал сортів та 
гібридів сільськогосподарських культур. 

збереження потенціалу врожайності

Компанія BASF вже зареєструвала продукцію 
AgCelence® для захисту 60 культур у більш ніж  
30 країнах в усьому світі.

вища рентабельність виробництва
Застосування продуктів AgCelence® позитивно 
впливає на процес виробництва, що дає змогу 

заощадити час та ресурси. 

вища врожайність
Рослини під впливом продуктів AgCelence® 

забезпечують стабільно високий рівень 
врожайності навіть за несприятливих умов. 

висока стійкість до впливу стресових 
факторів
Під впливом препаратів AgCelence® рослини 
стають більш життєздатними та стійкими  
до впливу стресових факторів навколишнього 
середовища: спеки, холоду чи посухи.

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше
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Хвороби зернових, 
що контролюються 

протруюванням 
насіння

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Систіва®
Оптимізує Ваше виробництво!
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Шкодочинність  
та прояви хвороби

Pseudocercosporella herpotrichoides (Cercosporella herpotrichoides)

    основні грибні         хвороби пшениці  

Шкодочинність  
та прояви хвороби

Шкодочинність  
та прояви хвороби

Шкодочинність  
та прояви хвороби

Умови поширення Умови поширення

Умови поширення

Умови поширення

У роки з епіфітотійним розвитком хво
роби ураження культурних рослин 
становить 40–50%, можлива заги
бель 15–20% урожаю. На окремих по
лях посіви можуть повністю загинути. 
Перші прояви інфікування з’являються 
ще восени – спіралеподібне викручу
вання сходів. Рослини відстають у рості 
й біля основи вкриті білуваторожевим 
ватоподібним міцелієм. Найяскравіше хво
роба проявляється навесні після танення 
снігу. Звільнені зпід снігового покриву 
сходи вкриті міцелієм від бруднобілого 
до світлорожевого кольору, який швид
ко зникає за сонячної й вітряної погоди. 
Уражене листя рівномірно забарвлюється 
в блідожовтий колір, надалі стає корич
невим і відмирає. При сильному ураженні 
спостерігається відмирання вузла кущен
ня, листових піхв, коренів і загибель всієї 
рослини. Рослини, що вижили, можуть 
відставати в розвитку й формувати колос 
із неповноцінним зерном.

Інфікування рослин відбувається під час про
ростання насіння або в період росту. Патогени 
проникають у корені й заселяють покривні 
тканини і ксилему. Інфіковані частини рослин 
буріють, руйнуються, іноді з утворенням сухої 
гнилі. За вологих умов на них утворюється 
наліт білого або рожевого кольору. Листя 
жовтіє і відмирає. Фузаріозні кореневі гнилі 
зріджують посіви, погіршують перезимівлю 
озимих, знижують натуру зерна, масу  
1000 зерен, зумовлюють пустоколосість, ви
лягання. Погіршується якість зерна. Недобір 
врожаю становить 5–30%.

Найбільш характерним є ураження 
стебла на нижніх міжвузлях у вигляді 
еліпсоподібних білуватих плям із розмити
ми краями або буруватим чи рожевожов
тим ореолом. Довжина плям – 0,5–2,5 см 
і більше. Всередині їх часто утворюється 
темна строма (мікросклероції), що нагадує 
«око». При сильному ураженні, коли плями 
оперізують стебло до половини і більше, 
воно ламається. Це спричиняє хаотичний 
характер вилягання рослин, що ускладнює 
та збільшує втрати при збиранні. Недобір 
врожаю може сягати 30% і більше.

При ураженні спостерігається побуріння, 
деформація проростків, які часто ги
нуть до виходу колеоптиля на поверхню 
ґрунту. У сходів на піхвах нижніх листків, 
а пізніше і на основі стебла з’являються 
бурі смуги та плями. У фазі виходу в трубку 
спостерігається побуріння вузла кущення, 
при сильному ураженні – і першого над
земного міжвузля. Може спричинити за
гибель сходів і зменшення густоти посіву, 
відставання в рості та розвитку рослин, 
а також часткове чи повне відмирання 
продуктивних стебел (білостеблість і 
пустоколосість).

Снігова пліснява Фузаріозна коренева гниль

Fusarium spp.

Церкоспорельозна коренева гниль (церкоспорельозна прикоренева гниль, 
церкоспорельоз, очкова плямистість стебел, ламкість стебел)

звичайна або гельмінтоспоріозна коренева гниль

Bipolaris sorokiniana (Helminthosporium sativum, Drechslera sorokiniana)

Джерелом інфекції є ґрунт та посівний 
матеріал. В осінній період поширенню 
снігової плісняви сприяє поєднання таких 
факторів: надмірний розвиток рослин, за
гущення посівів, висока вологість ґрунту 
і повітря та низькі плюсові температури 
(близькі до нуля). У зимовий період роз
витку хвороби сприяє тривале залягання 
снігового покриву значної товщини, під яким 
спостерігається значний перепад темпера
тур: температура ґрунту вища, ніж снігового 
покриву. За таких умов перезимівлі озимі 
зернові можуть відновити вегетацію, 
підвищити інтенсивність дихання і навіть 
почати рости. Це супроводжується змен
шенням запасів пластичних речовин, тобто 
відбувається виснаження рослин, що знижує 
їх стійкість до інфікування. Патоген має 
більшу агресивність за низьких плюсових 
температур (+5°С), чим і пояснюється пере
важне розселення гриба в роки з холодною 
весною. Низькі температури взимку стри
мують розвиток гриба, але життєздатність 
міцелію і конідій зберігається навіть за 
температури 33°С. Оптимальна темпе
ратура для розвитку патогену – 17–21°С, 
а відносна вологість повітря – 90–100%. 
Протягом усього вегетаційного періоду ози
мих зернових культур біля основи стебел і 
на залишках загиблих рослин формується 
конідіальне спороношення гриба. Ураження 
листя, а пізніше й колосу відбувається аско
спорами і конідіями, які розповсюджуються 
вітром і дощем.

Зараження рослин хворобою відбувається 
від інфекції, яка є безпосередньо в ґрунті, 
рослинних рештках і насінні. Сильніше ура
жаються рослини, ослаблені несприятли
вими умовами: глибока заробка насіння, 
важкі ґрунти, низькі температури, надмірна 
або недостатня забезпеченість вологою й 
поживними речовинами. Роз виток грибів 
та зараження ними рослин відбувається за 
температури 1–35°С (оптимум 13–20°С) та 
вологості 40–80% ПВ.

Розвиваючись на колеоптилі або нижній 
частині молодих рослин, гриб формує 
нові конідії на ураженій тканині че
рез 4–12 тижнів. Патоген розвивається 
на базальних частинах рослини, рідко 
підіймаючись вище 15–20 см над рівнем 
ґрунту. Гриб зберігається на соломі зерно
вих. Розвивається за прохолодної, вологої 
погоди й високої вологості ґрунту. Для спо
роношення гриб потребує високої відносної 
вологості повітря – 80% і температури 
2–15°С (5–9°С оптимальна). Розвиток пато
гену на рослинній тканині сповільнюється, 
коли температура сягає вище 20–25°С. 
М’яка зима і холодна весна сприяють зара
женню рослин.

Гриб розвивається за температури від 0°С 
до 40°С (оптимум 22–26°С). Проростання 
конідій та зараження рослин відбувається 
лише за наявності краплинної вологи. 
Патоген зберігається міцелієм в ураженому 
насінні, а також конідіями і хламідоспорами 
на рослинних рештках і в ґрунті. Хвороба 
більш інтенсивно розвивається на ослабле
них рослинах, її шкідливість збільшується за 
умов посухи. Збудник також здатен уража
ти листя та зерно пшениці, ячменю й інших 
зернових. У цьому випадку хвороби рос
лин одержали відповідно назви темнобура 
плямистість і чорний зародок.

Місrodochium nivale
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Шкодочинність  
та прояви хвороби

Умови поширення

Уражуються корені, основа стебел 
та листкові піхви, на яких спочатку 
з’являються чорні видовжені плями, що 
нагадують штрихи, ці плями поступово 
вкривають усі органи. Корінці стають чор
ними та ламкими, нижня частина стебла 
вкривається чорним нальотом міцелію 
гриба, стебла легко відриваються. Перші 
симптоми проявляються на пшениці у фазі 
3–4 листків на коренях і кореневій шийці 
у вигляді коричневих плям, які поступово 
стають чорними. Хвороба добре помітна 
з фази колосіння: рослини відстають у 
рості, мають блідосірий колір, колосся 
білі, стоять більш прямо порівняно із здо
ровими. Первинне ураження призводить 
до пригнічення та відмирання рослин, у 
більш пізній період – до зниження натури 
зерна, маси 1000 зерен, зниження врожаю 
до 40% і більше.

офіобольозна коренева гниль

Основне джерело інфекції – рештки ура
жених рослин, де патоген зберігається 
на стадії міцелію. За сприятливих умов 
утворюється конідіальне спороношення. 
Гриб розвивається за підвищеної вологості 
та температури 4–33°С (оптимум 19–24°С). 
Критичною фазою для розвитку хвороби 
є поява першого міжвузля. Офіобольоз у 
період вегетації поширюється при контакті 
коренів хворих рослин зі здоровими, тому 
хвороба спостерігається вогнищами.

Gaeumannomyces graminis, Ophyobolus graminis

    основні грибні         хвороби пшениці  

Шкодочинність  
та прояви хвороби

Умови поширення

Під час проростання зерна гіфи гриба 
активізуються й уражують проростки рослин. 
Грибниця дифузно поширюється по стеблу й 
іноді проникає навіть у листки. Досягнувши 
зародкового колосу, грибниця значно 
розростається, потовщується, ослизняється 
і майже вся перетворюється на безформну 
спорову масу. Перші симптоми хвороби на 
рослинах спостерігаються у фазі викидан
ня колосу, всі органи якого (колоскові лу
ски, остюки, колоски, за винятком стрижня) 
здебільшого руйнуються і перетворюються на 
чорну спорову масу – теліоспори. Останні – 
кулясті, еліпсоподібні, іноді кутасті чи 
видовжені, зі світлокоричневою чи коричне
вою оболонкою, вкритою маленькими щетин
ками. Шкідливість летючої сажки надзвичай
но велика. Відносний недобір урожаю зерна 
від неї відповідає у середньому відсотку ура
ження колосків. Крім цього, спостерігаються 
втрати врожаю за рахунок зрідження сходів і 
прихованого ураження рослин.

Летюча сажка

Зараження хворобою відбувається під час 
цвітіння рослин за допомогою теліоспор. 
Потрапивши на приймочку здорових 
квіток, вони проростають у міцеліальний 
росток, який пилковим каналом проникає у 
зав’язь, а згодом у зерно і зосереджується 
там у плодовій оболонці, щитку, зарод
ку, рідше в ендоспермі. Уражене зерно 
розвивається цілком нормально, без зміни 
зовнішніх ознак. У ньому зберігається 
збудник хвороби в стані спокою, який 
може бути життєздатним понад три роки. 
Зараженню посівів летючою сажкою спри
яють оптимальна температура 20–25°С і 
відносна вологість повітря 60–85%, а та
кож помірний вітер, тоді як дощ, навпаки, 
перешкоджає.

Ustilago tritici

Тверда сажка

Tilletia tritici, T. laevis

Шкодочинність  
та прояви хвороби

Умови поширення

Симптоми ураження рослин чітко прояв
ляються в період початку фази молочної 
стиглості зерна. У цей час замість нормаль
ного зерна утворюється чорна спорова 
маса, вкрита незруйнованою зовнішньою 
оболонкою. Колос помітно сплюснутий. 
Забарвлення його стає інтенсивно зеленим з 
синім або фіолетовим відтінком, пізніше воно 
зникає. У фазі повної стиглості уражений 
колос прямостоячий, на відміну від здоро
вого, який поникає від маси зерен. Сажкові 
зерна при легкому натисканні руйнуються, 
виділяючи чорно або оливковобуру рідину, 
що має запах гнилого оселедця завдяки 
вмісту триметиламіну. Шкідливість твердої 
сажки зумовлюється як утворенням спорової 
маси замість зерна, так і зрідженням посівів 
унаслідок відмирання заражених рослин. 
При сильному ураженні недобір урожаю 
може становити 15–20% і більше.

Поширення хвороби відбувається під 
час збирання, обмолоту, очистки зерна 
теліоспорами, які потрапляють на зерно і 
в ґрунт. Основним джерелом інфекції є за
спорене зерно. Теліоспори твердої сажки 
у ґрунті можуть зберігати життєздатність 
не більше 2–3 тижнів, тому як джере
ло інфекції ґрунт виступає досить рідко. 
Зараження рослин відбувається під час 
проростання насіння у ґрунті. Під час 
сівби теліоспори разом із зерном потрап 
ляють у ґрунт, де проростають, утворю
ючи базидію з базидієспорами. Останні 
після копуляції утворюють інфекційну 
гіфу, яка проникає у проросток. Надалі в 
рослин утворюється міцелій, який дифуз
но поширюється, досягає конуса наро
стання, проникає в листя, стебла і колос. 
Оптимальними умовами для проростан
ня теліоспор є температура 16–18°С і 
відносна вологість 40–60%. Проте макси
мальне ураження пшениці твердою саж
кою спостерігається за значно нижчих 
температур (5–10°С), за яких збудник має 
певну перевагу над рослинами і встигає 
уразити їх у більшій кількості. У зв’язку 
з цим озима пшениця при пізніх строках 
сівби уражається сильніше, ніж при опти
мальних чи ранніх, а яра – навпаки.

Шкодочинність  
та прояви хвороби

Умови поширення

За зовнішніми ознаками хвороба дуже схо
жа на тверду сажку. У хворих рослин про
являються симптоми карликовості, вони 
значно кущаться, утворюючи до 30 стебел 
і більше. Довжина таких стебел, як прави
ло, в 2–4 рази менша, ніж у здорових рос
лин. Уражений колос щільний, укорочений, 
іноді не виходить із піхви верхнього листка, 
в деяких випадках на високому агрофоні 
спостерігається галуження колоса. Остюки 
редуковані. В кожному колоску містяться 
6–7 дрібних округлих сажкових мішечків 
(проти 3–4 при ураженні твердою сажкою). 
Шкідливість карликової сажки пшениці 
значно вища, ніж твердої. При середньому 
ураженні посівів хворобою урожай зерна 
можна зовсім не одержати.

Карликова сажка пшениці

Tilletia controversa

Джерелом інфекції є сажкові спори 
(теліоспори), які завдяки досить товстій 
оболонці можуть зберігатися в ґрунті про
тягом 10 років. Через посівний матеріал 
ураження відбувається досить рідко, проте 
збудник карликової сажки може бути за
несений з ним у ґрунт, де і починає розви
ватися. Теліоспори проростають і заража
ють рослини після тривалого (30–50 днів) 
періоду достигання за наявності світла, 
доступу повітря, вологості ґрунту в межах 
46–60% і знижених температур 2–15°С  
(оптимум 4–6°С). Рослини заражаються пе
реважно біля поверхні ґрунту в період від 
появи сходів до початку виходу в трубку. 
На відміну від твердих сажок, карликова 
сажка сильніше уражає рослини за малої 
глибини загортання насіння в ґрунт.



Передпосівна 
обробка насіння
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Шкодочинність  
та прояви хвороби

Умови поширення

Хвороба проявляється осередками у бага
тьох регіонах України. Навесні після танення 
снігу на рослинах озимих пшениці, ячменю, 
жита й деяких злакових трав, а також на 
поверхні ґрунту, що їх оточує, з’являється 
повстяна грибниця брудносірого кольору. 
Листя заражених рослин втрачає зелене за
барвлення, буріє і в’яне. У пазухах листків 
досить часто утворюється грибниця білого 
кольору. Вузол кущення стає пористим, 
його верхня частина легко відокремлюється 
від кореня. На перепрілих частинах рослин 
і поверхні ґрунту біля кореня є склероції, 
які мають форму кульок діаметром  
0,5–4,5 мм червоно або темнобурого ко
льору з шершавою поверхнею. В уражених 
рослин перехід від мертвої до живої тка
нини має червонокоричневу облямівку. 
Тифульоз найчастіше трапляється на осла
блених або перерослих з осені посівах ози
мого ячменю. Шкідливість хвороби полягає 
в недоборі врожаю через загибель рос
лин, а також поганому кущенні та зниженні 
продуктивності колоса. Недобір врожаю за
звичай не перевищує 10%.

Тифульоз зернових

Джерелом інфекції є склероції, які протя
гом літнього періоду перебувають у стані 
спокою на поверхні ґрунту або на незначній 
глибині в ньому й рослинних рештках. 
Восени за високої вологості і температури 
2–10°С склероції проростають і формують 
ватоподібний міцелій, який поступово пере
ходить із поверхні ґрунту на надземні части
ни рослин, де розростається між піхвами 
листків і в кореневій шийці. Життєздатність 
склероціїв зберігається протягом 2 років.

Tiphula incarnata

основні грибні 
хвороби ячменю  

Шкодочинність  
та прояви хвороби

Умови поширення

Перші прояви хвороби спостерігаються в 
період кущення, а посилений її розвиток – під 
час цвітіння та наливання зерна. Характерна 
ознака – поява на листках овальних бурих 
плям з блідорожевим обідком. Плями мають 
повздовжні й поперечні смуги, які утворюють 
сітчастий малюнок. Плями не зливаються, 
а листя не розщеплюється, і завдяки цьому 
зовні сітчаста плямистість відрізняється від 
смугастої. На плямах утворюється темно
сірий наліт, а на колоскових лусочках і 
зерні – побуріння і малопомітні світлобурі 
плями. Шкодочинність хвороби проявляється 
в зменшенні площі асиміляційної поверхні 
листків, що негативно впливає на натуру 
зерна. Зараження рослин у фазі колосіння 
викликає зменшення кількості зерен у колосі. 
Втрати врожаю при інтенсивності ураження 
від 50% до 70% становлять 33–50%.

Сітчаста плямистість (сітчастий гельмінтоспоріоз)

Джерелом інфекції є міцелій, склероції й 
конідії, які зберігаються на рослинних решт
ках і зерні. Навесні може утворюватися сум
часта стадія у вигляді перитеціїв із сумками та 
сумкоспорами, які є додатковим джерелом 
інфекції. Спороношення відбувається лише 
на некротизованій тканині. Сприятливі умови 
для спороношення створюються за вологої 
й теплої погоди – температура від 5°С до 
35°С, оптимальна – близько 20°С, вологість 
повітря – вище 95%. Розповсюдження спор 
відбувається головним чином за допомогою 
вітру за умов низької вологості повітря. Однак 
для інфікування знову потрібна підвищена 
вологість. За сприятливих умов тривалість 
латентного періоду може становити 5 днів. 
Гриб почергово заселяє яруси листя знизу 
вгору. Таким чином, чергування від одного до 
кількох днів з опадами і 2–4 днів із високою 
інсоляцією за умов низької вологості повітря 
й вітру провокує швидке поширення сітчастої 
плямистості ячменю.

Drechslera teres 



норма витрати робочої рiдини
10 л/т

Унікальність

Унікальність препарату Іншур® Перформ полягає 
в тому, що завдяки піраклостробіну він не лише 
захищає сходи від інфекції, але й впливає на розвиток 
рослини, захищаючи її від несприятливих умов навко
лишнього середовища.
Іншур® Перформ сприяє більш ефективному викори
станню води рослиною, тим самим захищаючи її під 
час посушливого періоду, а також допомагає проти
стояти негативному впливу низьких температур.

особливості препаративної форми

•  сучасна формуляція, яка не містить органічних 
розчинників;

• відсутність різкого запаху;

•  відсутність фітотоксичності за будьяких умов про
ростання насіння (селективність на найвищому рівні);

•  чудова препаративна форма, яка дає змогу препа
рату рівномірно розподілятися уздовж усієї поверхні 
насіння;

•  яскраве червоне забарвлення допомагає контро
лювати якість нанесення препарату на поверхню 
насіння.

Контроль хвороб протруйником іншур® Перформ 

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Сила життя –  
хвороби в небуття!

Характеристика протруйника  
Іншур® Перформ

Діючі речовини
піраклостробін, 40 г/л + тритіконазол, 80 г/л 

Хімічна група 
стробілурини + триазоли 

Препаративна форма 
концентрат, який тече, для обробки насіння 
(ТН) 

розподіл у рослині
трансламінарний та системний

Спосіб обробки/Фаза застосування
обробка насіння перед сівбою

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця яра та озима; ячмінь ярий та озимий 

норма витрати 
0,5 л/т

Спектр дії/хвороби
тверда і летюча сажки пшениці та ячменю, 
смугаста та сітчаста плямистості, кореневі 
гнилі, септоріоз, ринхоспоріоз

Додаткова дія
пітіум, альтернаріоз, чорний зародок, 
піренофороз

іншур® Перформ

іншур® Перформ – перший двокомпонентний 
фунгіцидний протруйник насіння зернових 
культур широкого спектра дії, що містить 
стробілурин, з ефективним контролем 
хвороб і яскраво вираженим фізіологічним 
ефектом AgCelence®.

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

оСновні ПеревАГИ

•  Двокомпонентний протруйник, що 

містить діючі речовини з групи триазолів і 

стробілуринів

•  Ідеальна комбiнацiя дiючих речовин з двох 

рiзних хiмiчних класiв забезпечує якісний 

контроль насіннєвої інфекції

•  Має 100% селективнiсть до культури

•  Гнучкiсть у виборi термiнiв протруювання 

насіння (вiд однiєї години до 18 мiсяцiв)

•  Оптимальний вибір для передпосівної 

обробки насіння за пізніх строків сівби 

озимих культур

Септоріоз
(Septoria nodorum)

іншур®  
Перформ

Тверда сажка
(Tiletia caries)

Смугаста плямистість
(Pyrenophora graminea)

Сітчаста  
плямистість

(Pyrenophora teres)

Летюча сажка
(Ustilago nuda)

Кореневі гнилі  
(Fusarium spp., 

Bipolaris sorokiniana)

Яскраво виражений AgCelence®
ефект сприяє отриманню 
додаткового врожаю за рахунок:
•  швидкого та рівномірного проростання насіння 

навіть за критичних умов вегетації

•  краще розвиненої кореневої системи, що забезпечує 
посилене поглинання азоту та забезпечення вологою 
на початкових етапах розвитку рослин

•  збільшення стійкості сходів до стресових умов (по
суха, заморозки)

іншур® Перформ забезпечує дружні 
сходи та нормальний розвиток рослин за 
низьких температур, підвищує стійкість 
до заморозків.

Після 6 годин за температури -10°С

Необроблені Іншур® Перформ

Проростання насіння за температури +10°С  
протягом 7 днів 

Необроблені Іншур® Перформ
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норма витрати робочої рiдини
10 л/т

Від здорових сходів 
до високого врожаю

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, 
жито, тритікале 

норма витрати 
2,0–2,5 л/т

Характеристика протруйника 
Кінто® Дуо

Діючі речовини
тритіконазол, 20 г/л + прохлораз, 60 г/л 

Хімічна група 
триазоли + імідазоли 

Препаративна форма 
концентрат суспензії (КС) 

розподіл у рослині
системний та контактний

Спосіб обробки/Фаза застосування
обробка насіння перед сівбою

Кінто® Дуо

Спектр дії/хвороби
Пшениця озима: тверда та летюча сажки, 
фузарiозна, гельмiнтоспорiозна, церкоспо
рельозна кореневi гнилi, плiснявiння насiння, 
снiгова плiснява, септорiоз, борошниста роса 
Пшениця яра: тверда та летюча сажки 
пшениці, фузарiозна, гельмiнтоспорiозна 
кореневi гнилi, плiснявiння насiння
Ячмінь озимий: сажкові хвороби, фузарiозна, 
гельмiнтоспорiозна, церкоспорельозна 
кореневi гнилi, плiснявiння насiння, сiтчаста 
плямистiсть
Ячмінь ярий: сажкові хвороби, фузарiозна, 
гельмiнтоспорiозна кореневi гнилi, плiснявiння 
насiння, сiтчаста плямистiсть
Жито, тритікале: кореневі гнилі (фузаріозна, 
гельмінтоспоріозна), ризоктоніоз, церкоспоре
льоз, сажкові хвороби, ринхоспоріоз, снігова 
пліснява, пліснявіння насіння

оСновні ПеревАГИ

•  Поєднання двох діючих речовин з систем

ною і контактною дією забезпечує локаль

ну дезінфекцію ґрунту та захист насіння і 

сходів культури від ураження збудниками 

хвороб

•  Ефективний для контролю кореневих гни

лей, сажкових хвороб i снiгової плiсняви

•  Захищає первинну кореневу систему 

рослини та сприяє збiльшенню кiлькостi 

продуктивних стебел

ефективний проти кореневих 
гнилей, сажкових хвороб та снігової 
плісняви. захищає первинну 
кореневу систему рослини і, як 
результат, сприяє збільшенню 
кількості продуктивних стебел.

Контроль хвороб протруйником Кінто® Дуо 

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат контролює хвороби на рівні 50–60% та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат забезпечує контроль хвороб на рівні від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат забезпечує максимально можливу ефективність контролю хвороб та запобігання їх виникненню.

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

ринхоспоріоз
(Rhynchosporium secalis)

Летюча сажка
(Ustilago nuda)

Фузаріозна  
коренева гниль

(Fusarium spp.)

Церкоспорельозна  
коренева гниль

(Cercosporella herpotrichoides)

Тверда сажка
(Tiletia caries)

Темно-бура  
плямистість

(Bipolaris sorokiniana)

Септоріоз сходів
(Septoria nodorum)

Сітчаста  
плямистість

(Drechslera teres)
Снігова пліснява

(Microdochium nivale)

Пліснявіння насіння
(Aspergillus spp., Penicillium spp., 

Alternaria spp.)

Кінто® Дуо

Кінто® Дуо містить дві діючі речовини – прохлораз 
і тритіконазол, які взаємодоповнюють одна одну, 
підвищуючи тим самим ефективність протруйника. 
Ці діючі речовини належать до різних хімічних груп 
і характеризуються відмінними механізмами дії на 
патогени, а також різною поведінкою у ґрунті, зерні 
та рослині.

Прохлораз належить до групи імідазолів та має
контактну і трансламінарну дію, проникає в насіннєві
оболонки й знищує поверхневу інфекцію, 
дезінфікуючи зерно від грибів, що містяться на 
поверхні насіння і в алейроновому шарі. Також 
знезаражує ґрунт навколо насінини та кореневої 
системи проростка, що дуже важливо для отримання 
здорових рослин з максимальною продуктивністю. 
Ця діюча речовина має високу ефективність про
ти фузаріозної, гельмінтоспоріозної та інших видів 
кореневих і прикореневих гнилей, сітчастої та темно
бурої плямистостей листя, активно діє проти снігової 
плісняви. Саме завдяки наявності у складі прохло
разу препарат Кінто® Дуо виявляє захисну дію проти 
церкоспорельозної кореневої гнилі.
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Кінто® Дуо Кінто® Дуо – селективний протруйник насіння, 
тобто не несе за собою ризику пошкодження 
сходів після безпосереднього протруювання.

Науково доведений факт, що більшість триазоль
них сполук тією чи іншою мірою мають ретардантні 
властивості (тебуконазол, метконазол тощо). 
Потрапляючи в рослину, вони викликають зміну 
балансу фітогормонів, насамперед гіберелінів, та 
проявляють росторегулюючі властивості. Тобто 
при перевищенні концентрації діючої речовини 
спостерігаються негативні наслідки (затримка з по
явою сходів, затримка в розвитку проростків і рослин, 
пригнічення рослин). Такі випадки можуть трапляти
ся при використанні рекомендованих норм витрат, 
коли насіння висівається в сухий ґрунт або при недо
статньому вологозабезпеченні під час проростання 
насіння та розвитку проростків. Оскільки вологи в 
ґрунті недостатньо, то концентрація діючої речовини у 
водному розчині ґрунту зростає. Рослина намагається 
використати всю доступну їй вологу з ґрунту і разом з 
нею споживає високі норми діючої речовини. У період, 
коли рослинні тканини не мають інтенсивного росту 
через брак вологи, концентрація діючої речовини у 
тканинах рослини зростає й перевищує необхідні рівні, 
за яких ростові процеси розвиваються без відхилень. 
Як наслідок – затримка розвитку проростків та інші 
негативні процеси.

Тритіконазол – виняток серед триазольних сполук. 
У разі перевищення оптимальних концентрацій навіть 
у п’ять разів негативного впливу на проростки він не 
чинить.

Яскравий барвник, що міститься у препараті, дає 
змогу легко контролювати якість протруєння насіння. 
Це важливо для забезпечення рівномірного розподілу 
препарату по всьому насіннєвому матеріалу.

Збільшення площі посівів зернових колосових культур 
і кукурудзи та насичення сівозмін зерновими призвело 
до того, що агротехнічний захід, чергування культур у 
сівозміні, не завжди ефективно запобігає поширенню 
окремих хвороб пшениці та ячменю. Крім того, навіть 
за виникнення технологічних потреб підприємству 
складно швидко змінити такі фактори, як культурипо
передники, запровадити відповідний обробіток ґрунту 
та обрати стійкі до хвороб сорти, що має неабияке 
значення для забезпечення здорових посівів. 
Збільшення частки (більше 50%) зернових у структурі 
посівних площ призводить до того, що змінюється 
видовий склад ґрунтових патогенів на користь грибів – 
збудників кореневих і прикореневих гнилей, а також 
інших хвороб, збудники яких зберігаються в насінні та 
ґрунті. Патогенний комплекс зерна включає десятки 
видів грибів та бактерій, серед яких значну частину 
посідають збудники гельмінтоспоріозної й фузаріозної 
кореневих гнилей, альтернаріозу, твердої та летючої 
сажок, снігової плісняви, плямистостей. Водночас, 
зростає і шкідливість цих хвороб. 
Вони здатні викликати загибель сходів, зменшення 

продуктивного кущення, кількості зернин у колосі, 
маси 1000 зерен, передчасне дозрівання і полягання 
зернових культур, погіршення якості зерна та різке 
зниження врожайності. 

Тому надзвичайно важливо використовувати  
високоефективний протруйник.

Кінто® Дуо ефективно захищає молоді рослини від 
багатьох патогенних організмів, навіть у разі високого 
інфекційного фону. 

Експериментальні дослідження та виробничі випробу
вання, що проводилися в різних ґрунтовокліматичних 
зонах України, підтвердили високу ефективність про
труйника проти основних хвороб зернових колосових 
культур, виявили позитивний вплив на біометричні 
показники рослин, розвиток кореневої системи та 
врожайність.
При плануванні сівби озимої пшениці або озимого 
ячменю на площах із високим інфекційним фоном, у 
сівозмінах, насичених зерновими, при використанні 
мінімального обробітку ґрунту рекомендується ви
користовувати фунгіцидний протруйник Кінто® Дуо з 
нормою витрати 2,5 л/т. 

Препарат навіть за посушливих умов не викликає 
фітотоксичності стосовно культурних рослин та має 
широкий спектр контрольованих хвороб насіння та 
сходів.

Кінто® Дуо рекомендований до застосування та
кож на насіннєвих посівах і посівах з інтенсивною 
технологією вирощування, де планується отримання 
високого врожаю.

застосовуйте Кінто® Дуо в найскладніших 
ситуаціях – на площах із високим інфек цій ним 
фоном, у сівозмінах, насичених зерновими, при 
використанні мінімального обробітку ґрунту, після 
попередника кукурудзи, на насіннєвих посівах.

Хвороби основи стебла викликають гриби, що ура
жують спочатку первинну кореневу систему, і лише 
пізніше – вторинну кореневу систему та основу стебла. 
Зараження сходів відбувається при їх контакті з патоге
нами, що містяться на рослинних рештках та в ґрунті. 
Локальносистемна дія прохлоразу допомагає утриму
ватись цій діючій речовині в прикореневому шарі ґрунту 
та основі проростка і захищати рослину від інфікування 
збудниками. У разі використання препаратів, що міс
тять лише системні діючі речовини, можна отримати 
результат, коли переважаюча концентрація діючих 
речовин препарату за короткий час буде у надземній 
частині проростка, а коренева система та основа стеб
ла залишаться незахищеними. Цей фактор є особливо 
актуальним при сівбі по стерньовим попередникам та 
після кукурудзи, коли пожнивні рештки містять значну 
кількість збудників хвороб різного походження, або за 
тривалої вологої осені, що сприяє розвитку патогенів.

Тритіконазол належить до групи триазолів, знищує 
поверхневу і внутрішню інфекцію, завдяки чому є ви
сокоефективним проти сажкових хвороб, фузаріозної 
та гельмінтоспоріозної кореневих гнилей, 
септоріозу проростків. Він має добре виражену 

системну дію, проникає у проросток, що забезпечує 
надійний захист протягом періоду від проростання 
насіння до фази кущення. Також необхідно врахову
вати, що, на відміну від багатьох триазольних сполук, 
тритіконазол не знижує польової схожесті насіння та 
не пригнічує розвитку сходів. Тритіконазол дезінфікує 
насіння, а прохлораз дезінфікує як насіння, так і ґрунт.

Завдяки системним і трансламінарним властивостям, 
а також широкому спектру дії протруйник Кінто® Дуо 
ефективно контролює найбільш шкідливі патогени, що 
містяться як у насінні, так і ґрунті, та уражують росли
ни на ранніх фазах їх розвитку.
Збереження та інтенсивний розвиток первинної 
кореневої системи є першим, найбільш важливим по
штовхом для реалізації генетичного потенціалу озимих 
та ярих зернових культур. Для цього необхідно вчасно 
проконтролювати та зупинити розвиток фузаріозної, 
гельмінтоспоріозної та інших кореневих і прикорене
вих гнилей, не дати інфекції поширитись на вторинну 
кореневу систему (основну). Як наслідок, це сприяє 
кращому росту та розвитку рослин, формуванню 
потужної листостеблової маси, підвищує їх стійкість до 
ураження хворобами листя та колосу.

ефективність застосування Кінто® Дуо, 2,5 л/т 
порівняно зі стандартним протруйником проти 
снігової плісняви на озимій пшениці, 2013 р.

Стандартний протруйник Кінто® Дуо, 2,5 л/т

насіння, протруєне Кінто® Дуо, можна висівати 
відразу, безпосередньо після протруювання
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норма витрати робочої рiдини
10 л/т

Оптимізує  
Ваше виробництво!

Характеристика протруйника Систіва®

Діюча речовина
Ксеміум® (флуксапіроксад), 333 г/л  

Хімічна група 
піразол4карбоксаміди (SDHI)

Препаративна форма 
концентрат, який тече, для обробки насіння (ТН) 

розподіл у рослині
системний 

Спосіб обробки/Фаза застосування
обробка насіння перед сівбою

Систіва®

Систіва® – перший у світі фунгіцид проти хвороб 
лис тя, який використовується методом протрую-
вання насіння. він наноситься як звичайний про-
труйник, однак Систіва® – це абсолютно новітній 
засіб. Систіва® – це перший у світі фунгіцид, для 
застосування якого не потрібен обприскувач. 

Систіва® гарантує здоров’я рослини безпосеред-
ньо від сівби культури та допомагає забезпечу-
вати постійний довготривалий контроль хвороб 
листя. вам не варто хвилюватись стосовно першої 
ранньої обробки посівів фунгіцидами.

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Піразоло-зв’язуюча 
група,  
що блокує синтез 
ензимів

Трифторфенільна 
(Trifluorobiphenyl) група  
для унікальної 
біокінетичності та 
оптимальної мобільності  
в рослині

Гідрофільність
важлива для 
проникнення через 
клітинні стінки  
та судинну систему

Ліпофільність  
важлива для руху  
через восковий наліт  
та мембрани

Ксеміум® – унікальна молекулярна 
структура для оптимального ефекту

оСновні ПеревАГИ

• Фунгіцидна дія на листкові хвороби

•  Більш розвинена коренева система як за

порука здорової рослини

•  Унікальна мобільність діючої речовини 

Ксеміум® забезпечує надійний та довго

тривалий ефект

•  Висока селективність до насіннєвого 

матеріалу, що дозволяє отримати дружні 

та сильні сходи

•  Контроль кореневих гнилей та снігової 

плісняви

•  Підвищення зимостійкості

•  Зниження кількості фунгіцидних обробок 

протягом вегетації ячменю

•  інноваційна діюча речовина групи карбоксамідів 
від компанії BASF

•  неперевершена швидка дія та розподіл всередині 
рослини

•  Довготривала дія завдяки тривалому поглинанню

•  Миттєво зупиняє ріст клітини гриба та спричиняє 
його загибель

Систіва® – перший у світі фунгіцидний 
захист ячменю без обприскувача.

Систіва® контролює як хвороби листя, так і хвороби, джерелом інфекції яких є ґрунт, рослинні рештки та 
посівний матеріал

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат
контролює хвороби на рівні 50–60%
та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат
забезпечує контроль хвороб на рівні
від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат
забезпечує максимально можливу
ефективність контролю хвороб та
запобігання їх виникненню.

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Систіва®
ринхоспоріоз

(Rhynchosporium secalis)

Летюча сажка
(Ustilago nuda)

Фузаріозна  
коренева гниль

(Fusarium spp.)

Тверда сажка
(Tiletia caries)

Сітчаста  
плямистість

(Drechslera teres)

Снігова пліснява
(Microdochium nivale)

Смугаста плямистість
(Pyrenophora graminea)

Борошниста роса
(Erysiphe graminis)

Карликова іржа
(Puccinia hordei)

Регламент застосування та спектр дії

Культура
озимий та ярий ячмінь, пшениця озима* 

норма витрати 
озимий ячмінь: 1,0–1,5 л/т 
ярий ячмінь: 0,5–1,0 л/т
пшениця озима*: 0,75–1,0 л/т

Спектр дії/хвороби
Ячмінь озимий: снігова пліснява, смугаста 
плямистість, фузаріозна коренева гниль, бо
рошниста роса, плямистості листя, викликані 
грибами роду Pyrenophora spp., іржа, 
ринхоспоріоз
Ячмінь ярий: плямистості листя, викликані 
грибами роду Pyrenophora spp., ринхоспоріоз, 
смугаста плямистість, фузаріозна коренева 
гниль, борошниста роса, іржа
Пшениця озима: снігова пліснява, борош
ниста роса, фузаріозна коренева гниль, 
септоріоз (осінній розвиток хвороби)

* Використання Систіва® на озимій пшениці не 
рекомендується, якщо по вегетації планується вне-
сення фунгіцидів із вмістом діючих речовин із групи 
карбоксамідів (SDHI)

Унікальна мобільність діючої речовини

До складу Систіва® входить активна речови
на Ксеміум® – новітня розробка з хімічної групи 
карбоксамідів.

З моменту проростання насінини діюча речовина 
Ксеміум® дуже швидко поглинається кореневою 
системою та рівномірно перерозподіляється по всій 
рослині від коренів до листків. Системність препара
ту забезпечується завдяки унікальним гідрофільним 
та водночас ліпофільним властивостям.

Щойно збудники хвороб потрапляють на рослини, що 
були оброблені препаратом Систіва®, діюча речовина 
Ксеміум® руйнує джерело постачання енергії та блокує 
процеси метаболізму в патогенах. Таким чином, про
цес росту клітин гриба зупиняється і він гине. 

Діюча речовина Ксеміум® протягом тривалого часу 
поглинається кореневою системою рослини та 
гарантує довготривалий захист від збудників грибних 
хвороб. 
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Систіва®

Систіва® від самого початку 
забезпечує довготривалий контроль 
листкових хвороб

Систіва® забезпечує довготривалий та комплексний 
контроль листкових хвороб, як і традиційний листко
вий фунгіцид, однак починає діяти набагато раніше – 
одразу після проростання насіння і до появи прапор
цевого листка. 

Сітчаста плямистість та ринхоспоріоз є найпо шире
ні шими хворобами листя ячменю. Оскільки при 
використанні Систіва® ризик зараження хворобами 
зводиться до мінімуму з момента проростання насіння, 
то ймовірність ураження ринхоспоріозом зменшується 
на 72%, а сітчастою плямистістю – на 87%.

Систіва® забезпечує не лише захист від хвороб листя, 
але й захист від інфекції насіннєвого та ґрунтового 
походження: смугаста плямистість листя (Pyrenophora 
graminea), снігова пліснява (Microdochium spp.), 
фузаріоз (Fusarium spp.), а також летюча сажка 
(Ustilago nuda). 

Однак для досягнення кращого ефекту контролю 
сажкових хвороб рекомендується застосовува
ти протруйникпартнер (наприклад, Кінто® Дуо або 
Іншур® Перформ).

У разі загрози значного поширення темнобурої 
плямистості (Bipolaris sorokiniana) рекомендовано  
додаткове застосування ефективних фунгіцидів  
протягом вегетації.

зниження ураження ринхоспоріозом на час другої 
обробки фунгіцидами по листу (BBCH 37–49)

Джерело: BASF, n=16, FR/GER/UK/PL, 2009 – 2011 рр.*

захисний період Систіва® триває до прапорцевого листка

Систіва® дозволяє використати увесь 
потенціал ваших рослин.

Застосування препарату Систіва®, поряд з ефектив
ним контролем найпоширеніших хвороб на початкових 
етапах органогенезу, дає змогу підвищити польову 
схожість насіння на 7%. Сходи рослин, які утворюють
ся з насіння протруєного Систіва®, є більш стійкими 
до несприятливих умов навколишнього середови
ща: спека, посуха або низькі температури. Завдяки 
фізіологічним ефектам за холодних несприятливих 
погодних умов можна отримати на 11% вищу схожість 
насіння.  

За результатами проведених лабораторних та польо
вих досліджень рослини, оброблені Систіва®, форму
ють на 36% більшу біомасу кореневої системи. Окрім 
кращого розвитку коренів, збільшується на 29% 
глибина їх проникнення порівняно з необробленими 
рослинами.

 дружні та сильні сходи

Систіва® забезпечує  
переваги AgCelence®

 міцна коренева система

Контроль Систіва® Стандартний  
протруйник

Систіва®

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Більш висока 
якість продукції

Висока стійкість 
рослин до впливу 

стресових факторів

Більш висока 
рентабельність 

виробництва

Більш  
висока 

врожайність
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Примітка: загальним фоном у всіх варіантах дослідів є обробка 
насіння стандартним протруйником.

Джерело: BASF, n=16, FR/GER/UK/PL, 2008 – 2012 рр.*

зниження ураження сітчастою плямистістю  
на момент другої обробки по листу (BBCH 37–49)
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Перша обробка

Систіва®

T2T1Систіва® з ефектом AgCelence®  

35 34 
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Систіва®

Результати досліджень підтверджують, що посіви 
озимого ячменю, де застосовували препарат Систіва®, 
після перезимівлі мали на 54% більшу площу зеленої 
листкової поверхні, порівняно з ділянками, де вико
рис товувався стандартний протруйник.

Ефективний захист посівів зернових культур та 
підвищення польової схожості, виживання рослин, 
їхньої життєздатності за рахунок передпосівної об
робки насіння препаратом Систіва® дає можливість 
підвищити урожайність зерна на 11 ц/га або на 14%. 
Навіть за відсутності поширення хвороб посіви, 
оброблені Систіва®, забезпечують на 3 ц/га вищу 
врожайність зерна.

 зимостійкість посівів

Стандартний протруйник  
(після зими)

Систіва® (після зими)

 більш висока врожайність

Примітка: 
Загальним фоном у всіх варіантах дослідів є обробка насіння стандартним 
протруйником.

Підвищення врожайності ячменю за відсутності 
хвороб

 на 3 ц/га вища врожайність за відсутності хвороб

Джерело: агроцентри BASF, Київська та Хмельницька обл., 
середнє за двома дослідами, сорт Антігон, 2016 р.

Підвищення врожайності ярого ячменю  
в результаті обробки Систіва®

Іншур® 
Перформ, 

0,5 л/т

Іншур® 
Перформ, 

0,5 л/т

66

64

62
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80
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65

60
Іншур® 

Перформ,  
0,5 л/т + 
Систіва®,  
0,75 л/т

Іншур® 
Перформ,  
0,5 л/т + 
Систіва®,  

1,0 л/т

63,6 93,6

55,4

65,0

Кінто® Дуо, 
2 л/т 

Кінто® Дуо, 
2 л/т 

Кінто® Дуо,  
2 л/т +  

Систіва®,  
0,75 л/т

Кінто® Дуо,  
2 л/т +  

Систіва®,  
1,0 л/т

64,0

90,7

58,9

66,3

5,1 
ц/га 8,2 

ц/га

Підвищення врожайності озимого ячменю в 
результаті обробки Систіва®

Агроцентр BASF, с. Дальник Одеської обл.,  
сорт Достойний, 2016 р.

Урожайність, ц/га

Урожайність,  
ц/га

Прибавка  
від Систіва®,  

ц/га

вартість  
прибавки,  

$/га без ПДв 
(ячмінь – 112 $/т  

без ПДв)

вартість* 
препаратів,  

$/га без ПДв

Чистий прибуток  
від Систіва®**,  

$/га

Кінто® Дуо, 2 л/т 58,9

Кінто® Дуо, 2 л/т + 
Систіва®, 0,75 л/т

64,0 5,1 57,1 27,2 29,4

Іншур® Перформ, 0,5 л/т 55,4

іншур® Перформ, 0,5 л/т + 
Систіва®, 0,75 л/т

63,6 8,2 91,8 24,5 66,9

економічні переваги застосування Систіва®:

* Розраховано на підставі середніх цін на препарати у 2016 році за даними компанії Kleffman.
** Чистий прибуток – різниця між вартістю прибавки та вартістю препаратів і затрат на їх внесення.

Урожайність,  
ц/га

Прибавка  
від Систіва®,  

ц/га

вартість  
прибавки,  

$/га без ПДв 
(ячмінь – 112 $/т 

без ПДв)

вартість* 
препаратів,  

$/га без ПДв

Чистий прибуток 
від Систіва®**, 

$/га

Кінто® Дуо, 2 л/т 66,3

Кінто® Дуо, 2 л/т + 
Систіва®, 1,0 л/т

90,7 24,4 273,3 34,3 238,5

Іншур® Перформ, 0,5 л/т 65,0

іншур® Перформ, 0,5 л/т + 
Систіва®, 1,0 л/т

93,6 28,6 320,3 31,6 288,3

економічні переваги застосування Систіва®:

* Розраховано на підставі середніх цін на препарати у 2016 році за даними компанії Kleffman.
** Чистий прибуток – різниця між вартістю прибавки та вартістю препаратів і затрат на їх внесення.

Джерело: BASF, Німеччина, 2011 р.
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Джерело: BASF, n=51, UK/GER/FR/IT/PL, 2009–2011 рр.*
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Підвищення врожайності ячменю за наявності 
хвороб

 на 11 ц/га вища врожайність забезпечується вже 
на етапі передпосівної обробки насіння

Джерело: BASF, n=18, 2009–2011 рр.*

Систіва®Контроль

77,0
88,0

11 
ц/га

3 
ц/га

24,4 
ц/га

28,6 
ц/га
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регулятори росту

Медакс® Топ
Відрегулюй рівень 

продуктивності посівів на 
максимум



Ключовими чинниками, які впливають на стійкість 
зернових культур до вилягання, на які можна впливати 
через технологію вирощування є:
• сорт;

• рівень потенційної урожайності, зокрема 
індивідуальна продуктивність рослин;

• густота та габітус рослин.

вибір сорту

Стійкість до вилягання є однією з генетичних ознак 
сорту, яка закладається оригінатором ще при виборі 
вихідних батьківських форм. При цьому вона залежить 
не лише від висоти рослин, а й жорсткості стебла, на 
яку впливає вміст у соломині клітковини та лігніну. 
Якщо існує високий ризик вилягання посівів зернових 
культур через погодні умови, першим кроком у напряму 
запобігання цьому є вибір стійкого сорту. Традиційно 
стійкість до вилягання оцінюють за дев’ятибальною 
шкалою: 1 – нестійкий, 9 – висока стійкість.

Однак при виборі сорту потрібно звертати увагу не 
лише на бал стійкості до вилягання, а й на здатність 
до продуктивного кущення, оскільки за цим показни
ком також можна опосередковано оцінити генетичну 
стійкість до вилягання. Якщо сорт має потенційну 
продуктивність на рівні 9–10 т/га зерна і при цьому 
слабко або помірно кущиться, то це говорить про 
те, що урожайність формується за рахунок високої 
продуктивності колосу. Це збільшує ризик вилягання 
посівів за несприятливих погодних умов. І навпаки, 
якщо сорт генетично схильний до інтенсивного ку
щення, то це свідчить про те, що максимальний рівень 
урожайності буде реалізовано за рахунок закладки 
значної кількості продуктивних пагонів, тоді як колос 
буде середніх розмірів.

індивідуальна продуктивність рослин і 
рівень урожайності

Головним лімітуючим фактором, який стає на заваді 
реалізації генетично обумовленої продуктивності сортів 
інтенсивного типу є опади та запаси продуктивної во
логи в ґрунті. Однак у роки з достатнім вологозабезпе
ченням у таких посівах зростає ризик вилягання рослин 
і причиною цього є важкий виповнений колос. Для при
кладу розглянемо модель структури посіву озимих зер
нових культур, яка вважається оптимальною в країнах 
Західної Європи. За такої структури посіву маса тільки 
зерна з одного колосу озимої пшениці сягає 2,4 г, тобто 
загальна маса колосу буде на рівні 3,0 г і більше. У цій 
ситуації використання регуляторів росту ретардантного 
типу є обов’язковим елементом технології вирощуван
ня. В іншому випадку вилягання посівів не уникнути.

Густота та габітус рослин. Управління  
процесом формування посіву

З появою прапорцевого листка у зернових культур 
зростає ризик вилягання рослин. Це обумовлено 
інтенсивним витягуванням міжвузлів та збільшенням 
площі листкової поверхні, що збільшує парусність 
посівів*. 
Інтенсивність наростання біомаси рослин є генетич
но обумовленою ознакою, яка здатна варіювати в 
доволі широкому діапазоні залежно від забезпечення 
посівів передусім вологою та елементами живлення. 
Норма висіву, система захисту від хвороб, шкідників 
та бур’янів у поєднанні із системою удобрення істотно 
впливають на площу листової поверхні посівів. Однак 
процес управління посівами потрібно розпочинати 
одночасно із сівбою. Адже норма висіву впливає на 
щільність стеблостою та формування конкурентних 
відносин між рослинами у посіві. У зріджених посівах 

*  Парусність – здатність будь-якого предмету сприймати кінетичну 
енергію повітряного потоку (вітру).

основні елементи формування продуктивності посівів зернових культур

рослини мають краще розвинену кореневу систему, 
закладають більшу кількість продуктивних пагонів, од
нак стебло є коротшим і товщим. Ризик вилягання тут 
мінімальний. Однак досягти в таких посівах високого 
рівня продуктивності неможливо. Натомість загущені 
посіви, хоча й здатні за оптимальних умов сформувати 
високий рівень урожайності, мають високий ризик ви
лягання рослин. Це обумовлено високою конкуренцією 
між рослинами за тепло і світло (ФАР), що призводить 
до витягування рослин у висоту, зростання ризику 
ураження хворобами. В цьому випадку утворюється 
довге, тонке стебло з низькою міцністю, яке схильне до 
зламування під впливом різких і сильних поривів вітру.

Важливим елементом технології є підхід до розподілу 
внесення азотних добрив протягом вегетації зернових 
культур. Наприклад, на формування урожайності зерна 
10 т/га і відповідної кількості побічної продукції посіви 
озимої пшениці використовують з добрив та ґрунту 
в перерахунку на діючу речовину: 250–350 кг азоту, 
110–130 кг фосфору і 200–270 кг калію, 50 кг кальцію, 
40 кг магнію, 35 кг сірки і 50 г бору, 85 г міді, 2,7 кг 
заліза, 0,82 кг марганцю, 0,60 кг цинку, 7 г молібдену. 
Якщо основна маса азотних добрив буде використана 
під час підживлення по мерзлоталому ґрунту і/або у 
фазу кущення, утвориться посів із добре розвиненою 
кореневою системою, із закладкою значної кількості 
бічних пагонів, загущеним стеблостоєм і середнім за 
продуктивністю колосом. Такий посів буде менш схиль
ний до вилягання, ніж якщо аналогічна кількість азот
них добрив буде внесена у другій половині вегетації, 
після виходу рослин у трубку. В такому випадку буде 
помірно розкущений посів із добре розвинутим листо
вим апаратом та максимальною озерненістю колосуі 
високою натурою зерна (маса 1000 зерен більше 50 г). 
Із збільшенням маси колосу ризик вилягання посівів 
значно зростає.

Використання регуляторів росту на 
зернових культурах
Рентабельне виробництво зерна асоціюється з 
підвищенням рівня урожайності, яке неможливе без 
зростання індивідуальної продуктивності рослин. 
Результатом цього має бути важкий, виповнений 
колос на тонкій, видовженій через використання 
значної кількості мінеральних добрив соломині. Саме 
це є ключовою причиною вилягання хлібів, недобору 
врожаю та погіршення його якості. У полеглих посівах 
погіршується забезпечення рослин елементами жив
лення та вологою, знижується продуктивність фото
синтезу, зростає інтенсивність поширення хвороб, 
порушується процес наливу зерна. Значною мірою 
ускладнюється і процес збирання полеглих посівів: 
знижується продуктивність комбайнів, подовжуються 
строки збирання, зростають втрати зерна, які можуть 
становити 25–40% і більше. Саме за таких умов госпо
дарювання використання регуляторів росту з ретар
дантною дією стає невід’ємним елементом технології 
вирощування зернових культур.

Причини вилягання зернових 
колосових
Фактори, які можуть спричинити вилягання, мож
на поділити на дві групи: абіотичні та біотичні. До 
абіотичних належать температурні, світлові, водні, 
повітряні і ґрунтові (едафічні). Біотичні фактори – це 
вплив на рослину інших живих організмів, зокрема 
виробничої діяльності людини. Доволі часто причиною 
вилягання зернових колосових є погодні катаклізми: 
штормовий вітер, зливові дощі, грози, град та інше, 
тобто чинники, які не підвладні волі людини. Саме 
використовуючи той чи інший агротехнічний захід 
у технології вирощування зернових культур можна 
запобігти або спровокувати вилягання рослин.

Фази росту і розвитку

Культура

Коментаріозимий 
ячмінь

озима 
пшениця

загальна кількість пагонів  
до ввСн 30, шт./м2 1180 1020

Для дворядних сортів озимого ячменю 
особливо важливим є формування яко
мога більшої кількості пагонів, оскільки 
продуктивність колосу є досить обмеженою.

Кількість продуктивних пагонів 
на час виходу рослин у трубку 
ввСн 30–31, шт./м2

775 (65%) 460 (45%)

У період трубкування відбувається ре
дукування слабко розвинутих пагонів, 
життєздатність яких рослина не здатна 
забезпечувати.

Структура посіву на період збирання: Врожай ячменю тісніше корелює з кількістю 
зерен у колосі, ніж з їх масою. Зменшення 
озерненості колосу може відбуватися 
внаслідок раннього поширення хвороб у 
період кущення рослин, коли закладається 
колос.

колосів, шт./м2 775 460
зерен в колосі, шт. 24 48
маса 1000 зерен, г 46 50

очікувана урожайність, т/га 8,6 11,0

41 40 



Тонкі корені 
з кореневими 

волосками

вітер

вага колосу

Закріплення

Взаємодія із сусідніми рослинами Укорінення у ґрунті

Довжина та товщина стебла

Дія важелю

Добре розвинена коренева система – менший ризик вилягання рослин

Укорочення і зміцнення стебла

Регулятори росту за механізмом дії призначені саме на 
укорочення довжини пагонів, потовщення стінок соло
мини та надання їй механічної міцності. Це досягається 
через інгібування синтезу в рослині природних 
фітогормонів – гіберелінів, які відповідають за лінійний 
ріст клітин. Зміщення гормональної рівноваги в бік 
продукування ауксинів і цитокінінів сприяє активному 
поділу клітин та диференціації тканин, однак стрімкого 
росту рослин у висоту не відбувається, оскільки витя
гування клітин майже відсутнє. Одночасно під впливом 
регуляторів росту відбуваються зміни в структурі стебла, 
де утворюються більш компактні клітини та їх кількість 
різко зростає, збільшується товщина та щільність стінок 
соломини. Зростання кількості клітин у стінках стебла 
сприяє підвищенню вмісту в його складі лігніну та целю
лози – органічних речовин, які відповідають за механічну 
міцність стебла вищих рослин. Отже, в результаті 
формується стебло меншої довжини з потовщеними та 
зміцненими стінками, яке здатне утримувати у верти
кальному положенні листовий апарат і важкий колос, 
протидіяти негативному впливу погодних умов.

Збільшення величини поперечного розрізу стебла, зо
крема чисельності й діаметра провідних пучків, сприяє 
покращенню його провідних властивостей, а зменшен
ня довжини скорочує транспортний шлях для води, 
мінеральних сполук та продуктів асиміляції. Рослина 
краще забезпечена факторами життя, інтенсивніше 
росте й розвивається, формує вищу потенційну 
продуктивність. Підвищується стійкість рослин до ура
ження збудником ламкості стебел (Pseudocercosporella 
herpotrichoides).

Не менш важливо мати компактну та стійку до виляган
ня рослину для підвищення продуктивності фотосинте
зу. Зменшення висоти та уникнення вилягання рослин 
сприяє формуванню кращого світлового режиму в 
посівах зернових культур. Прямі сонячні промені під 
час наливу зерна потрапляють не лише на прапорцевий 
і підпрапорцевий (другий) листки, а й на листки нижньо
го ярусу (третій, четвертий). Зростає їх частка участі в 
синтезі пластичних речовин, які потім транспортуються 
до зернівки. Скорочення довжини міжвузлів сприяє 
зменшенню відстані (транспортного шляху) між листка
ми, насамперед прапорцевим, та колосом, а наявність 
добре розвиненої провідної системи забезпечує швид
кий відтік пластичних речовин у період дозрівання зер
нових культур. Це дає змогу навіть за критичних умов 
вегетації отримати більш виповнене зерно.

Міцне, потовщене та вкорочене стебло знижує ри
зик вилягання та зменшує можливі втрати зерна при 
збиранні.

Стимулювання росту і розвитку кореневої 
системи

Не менш важливою функцією, яку виконує коренева 
система протягом усього періоду вегетації, є зчеплення 
рослини з ґрунтом. Чим розвиненіша коренева систе
ма у вертикальній та горизонтальній площині (зокрема 
бокові корені й кореневі волоски), тим витривалішим до 
вилягання є пагін, на який діють такі негативні чинни
ки: власна вага, вага листя й колосу, а також зовнішні 
фактори – дощ та вітер.
Корені є «біореактором» для всієї рослини. Ряд важли
вих продуктів метаболізму утворюються тільки в корені 
і звідти транспортується до пагонів. Майже винятко
во в коренях, особливо в їх кінчиках, утворюються 
цитокініни: група рослинних гормонів, які стимулюють 
поділ клітин, сприяють закладці бокових бруньок та 
уповільнюють процеси старіння. Особливо важливе 
значення вони мають у процесах накопичення пластич
них речовин (зокрема крохмаль) у зерні.

Таким чином, добре розвинена коренева система є 
основою ефективного функціонування рослинного 
організму в цілому.

недостатньо розвинена коренева систе-
ма – причина зниження урожайності

Чому для реалізації генетичного потенціалу 
продуктивності зернових культур необхідно мати добре 
розвинену кореневу систему?

Досить часто наше уявлення про розмір кореневої 
системи є обмеженим. Адже набагато легше оцінювати 
розмір того чи іншого предмету за тим, що ми візуально 
бачимо. Однак коренева система прихована товщею 
ґрунту, тому реально оцінити її розміри у виробничих 
умовах фактично неможливо. Загальноприйнятим є те, 
що біомаса кореневої системи в перерахунку на суху 
речовину дещо менша порівняно з надземною части
ною, однак за площею покриття вона перевищує її в де
сятки, а то й сотні разів. Наприклад, коренева система 
озимої пшениці здатна проникати на глибину до 2,8 м, 
озимого ячменю – до 2,6, озимого жита – до 2,0 м тощо. 
Саме завдяки добре розвиненій кореневій системі, 
зокрема кореневим волоскам, рослина здатна забезпе
чити себе необхідною кількістю елементів живлення та 
вологою навіть у посушливі періоди вегетації. 

Насправді часто буває так, що зернові культури недо
статньо «інвестують» у розвиток кореневої системи. 
Тобто основна її маса майже на 90–95% перебуває 
у верхньому шарі ґрунту 0–30 см. Це спричинено 
обробітком ґрунту на одну і ту ж глибину, що формує 
механічні перешкоди для проникнення кореневої 
системи у глибші шари, а також розкидний спосіб 
внесення мінеральних добрив: локалізація елементів 
живлення біля поверхні. За таких підходів господа
рювання зерновим культурам на початкових етапах 
органогенезу достатньо запасів вологи та елементів 
живлення для повноцінного росту й розвитку, однак на 
пізніших етапах, особливо з настанням посушливого 
періоду, рослини відчувають дефіцит цих факторів жит
тя. Результатом є абортивність продуктивних стебел, 
квіток, колосків у колосі, швидке завершення вегетації, 
а отже – недобір врожаю та погіршення його якості. 

основні функції кореневої системи зернових 
культур

Поглинання елементів  
живлення та води

Коренева система

Зчеплення рослини з 
ґрунтом та утримання 

стебла у вертикальному 
положенні

Синтез органічних 
речовин та обмін ними
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Використання морфорегуляторів навесні у період Т0 
під час кущення рослин є доцільним на посівах озимої 
пшениці пізніх строків сівби за відсутності осіннього 
кущення рослин, коли рослини увійшли в зиму у 
фазі «шильця» – трьох листочків. А також на посівах 
озимої пшениці, які вийшли із зими у зрідженому стані 
з густотою 150–200 рослин/м2. Внесення регулятора 
росту в цей період (ВВСН 21–25) сприяє уповільненню 
розвитку центрального пагону та стимулює розвиток 
кореневої системи, вузла кущення та закладку боко
вих пагонів. Однак такий захід є ефективним за умови 
раннього відновлення весняної вегетації озимих зер
нових і поступового підвищення температур, а також 
за наявності достатньої кількості запасів продуктивної 
вологи та елементів живлення у верхньому шарі ґрунту. 
Основною метою цього є формування достатньої густо
ти продуктивного стеблостою. Вище зазначено, що для 
західноєвропейських країн цей показник має бути на 
рівні 460 продуктивних стебел/м2, а для умов України – 
650–700 продуктивних стебел/м2. Це пов’язано з висо
ким ризиком отримати щупле зерно через відсутність 
запасів продуктивної вологи в період його наливу.

Використання регуляторів росту на початку виходу 
рослин у трубку (Т1) і/або у фазі прапорцевого листка 
(Т2) головним чином спрямоване на уникнення виля
гання посівів. При плануванні цих заходів до уваги 
необхідно брати стійкість сорту до вилягання, норму 
внесення азотних добрив та специфіку ґрунтово
кліматичних умов регіону. Для прикладу, у західних та 
північних регіонах України в роки з надмірною кількістю 
опадів у період наливу зерна спостерігається виля
гання посівів озимих зернових на корені, що швидше 
пов’язано з руйнуванням ґрунтового покриву через 
надмірне зволоження, аніж з біологією сорту та рівнем 
урожайності. Для таких регіонів актуальнішим буде 
внесення регуляторів росту на початку виходу рослин 
у трубку (ВВСН 31). Це одночасно дасть можливість 
укоротити стебло, зміцнити його основу та краще 
укорінити рослини.

Особливості застосування 
регуляторів росту
Часто використання регуляторів росту ретардантного 
типу в посівах зернових культур асоціюється лише із 
запобіганням виляганню рослин. Однак ці продукти та
кож дають змогу впливати на процеси росту й розвитку 
рослин, зокрема на формування кореневої системи, 
вузла кущення і закладку продуктивних пагонів. Тоді 
підхід до використання регуляторів росту в кожному 
випадку має бути індивідуальним і залежати від харак
теру проблеми.
Існує три основних періоди використання ретардантів:

основні періоди застосування та цілі

Періоди застосування регуляторів 
росту

Мета

Період Т0 – до початку виходу рослин 
у трубку (до ввСн 30). оптимально 
ввСн 21–25.

• подовження періоду продуктивного кущення;
• формування більшої кількості бокових пагонів;
• вирівнювання основного й бокових пагонів у розвитку;
• краще вкорінення рослин;
• зміцнення основи стебла.

Період Т1 – початок виходу рослин 
у трубку (ввСн 31–32). оптимально 
ввСн 31.

• вкорочення та потовщення стінок соломини нижніх міжвузлів, надан
ня їм механічної жорсткості;

• зниження ризику вилягання посівів;
• покращення вкорінення посівів;
• стимулювання розвитку бокових пагонів на рівні основного;
• посилення транспортної функції стебла: надходження води та пожив

них речовин до листків і відтік пластичних речовин до кореня.

Період Т2 поява прапорцевого листка 
(ввСн 37–39)

• вкорочення та потовщення стінок соломини верхніх міжвузлів, надан
ня їм механічної жорсткості;

• зниження ризику вилягання посівів через запобігання зламуванню 
колосу;

• посилення транспортної функції стебла: надходження води та по
живних речовин до листків і колосу, відтік пластичних речовин до 
зернівки і кореня.

Однак, в обох випадках уникнути вилягання посівів 
без використання ретардантних регуляторів росту 
неможливо.

Також потрібно пам’ятати, що внесення азотних до
брив потрібно поєднувати із застосуванням фунгіцидів. 
Адже використання високих норм азоту створює 
передумови для поширення хвороб. Особливу увагу 
потрібно приділити фунгіцидним обробкам у фазі ку
щення (Т0) або на початку виходу рослин у трубку (Т1). 

Використання у цей період фунгіцидів, які містять діючу 
речовину метрафенон, Капало® і Флексіті®, допомагає 
запобігти ураженню рослин церкоспорельозною прико
реневою гниллю (ламкість стебел, очкова плямистість). 
Збудник – Pseudocercosporella herpotrichoides. Ця хво
роба є причиною вилягання рослин озимих зернових 
культур на значних площах посіву.

ризик вилягання озимих зернових культур за різних підходів формування густоти посіву 
 і внесення азотних добрив, кг д.р. на 1 га

і підживлення 
фаза кущення

іі підживлення 
вихід у трубку

ііі підживлення 
по колосу

разом

Густота рослин 
350–400 шт./м2 60 кг 40 кг 60 кг 160 кг

високий ризик 
вилягання

Густота рослин 
не більше 
250 шт./м2

80 кг 50 кг 30 кг 160 кг
низький ризик 
вилягання
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Вилягання на стеблі

За прикореневу стійкість до вилягання передусім відповідають два нижні 
міжвузля. Внесення ретардантів на початку виходу рослин у трубку (ВВСН 
30–31) перешкоджає лінійному витягуванню клітин саме в цій зоні, що обумовлює 
зменшення довжини міжвузлів, потовщення стінок соломини та підвищення її 
механічної жорсткості. Запізнення зі строками внесення, коли ріст першого та 
другого міжвузля уже практично закінчився (ВВСН 33–35), сприятиме зменшенню 
довжини та потовщенню стінок соломини наступних міжвузлів. Проте за неспри
ятливих погодних умов рослини будуть схильні до вилягання біля основи стебла. 
До того ж, така обробка мало впливатиме на вкорочення найдовшого міжвузля – 
підколоскового, тому в посіві збережеться висока парусність та схильність до 
вилягання. Крім цього, порушення регламентів застосування регуляторів росту в 
період формування третьогоп’ятого міжвузлів може викликати стрес у рослини та 
негативно позначитися на закладці квіток у колосі, а отже і на його озерненості та 
рівні урожайності.

Якщо з якихось технічних причин обробка ретардантами на початку виходу 
рослин у трубку (ВВСН 30–31) не була проведена або однієї обробки недостат
ньо, щоб уникнути вилягання, доцільно провести обробку посівів по прапорцево
му листку (ВВСН 37–39). У цей період всі елементи колосу є закладеними, тому 
внесення регуляторів росту не має негативного впливу на його продуктивність. 
Застосування ретардантів у цей період забезпечує значне вкорочення 
підколосового міжвузля, яке є найдовшим у зернових колосових, що забезпечує 
зменшення висоти рослин та парусності посіву, а отже підвищує стійкість рос
лин до вилягання. Поряд з цим, вкорочення та потовщення стінок підколосового 
міжвузля дає можливість уникнути втрат врожаю внаслідок обламування колосу, 
яке обумовлене значною його вагою (виповненістю), а також впливом погодних 
факторів (сильні пориви вітру, грози, зливи тощо).

оптимальний час для внесення регуляторів росту на початку  
виходу рослин у трубку ввСн 30–31

ВВСН 30 ВВСН 31

Зламування основи колосу

В аналогічний період вегетації (ВВСН 31) зернових 
культур вносяться регулятори росту і в умовах степу, 
коли у ґрунті ще є достатні запаси продуктивної вологи 
й рослини активно ростуть і розвиваються. В період по
яви прапорцевого листка (ВВСН 37–39) зазвичай панує 
спекотна погода з високими плюсовими температура
ми, яка супроводжується повітряною і ґрунтовою посу
хою. Внесення ретардантів у посушливий період може 
викликати стрес у рослин, позначитися на озерненості 
колосу, пришвидшити завершення вегетації, зменшити 
рівень урожайності. 

Загалом в Україні домінуючими типами вилягання 
зернових культур є зламування на рівні прикореневої 
зони (зазвичай це першедруге міжвузля), а також 
підколоскового міжвузля (зламування основи колосу). 
Останнє досить часто спостерігається у жита, ярого 
ячменю та перезрілих посівах пшениці.

Чому саме періоди виходу рослин у трубку і поява 
прапорцевого листка є оптимальними для застосування 
регуляторів росту з ретардантною дією? 
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Відрегулюй рівень 
продуктивності посівів 
на максимум

Характеристика Медакс® Топ

Медакс® Топ

Медакс® Топ – універсальний регулятор 
росту для запобігання виляганню пшениці, 
який діє в широкому діапазоні позитивних 
температур та придатний до застосування 
від фази кущення до появи прапорцевого 
листка.

Регламент застосування та спектр дії

Терміни застосування
обприскування в період вегетації; слід додава
ти сульфат амонію у співвідношенні 1:1

Культура
пшениця озима та яра

норма витрати
0,5–1,5 л/га

Спектр дії
регуляція ростових процесів та запобігання 
виляганню

Для досягнення максимального рістрегулюючого 
ефекту Медакс® Топ доцільно застосовувати у 
поєднанні з сульфатом амонію у співвідношенні 1:1.

Спосіб застосування

На посівах озимої пшениці пізніх строків сівби, де в осін
ній період було відсутнє продуктивне кущення, а також 
на зріджених посівах у ході перезимівлі для стимулю
вання закладки більшої кількості бічних пагонів до ціль но 
застосовувати Медакс® Топ у період три листочки – 
середина кущення (ВВСН 13–25) з нормою витрати  
0,5–0,8 л/га залежно від фізіологічного стану рослин.
За помірних норм внесення азотних добрив N60–90 для 
запобігання виляганню посівів застосовують одноразо
ве внесення Медакс® Топ у фазі початку виходу рослин 
у трубку (ВВСН 30–32) або при появі прапорцевого 
листка (ВВСН 37–39) з нормою витрати 0,5–1,0 л/га. 
При внесенні підвищених та високих норм азотних до
брив N100–200, а також при сівбі високорослих сортів 
озимої пшениці доцільно використовувати двократне 
внесення регулятора росту: перше у фазі початку вихо
ду в трубку ВВСН 30–32 з нормою витрати препарату 
0,5–0,7 л/га, друге – під час появи прапорцевого листка 
ВВСН 37–39 з нормою – 0,7–1,0 л/га.

Сумісність з іншими препаратами

Можна використовувати у бакових сумішах з більшістю 
фунгіцидів, гербіцидів та інсектицидів, зареєстрованих 
до використання на зернових культурах у цей період. 
Однак в кожному окремому випадку препарати, які 
змішуються, необхідно перевіряти на сумісність.

вплив середньоденної температури на роботу 
різних регуляторів росту:

Хлормекват
Хлорид 750 

Медакс® Топ Тринекса пак
етил

Етефон

Оптимальний діапазон температури у °С

Денна мінімальна середня температура у °С

вплив Медакс® Топ на урожайність озимої пшениці: Вплив Медакс® Топ на урожайність озимої пшениці: 
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(А) – внесення у ВВСН 31–32, (В) – внесення у ВВСН 37–39
Джерело: Агроцентр BASF, Білогірський р-н,  
Хмельницька обл., 2014 р.

не рекомендується застосовувати 
Медакс® Топ®

• на ослаблених посівах, які перебувають у стресі

• на посівах, ушкоджених посухою та заморозками

• при дефiцитi вологи, а також якщо найближчим ча
сом прогнозуються заморозки

оСновні ПеревАГИ 

• Легко інтегрується до вашої системи за

хисту зернових завдяки широкому «вікну» 

застосування та діапазону робочих темпе

ратур (від +5 до 20°С)

• Швидкий та тривалий рістрегулюючий 

ефект на культуру завдяки поєднанню 

двох діючих речовин

• Забезпечує кращий розвиток кореневої 

системи, підвищує продуктивне кущення 

рослин

  • Зменшує довжину соломини та  

    потовщує її стінки, що підвищує  

    стійкість рослин до вилягання

Діючі речовини
прогексадіон кальцію (50 г/л) +  
мепікватхлорид (300 г/л)

Препаративна форма 
концентрат суспензії (КС)

Хімічна група 
ацилциклогексадіони +  
сполуки четвертинного амонію

розподіл у рослині  
системний

норма витрати робочої рiдини
200–400 л/га
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Медакс® Топ
Медакс® Топ – універсальний 
морфорегулятор для управління 
ростом і розвитком посівів озимої 
та ярої пшениці на різних етапах 
органогенезу за різноманітних умов 
навколишнього середовищ

Унікальність Медакс® Топ полягає в тому, що він 
здатен зменшувати висоту та запобігати виляган-
ню рослин як за допустимих низьких позитивних 
температурах, так і відносно високих. Крім того, 
ефективність та стабільність дії Медакс® Топ не за-
лежить від наявності чи відсутності сонця.

зчеплення рослини з ґрунтом та утриман-
ня стебла у вертикальному положенні

Для вимірювання зчеплення кореневої системи з 
ґрунтом використовують пружинний динамометр, який 
дає можливість визначити, яке зусилля в кілограмах 
необхідно прикласти, щоб вирвати рослину. Рослини 
озимої пшениці, оброблені регулятором росту  
Медакс® Топ, мають краще розвинену кореневу систе
му. Для їх витягування з ґрунту необхідно прикласти на 
30% більше зусиль ніж там, де обробка була відсутня. 
Крім того, Медакс® Топ здійснює не прямий, а опо
середкований вплив на розвиток кореневої системи. 
Внаслідок використання Медакс® Топ зменшується 
висота рослин, однак інтенсивність фотосинтезу 
залишається на тому ж рівні, а отже вивільняється 
значна частина пластичних речовин та енергії. Надалі 
вони успішно використовуються для створення кореня 
та закладки додаткових бокових пагонів.

визначення міцності зчеплення кореневої системи 
пшениці з ґрунтом

Сила, яка необхідна для викорінення пшениці
Контроль – 23 N/пр. пагін* 
Медакс® Топ (2х0,8 л/га) – 35 N/пр. пагін (Велика 
Британія, 10 днів після цвітіння, супіщані ґрунти)

*  Ньютон на продуктивний пагін. 1 кгс = 9,81 N.

   Контроль    Медакс® Топ  

вплив на структуру стебла: критерії оцінки

    Контроль                      Медакс® Топ     Контроль   Медакс® Топ

• Cell length
• Cell wall dry matter
• Lignin content

Інші параметри:
•  Площа поперечного перерізу 

стебла

• Довжина клітин

• Суха речовина у клітинах стебла

• Вміст лігніну

Джерело: Histological Effects: I. Rademacher and W. Khbauch Institute for Plant Production, University of Bonn

•  Склеренхіма (діаметр)

•     Товщина стінок клітини 
Щільність клітин  
(обведено)

• Стінка стебла (діаметр)

• Паренхіма (діаметр)

Дві діючі речовини чудово доповнюють одна одну!

вплив на структуру стебла: підсумкові результати

Хлормекват-хлорид Тринексапак-етил Медакс® Топ

 Довжина клітин 

 Діаметр стінок стебла

 Довжина клітин 

 Діаметр стінок стебла 

 Щільність клітин 

 Діаметр шару склеренхіми

 Довжина клітин 

 Діаметр стінок стебла 

 Щільність клітин 

 Діаметр шару склеренхіми 

 Суха речовина стінок клітини 

 Вміст лігніну

оптимальний рівень сонячної інсоляції для різних 
регуляторів росту

Інтенсивність сонячної інсоляції

Середній рівень інсоляції Високий рівень інсоляції

Медакс® Топ

ХлормекватХлорид 750

Тринексапакетил

Етефон

вплив погодних умов на ефективність дії 
регуляторів росту

При використанні регуляторів росту існує ціла низка 
обмежень, які насамперед пов’язані з гідротермічними 
умовами на час внесення і фазою росту та розвит
ку культури. ХлормекватХлорид 750 ефективно діє 
за середньодобової температури повітря +8...+15°С, 
тому рекомендованим періодом застосування є поча
ток виходу рослин у трубку ВВСН 30–32. Для Терпал® 
потрібно +15…+19°С, тому його рекомендовано засто
совувати у другій половині вегетації зернових культур, 
ближче до фази прапорцевого листка ВВСН 37–39. Ще 
одним важливим чинником є інтенсивність сонячної 
інсоляції. ХлормекватХлорид 750 доцільно застосову
вати у період з високим рівнем інтенсивності сонячної 
інсоляції, тобто в ясні, малохмарні, сонячні дні. Терпал® 
краще вносити в похмурі дні, коли рівень сонячної 
інсоляції значно нижчий. Такі обмеження пояснюються 
швидкістю перебігу біохімічних процесів у рослині, що 
впливає на нейтралізацію діючих речовин ретардантів, 
та їх стійкістю до розпаду під впливом сонячної радіації 
(фотостійкість). Саме з цих причин жоден зі згаданих 
вище продуктів не здатен повною мірою задовольнити 
потреби аграріїв. 
Однак завжди є виняток із правил.  
І це Медакс® Топ. Завдяки унікальній комбінації діючих 
речовин Медакс® Топ є універсальним регулятором 
росту озимої та ярої пшениці, який можна застосо
вувати від фази 3 листочків до появи прапорцевого 
листка (ВВСН 13–39). При цьому продукт демонструє 
відмінні ретардантні властивості в доволі широко
му діапазоні робочих температур (+5…+20°С), а 
ефективність і тривалість рістрегулюючого ефекту 
мало залежить від інтенсивності сонячної інсоляції, що 
робить його особливим серед аналогів.
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Регулятор росту рослин 
у посiвах ячменю та 
iнших зернових культур

Регламент застосування та спектр дії

застосування та спектр дії
для запобігання виляганню посівів (інгібує
ріст стебла) 

Культура
зернові колосові

норма витрати
1,0–2,5 л/га

Характеристика Терпал®

Терпал®

завдяки оптимальному мінеральному 
живленню, ефективному захисту і 
застосуванню Терпал® можна досягти 
максимального рівня та якості врожаю.

оСновні ПеревАГИ 

• Стримує рiст стебла та надає йому 

жорсткостi, попереджуючи вилягання 

ячменю та iнших зернових культур

• Запобiгає проникненню збудникiв хвороб 

всередину стебла 

• Підвищує врожай зерна

• Полегшує процес збирання врожаю та 

зменшує пов’язанi з цим витрати

Застосування препарату Терпал®, 1,0 л/га з метою зміцнення основи колоса

вплив обробки регулятором росту Терпал® на 
озимій пшениці на довжину міжвузля та розмір 
колоса

Джерело: с. Копачівка, Хмельницька обл., 2013 р.

Без  
обробки

Терпал®,  
1,0 л/га

Без  
обробки

Терпал®,  
1,0 л/га

Діючі речовини
мепікватхлорид, 305 г/л + етефон, 155 г/л

Препаративна форма 
розчинний концентрат (РК)

розподіл у рослині  
системний

Спосіб обробки/Фаза застосування
обприскування рослин на ранніх фазах 
органогенезу

норма витрати робочої рiдини
200–400 л/га

не рекомендується застосовувати Терпал®

• на ослаблених посівах

• на посівах, ушкоджених посухою

• при дефіциті вологи

• у сумішах із гербіцидами

• якщо перед або після застосування очікуються 
заморозки

• удень, за високих температур – вище +25оС

• після появи остюків, під час виходу колоса з трубки 
у рослин ячменю

• коли рослини перебувають у стані стресу

загальні рекомендації 

Терпал® можна змішувати з фунгіцидами Рекс® Дуо, 
Адексар® СЕ Плюс, Рекс® Плюс, Абакус®, Капало®, 
Осіріс® Стар. При змішуванні з фунгіцидами, що 
містять діючі речовини групи триазолів, норму Терпал® 
можна знижувати на 25%. При приготуванні бакової 
суміші з фунгіцидами Терпал® додають в останню 
чергу.

Приготування робочого розчину

Заповніть бак обприскувача водою на 2/3 об’єму 
і повільно додайте необхідну кількість препарату. 
Перемішайте робочий розчин, увімкнувши мішалку 
обприскувача. Доведіть об’єм робочого розчину  
до необхідного/бажаного.

Хімічна група 
етиленпродуценти +
сполуки четвертинного амонію
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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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Гербіцид  
на чотири пори року

Марафон®

Гербіциди



найбільш поширені види бур’янів          у посівах зернових культур

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia

Вівсюг звичайний 
Avena fatua

Гібіскус трійчастий
Hibiscus trionum

Горошок мишачий 
Vicia cracca

Берізка польова
Convolvulus arvensis

Волошка синя
Centaurea cyanus

Гірчак види
Polygonum spp.

Бромус (стоколос) види
Bromus spp.

Галінсога дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Вероніка види
Veronica spp.

Герань види
Geranium spp.

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Жовтець польовий
Ranunculus arvensis

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

Зірочник середній
Stellaria media

Злинка канадська
Erigeron canadensis

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кропива глуха пурпурова 
Lamium purpureum

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

Кучерявець Софії 
Descuraina sophia

Латук дикий
Lactuca serriola

Лисохвіст 
мишохвостиковий 
Alopecurus myosuroides

Дурман звичайний
Datura stramonium

Лобода види
Chenopodium spp.

Лутига види
Atriplex spp.

Максамосійка (мак дикий)
Papaver rhoeas

Молочайсонцегляд
Euphorbia helioscopia

Метлюг звичайний
Apera spica-venti
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найбільш поширені види бур’янів          у посівах зернових культур

Редька дика
Raphanus raphanistrum

Осот городній
Sonchus oleraceae

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Портулак городній 
Portulaca oleracea

Шпергель звичайний
Spergula arvensis

Роман польовий
Anthemis arvensis

Осот рожевий  
Cirsium arvense

Осот жовтий
Sonchus arvensis

Свербига східна 
Bunias orientalis

Паслін чорний
Solanum nigrum

Сухоребрик льозеліїв
Sisymbrium Loeselii

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Триреберник непахучий
Matricaria inodora

Чина бульбиста
Lathyrus tuberosus

Незабудка польова 
Myosotis arvensis

Падалиця CL Ріпак 
Brаssica nаpus

Сокирки польові
Consolida regalis

Петрушка собача 
звичайна
Aethusa cynapium

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Нетреба звичайна
Xanthium strumarium

Рутка лікарська
Fumaria officinalis

Ромашка без’язичкова 
Matricaria discoidea

Ромашка лікарська
Matricaria chamomilla

Падалиця CL Соняшник
Helianthus annuus

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Тонконіг види
Poa spp.

Череда трироздільна
Bidens tripartita

Щириця види
Amaranthus spp.

Фіалка види
Viola spp.

Чистець польовий
Stachys arvensis

Хвощ польовий 
Equisetum arvense

Щавель види
Rumex spp.
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...і жодних проблем  
у агронома із 
контролем бур’янів

Базагран®

оСновні ПеревАГИ

•  Має високу селективність до культурної 

рослини

•  Жодних обмежень у сівозміні

•  Один гербіцид для захисту багатьох культур

•  Забезпечує підвищення урожайності та 

має високу економічну ефективність 

•  У посівах рису Базагран® надійно 

контролює не лише широколисті, а й 

осокові бур’яни 

•  Успішно використовується в усьому світі  

              на мільйонах гектарів

Характеристика гербіциду Базагран®

Діюча речовина
бентазон, 480 г/л

Хімічна група
бензотіадіазинони

Препаративна форма
водний розчин (ВР)

розподіл у рослині
контактний

Спектр дії
однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4Д та
2М4Х, бур’яни

норма витрати робочого розчину
200–400 л/га

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця яра та озима, ячмінь, жито, овес, просо 
зернові ярі з підсівом конюшини 
зернові ярі (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом 
люцерни 

норма витрати
пшениця яра та озима, ячмінь, жито, овес, 
просо, зернові ярі з підсівом конюшини: 
2,0–4,0 л/га 

зернові ярі (пшениця, ячмінь, овес)  
з підсівом люцерни: 2,0 л/га  

Спосіб обробки/Фаза застосування  
Пшениця яра та озима, ячмінь, жито, овес, 
просо: обприскування посівів у фазі кущення 
культури

зернові ярі з підсівом конюшини: обприску
вання посівів у фазі 1го трійчастого листка у 
конюшини (у фазі кущення зернових)

зернові ярі (пшениця, ячмінь, овес)  
з підсівом люцерни: обприскування посівів 
у фазі 1–2 справжніх листків люцерни (у фазі 
кущення зернових)

Механізм дії

Бентазон має виражену контактну дію і засвоюється 
переважно зеленими частинами рослин. Діюча 
речовина блокує процес фотосинтезу. Відмирання 
бур’янів спостерігається через 3–5 діб.
Гербіцидний ефект проявляється на бур’янах, що 
активно вегетують. Холодна погода уповільнює 
початок дії цього гербіциду.

Приготування робочого розчину

Заповнити бак обприскувача водою на дві третини 
об’єму і повільно додати необхідну кількість препарату 
в бак обприскувача. Під час заповнення бака і до 
закінчення обприскування ретельно перемішувати 
робочий розчин. Готовий робочий розчин слід 
використовувати безпосередньо після приготування.

рекомендації щодо застосування

Базагран® доцільно застосовувати лише після 
появи сходів бур’янів у початкові фази їх розвитку. 
Базагран® є гербіцидом контактної дії, поглинання 
препарату відбувається переважно через листкову 
поверхню, тому дуже важливим є добре покриття та 
змочування листя бур’янів. У випадку недостатнього 
проникнення гербіциду через «парасольковий ефект» 
культури або інших бур’янів можливий недостатній 
контроль тих бур’янів, які ростуть у нижньому ярусі 
посіву. Після застосування гербіциду Базагран® 
протягом наступних 6 годин не повинні випадати 
опади та проводитися полив

Чутливість бур’янів до гербіциду Базагран® 

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia 

Берізка польова
Convolvulus arvensis

вероніка види
Veronica spp.

злинка канадська
Erigeron canadensis

Кропива глуха пурпурова 
Lamium purpureum

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

Лутига розлога
Atriplex patula

Мак-самосійка (мак дикий)
Papaver rhoeas

Паслін чорний
Solanum nigrum

Петрушка  
собача звичайна
Aethusa cynapium

Герань види
Geranium spp.

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Молочай-сонцегляд
Euphorbia helioscopia

осот рожевий
Cirsium arvense

рутка лікарська
Fumaria officinalis

Сокирки польові
Consolida regalis

Спориш звичайний
Polygonum aviculare

Фіалка види
Viola spp.

Горошок мишачий
Vicia cracca

Латук дикий
Lactuca serriola

Чистець польовий
Stachys arvensis

волошка синя
Centaurea cyanus

Галінсога дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

Гібіскус трійчастий
Hibiscus trionum

Гірчак види
Polygonum spp.

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Грабельки звичайні
Erodium cicutarium

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Дурман звичайний
Datura stramonium

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

зірочник середній
Stellaria media

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кропива жалка
Urtica urens

Кучерявець Софії 
Descurainіa sophia

Лобода види
Chenopodium spp.

незабудка польова 
Myosotis arvensis

нетреба звичайна
Xanthium strumarium

осот городній
Sonchus oleraceae

осот жовтий
Sonchus arvensis

Падалиця CL ріпак 
Brаssica nаpus

Падалиця CL Соняшник
Helianthus annuus

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Портулак городній 
Portulaca oleracea

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Приворотень польовий
Aphanes arvensis

редька дика
Raphanus raphanistrum

роман польовий
Anthemis arvensis

ромашка запашна
Matricaria discoidea

ромашка лікарська
Matricaria chamomilla

Свербига східна 

Bunias orientalis

Суріпиця звичайна

Barbarea vulgaris

Сухоребрик льозеліїв

Sisymbrium loeselli

Талабан польовий

Thlaspi arvense

Ториця польова 

Spergula arvensis

Триреберник  

непахучий

Matricaria inodora

Череда трироздільна

Bidens tripartita

Щириця види

Amaranthus spp.

Чутливість бур’яну до гербіциду при застосуванні повної норми витрати:

чутливі

середньочутливі

малочутливі

стійкі

Зазначена у збірнику чутливість бур’янів є середньо-
статистичною згідно з результатами багаторічних 
дослідів, проведених за типових умов вирощування 
тієї чи іншої культури. В окремих випадках можливе 
відхилення від зазначених показників, коли відбувається 
процес формування резистентності у видів бур’янів.

високоселективний контактний 
післясходовий гербіцид для контролю 
однорічних дводольних бур’янів.
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Базагран® М

Характеристика гербіциду Базагран® М

Діючі речовини
бентазон, 250 г/л + 2М4Х (МЦПА), 125 г/л

Хімічна група
бензотіадіазинони + похідні 
хлорфеноксиоцтової кислоти

Препаративна форма
розчинний концентрат (РК)

розподіл у рослині
контактний та системний

Механізм дії

Бентазон має виражену контактну дію. МЦПА має 

системну дію, потрапляє до вегетативних органів 

розмноження (кореневища, бульби, столони) і 

знищує їх.

Успіх за рахунок
контактної
та системної дії

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця, ячмінь, овес 
зернові ярі та озимі (пшениця, ячмінь, овес)  
з підсівом конюшини

норма витрати
2,0–3,0 л/га

Спосіб обробки/Фаза застосування
Пшениця, ячмінь, овес: обприскування 
посівів у фазі кущення культури

зернові ярі та озимі з підсівом конюшини: 
обприскування посівів у фазі 1го трійчастого 
листка у конюшини (у фазі кущення зернових)

оСновні ПеревАГИ

•  Двокомпонентний післясходовий гербіцид 

для знищення широкого спектра дводоль

них бур’янів, у т. ч. підмаренника чіпкого

•  Високоефективний у боротьбі з па

далицею ріпаку та соняшнику, у т. ч. 

виробничої системи Clearfield®

•  Високоселективний. Дозволений до за

стосування в посівах зернових з підсівом 

конюшини

•  Відсутні обмеження щодо чергування  

              культур у сівозміні

Приготування робочого розчину

Для приготування робочого розчину спочатку в бак 
обприскувача наливають дві третини води, потім 
додають визначену кількість препарату і доливають 
воду до необхідного об’єму. Роботи здійснюються із 
увімкненою мішалкою.

Чутливість бур’янів до гербіциду Базагран® M

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia 

вероніка види
Veronica spp.

Жовтець повзучий
Ranunculus repens

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

злинка канадська
Erigeron canadensis

Кропива глуха пурпурова 
Lamium purpureum

Кропива жалка
Urtica urens

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

Латук дикий
Lactuca serriola

Паслін чорний
Solanum nigrum

Петрушка собача звичайна
Aethusa cynapium

Хвощ польовий 
Equisetum arvense

Щавель види
Rumex spp.

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Молочай-сонцегляд
Euphorbia helioscopia

рутка лікарська
Fumaria officinalis

Спориш звичайний
Polygonum aviculare

Фіалка види
Viola spp.

Чистець польовий
Stachys arvensis

Берізка польова
Convolvulus arvensis

волошка синя
Centaurea cyanus

Галінсога  
дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

Герань види
Geranium spp.

Гібіскус трійчастий
Hibiscus trionum

Гірчак види
Polygonum spp.

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Горошок мишачий
Vicia cracca

Грабельки звичайні
Erodium cicutarium

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Дурман звичайний
Datura stramonium

Жовтець польовий
Ranunculus arvensis

зірочник середній
Stellaria media

Канатник  
Теофраста
Abutilon theophrasti

Кучерявець Софії 
Descurainіa Sophia

Лобода види
Chenopodium spp.

Лутига розлога
Atriplex patula

Мак-самосійка  
(мак дикий)
Papaver rhoeas

незабудка польова 
Myosotis arvensis

нетреба звичайна
Xanthium strumarium

осот городній
Sonchus oleraceae

осот жовтий
Sonchus arvensis

осот рожевий
Cirsium arvense

Падалиця CL  
ріпак 
Brаssica nаpus

Падалиця CL  
Соняшник
Helianthus annuus

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Портулак городній
Portulaca oleracea

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Приворотень польовий
Aphanes arvensis

редька дика
Raphanus raphanistrum

роман польовий
Anthemis arvensis

ромашка запашна
Matricaria discoidea

ромашка лікарська
Matricaria chamomilla

Свербига східна 
Bunias orientalis

Сокирки польові
Consolida regalis

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Сухоребрик льозеліїв
Sisymbrium loeselli

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Ториця польова 
Spergula arvensis

Триреберник непахучий
Matricaria inodora

Череда трироздільна
Bidens tripartita

Щириця види
Amaranthus spp.

Чутливість бур’яну до гербіциду при застосуванні повної норми витрати:

чутливі

середньочутливі

малочутливі

стійкі

Зазначена у збірнику чутливість бур’янів є середньо-статистичною 
згідно з результатами багаторічних дослідів, проведених за типових 
умов вирощування тієї чи іншої культури. В окремих випадках можли-
ве відхилення від зазначених показників, коли відбувається  
процес формування резистентності у видів бур’янів.

високоефективний післясходовий 
гербіцид для знищення широкого 
спектра дводольних бур’янів.

рекомендації щодо застосування

Ефект проявляється на бур’янах, що вегетують.
При використанні в осінній період у посівах зернових 
колосових культур для боротьби із падалицею 
ріпаку або соняшнику, зокрема Clearfield®, необхідно 
пам’ятати, що для отримання високої ефективності 
температура має бути не нижче +10ОС протягом 
7–10 днів після обприскування.

норма витрати робочого розчину
200–400 л/га
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Спосіб обробки/Фаза застосування 
обприскування посівів у фазі кущення культу
ри до початку виходу у трубку

Одні винаходи 
застарівають,  
інші залишаються

Діанат®

Селективний системний гербіцид 
для боротьби проти однорічних та 
багаторічних широколистих бур’янів у 
посівах зернових культур і кукурудзи, 
а також для застосування в бакових 
сумішах на парах.

Характеристика гербіциду Діанат®

Діюча речовина
дикамби диметиламінна сіль (480 г/л)

Хімічна група
похідні бензойної кислоти

Препаративна форма
розчинний концентрат (РК)

розподіл у рослині
системний

норма витрати робочого розчину
200–400 л/га

рекомендації щодо застосування
Найкращі результати проти однорічних бур’янів дає 
обробка у фазі розвитку 2–6 листків.
Проти багаторічних бур’янів Діанат® доцільно засто
совувати, коли бур’яни досягли 5 см (осоти – стадії 
розетки).
Найвища ефективність проти берізки польової 
досягається за обробки при висоті бур’яну 5–15 см.

Приготування робочого розчину

Заповнити бак обприскувача на дві третини водою і 
повільно додати необхідну кількість препарату в бак 
обприскувача. Одночасно, перемішуючи робочий роз
чин, увімкнути мішалку обприскувача. Довести об’єм 
робочого розчину до необхідного і продовжу вати 

перемішувати робочий розчин упродовж 10–15 хви
лин. Під час приготування бакових сумішей гербіциду 
Діанат® з іншими пестицидами слід дотримуватись 
таких загальних правил: в першу чергу в бак обприс
кувача рекомендується вносити тверді препаративні 
форми (ЗП, ВГ) і суспензії, потім слід додавати розра
ховану норму витрати гербіциду Діанат®, і в останню 
чергу – емульсії.

У будьякому разі перш ніж застосовувати бакові 
суміші, слід попередньо провести тести на сумісність. 
Готовий робочий розчин потрібно використовувати 
безпосередньо після приготування. Після проведен
ня обробок гербіцидом бак обприскувача необхідно 
ретельно промити водою. Обприскування слід прово
дити з увімкненою мішалкою.

оСновні ПеревАГИ 

• Завдяки високому синергетичному 

ефекту Діанат® є еталоном економічної 

та біологічної ефективності при 

використанні в бакових сумішах зі 

сульфонілсечовинами та гліфосатом

• Завдяки швидкому проникненню в листя та 

ефективному транспортуванню в кореневу 

систему бур’янів препарат забезпечує 

повну загибель дводольних бур’янів, 

включаючи види осоту, берізку польову, 

амброзію, канатник тощо, не підвищуючи 

при цьому вартість гектарної обробки

• Надійно знищує падалицю соняшнику у 

посівах зернових культур та кукурудзи,  

             у т. ч. Clearfield®

Регламент застосування та спектр дії

норма витрати
0,15–0,30 л/га

Культура
озима пшениця, ячмінь

Чутливість бур’янів до гербіциду Діанат®

вероніка види
Veronica spp. 

волошка синя
Centaurea cyanus

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

зірочник середній
Stellaria media

злинка канадська
Erigeron canadensis

Мак-самосійка (мак дикий)
Papaver rhoeas

нетреба звичайна
Xanthium strumarium

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

редька дика
Raphanus raphanistrum

ромашка види
Matricaria spp.

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Сухоребрик льозеліїв
Sisymbrium loeselli

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Герань види
Geranium spp.

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Кучерявець Софії 
Descurainіa sophia

Латук дикий
Lactuca serriola

Молочай-сонцегляд
Euphorbia helioscopia

Падалиця CL ріпак 
Brаssica nаpus

рутка лікарська
Fumaria officinalis

Сокирки польові
Consolida regalis

Фіалка види
Viola spp.

Амброзія полинолиста

Ambrosia artemisiifolia

Берізка польова 

Convolvulus arvensis

Галінсога дрібноквіткова

Galinsoga parviflora

Гірчак види

Polygonum spp.

Горошок мишачий 

Vicia cracca

Гусимець Таля

Arabidopsis thaliana

Дурман звичайний

Datura stramonium

Канатник Теофраста

Abutilon theophrasti

Курячі очка польові

Anagallis arvensis

Лобода види

Chenopodium spp.

Лутига розлога

Atriplex patula

осот городній

Sonchus oleraceae

осот жовтий

Sonchus arvensis

осот рожевий

Cirsium arvense

Падалиця CL Соняшник

Helianthus annuus

Паслін чорний
Solanum nigrum

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Ториця польова 
Spergula arvensis

Череда трироздільна
Bidens tripartita

Чина бульбиста
Lathyrus tuberosus

Щириця види
Amaranthus spp.

Чутливість бур’яну до гербіциду при застосуванні повної норми витрати:

чутливі

середньочутливі

малочутливі

стійкі

Зазначена у збірнику чутливість бур’янів є середньостатистичною 
згідно з результатами багаторічних дослідів, проведених за типо-
вих умов вирощування тієї чи іншої культури. В окремих випадках 
можливе відхилення від зазначених показників, коли відбувається 
процес формування резистентності у видів бур’янів.
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Гербіцид на чотири 
пори року

Марафон®

Гербіцид для ефективного контролю 
метлюга, падалиці ріпаку, підмаренника, 
ромашки та інших однорічних злакових 
та дводольних бур’янів у посівах 
зернових культур.

Характеристика гербіциду Марафон® 

Діючі речовини
пендиметалін, 250 г/л + ізопротурон, 125 г/л

Хімічна група
динітроаніліни + похідні сечовини

Препаративна форма
концентрат суспензії (КС)

розподіл у рослині
системний; поглинається первинним корінням 
та проростками бур’янів

оСновні ПеревАГИ  

• Контроль широкого спектра однорічних 

дводольних і злакових бур’янів, включаючи 

метлюг та падалицю ріпаку, у т. ч. 

Clearfield® 

• Гнучкий термін застосування 

• Довготривалий контроль (включаючи 

весняні «хвилі» бур’янів)

• Не викликає стрес у культури

• Відсутні обмеження щодо чергування 

культур у сівозміні

• Зниження навантаження на обприскувач у 

весняний період

• Забезпечує раціональне використання  

          елементів живлення та вологи

рекомендації щодо застосування

Термін застосування гербіциду Марафон® можна 
пристосувати до ваших потреб та ситуації на полі:
• Оптимальним строком внесення Марафон® є фаза 

1–3 листки у зернових (стадія BBCH 11–13), тому що 
цей термін найчастіше збігається з найвразливішою 
фазою бур’янів (фаза сім’ядолі або першої пари 
листків бур’яну)

• Марафон® можна також застосовувати у період 
3–4 листків зернових – до фази початку кущення 
(фази BBCH 13–21), але бур’яни не мають бути 
перерослими (наприклад, підмаренник не має 
пройти стадію першої мутовки)

• Ефективний контроль падалиці ріпаку, у т. ч. 
Clearfield®, досягається, коли ріпак перебуває у фазі 
сім’ядоль

Регламент застосування та спектр дії

Культура
озима пшениця, озимий ячмінь 

норма витрати
4,0 л/га

Спосіб обробки та фаза застосування  
обприскування у фазу 1–3 листків культури
(бур’яни на початкових фазах)

Фази ВВСН

Термін застосування препарату Марафон®

Марафон® 
4,0 л/га

Слід пам’ятати, що Марафон® – це гербіцид із 
ґрунтовою активністю, тому підготовка ґрунту  
має бути відповідною. Поверхня поля має бути 
вирівняною, а ґрунтові агрегати подрібнені до 
дрібногрудкуватого стану.

Переваги осіннього внесення гербіцидів

Марафон® – один гербіцид, один виїзд у поле
Озимим вже від самого початку вегетації загрожує 
конкуренція з боку бур’янів. Втрати врожаю, 
спричинені бур’янами, перевищують 10 ц/гa (1,57 т/гa 
озимої пшениці з випробувань IUNG, Вроцлав, 1998).
Існує багато випадків, коли рішення про осінній 
строк захисту від бур’янів зернових культур є 
обґрунтованим і просто необхідним:
• якщо попередник ріпак – контроль падалиці ріпаку;
•  у випадках ранніх строків сівби;
• за ранніх строків сівби, на полях з високим рівнем 

забур’янення;
• на полях, перезволожених у весняний період;
• у господарствах з великими обсягами весняно

польових робіт;
• на полях з високим рівнем засміченості метлюгом 

(Apera spica-venti).

Якщо одна з вищевказаних ситуацій існує у вашому 
господарстві або ви переконані у необхідності 
проведення осінніх агрозаходів, тоді, власне, потрібно 
потурбуватися про осінній захист зернових озимих 
культур. Зрозуміло, виникає головне питання: який 
препарат обрати?

Осіннє використання гербіцидів є досить пошире
ним та популярним агротехнічним заходом у наших 
найближчих сусідів – у Білорусі, Польщі та країнах 
Західної Європи. На ринку Європи безумовно 
виділяється Марафон®. Цей препарат уже кілька років 
наявний на ринку ЄС і щороку збільшується коло його 
прихильників.
У межах конкретного поля доводиться мати справу з 
контролем кількох десятків видів бур’янів, які мають 
різні біологічні особливості і шкодять у різні періоди 
вегетації культури. Тому, плануючи заходи хімічної 
боротьби з ними, треба чітко знати види бур’янів і 
які з них можна контролювати під час того чи іншого 
внесення гербіцидів.
Якщо розглянути агрофітоценоз зернового поля, 
зокрема озимих колосових, то вже в осінній період 
вегетації доводиться мати справу з представниками 
таких біологічних груп: ефемери (зірочник середній, 
тонконіг однорічний); озимі (стоколос житній і польо
вий, метлюг звичайний); зимуючі (волошка синя, гри
цики звичайні, талабан польовий, ромашка непахуча, 
злинка канадська, максамосійка тощо); дворічні (бур
кун білий і жовтий, будяк пониклий, синяк звичайний 
тощо). Насіння бур’янів наведених вище біологічних 
груп здатне проростати за температури 1–6°С, а сходи 
успішно витримують значне зниження температури 
у зимовий період. Наявність цих бур’янів в осінній 
період у посівах озимих зернових культур, а надалі й 
навесні, негативно впливає на забезпечення рослин 
елементами живлення, вологою, ФАР, що обумовлює 
зменшення нагромадження пластичних речовин, 
погіршує їх перезимівлю та кущення. Як показує прак
тика, знищення бур’янів в осінній період за допомогою 
гербіциду Марафон®, 4,0 л/га, допомагає зберегти 
близько 10–15 ц/га урожаю зерна.

норма витрати робочого розчину
200–350 л/га
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Джерело: А. Парадовський, Польща, 2005 р.  

При використанні гербіцидів для контролю бур’янів 
у посівах зернових культур у весняний період аграрії 
стикаються з цілою низкою проблем: несприятливі 
погоднокліматичні умови (перезволоження ґрунту, 
заморозки, дощ, сильний вітер тощо), переростання 
бур’янів та перевантаженість техніки для проведен
ня обробки. Восени кліматичні умови для боротьби з 
бур’янами набагато сприятливіші. Вони перебувають 
на початкових фазах розвитку, тому ефективність 
гербіцидів значно вища.
Дуже важливим чинником, що найкраще визначає 
придатність гербіциду для осіннього внесення, є його 
ефективна дія за низьких температур.  
У рослині за низьких температур всі життєві процеси 
сповільнюються. Післясходові страхові гербіциди ма
ють, як правило, системну дію, тому повільно прони
кають у бур’яни. Необхідно враховувати, що частина 

гербіцидів у холодну погоду (за температури нижче 
+10°С) стають фітотоксичними для рослин озимої 
пшениці. Особливо це стосується препаратів на основі 
групи 2,4Д та дикамби, які у жодному разі не можна 
використовувати за температури нижче +10°С!
Пендиметалін та ізопротурон, що входять до скла
ду гербіциду Марафон®, мають неперевершену 
ефективність за холодної погоди (діють від 0°С) та 
здатні забезпечувати високу ефективність навіть за 
5–6°С!

за осіннього внесення гербіцидів створю-

ються оптимальні умови (без конкурентів) 

для росту рослин озимих культур восе-

ни і впродовж щонайменше двох місяців 

навесні.

ефективність застосування гербіциду Марафон® на озимій пшениці 

Контроль без застосування гербіциду Марафон®, 4,0 л/га 
СТОВ «Перше травня», смт Велика Олександрівка, Херсонська обл., 2013 р.

Діюча речовина Мінімальна t, °C оптимальна t, °C Максимальна t, °C
Пендиметалін 0 5–15 25
Ізопротурон 0 6–8 20

Активність діючих речовин гербіциду Марафон® залежно від температури 

Марафон®
Десятки тисяч гектарів пшениці в Україні, що оброблені препаратом Марафон® восени, переконливо свідчать, що 
навіть за різного рівня інтенсивності виробництва, за різних кліматичних умов цей гербіцид не лише забезпечує 
чисте поле, а й значний приріст врожаю.  

Впевнений забіг до вищого врожаю

Середня урожайність по області

ПП «Карла Маркса-2»,  
с. Мінакове, Путивльський р-н, Сумська обл.
Норма мінеральних добрив: N
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Марафон®, 4,0 л/га, ВВСН 11–13

Гербіцид на основі триазолпіримідинів і похідних 
арилоксилканкарбонової кислоти, ВВСН 25–27
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+46% від середнього рівня 
врожайності в області
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Урожайність пшениці в Сумській обл.
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ТОВ «Голландська аграрна компанія»,  
с. Береза, Глухівський р-н, Сумська обл.
Норма мінеральних добрив: N
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Марафон®, 4,0 л/га + Гербіцид 1 (трибенуронметил), 12 г/га, 
ВВСН 13

Гербіцид на основі триазолпіримідинів +  
Гербіцид на основі фенілпіразолінів, ВВСН 25

44,5
52,0

+20% від середнього рівня 
врожайності в області

Урожайність пшениці в Сумській обл.

43,5 ц/га

45,2 ц/га

42,8 ц/га

38,9 ц/га

Урожайність пшениці в Полтавській обл.

ТОВ «Гай-Агро»,  
с. Мелюхи, Хорольський р-н, Полтавська обл.
Норма мінеральних добрив: N
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50,3
55,3

+22% від середнього рівня 
врожайності в області

Марафон®, 4,0 л/га, BBCH 21 (осінь)

Гербіцид на основі сульфонілсечовин, ВВСН 21 (осінь)

 5  
ц/га

СВК «Вівсяницькі»,  
с. Вівсяники, Козятинський р-н, Вінницька обл.
Норма мінеральних добрив: N
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Марафон®, 4,0 л/га, ВВСН 11–13

Гербіцид на основі триазолпіримідинів і похідних 
арилоксилканкарбонової кислоти, ВВСН 23–25

Урожайність пшениці у вінницькій обл.
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54,0

89,0
+100% від середнього рівня 

врожайності в області
35  
ц/га 5,5  

ц/га

7,5  
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Урожайність пшениці у Хмельницькій обл.
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Марафон®, 4,0 л/га, BBCH 11–13

Гербіцид на основі сульфонілсечовин + Гербіцид на основі  
арилоксифеноксипропіонових кислот, ВВСН 31–32
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56,0

+90% від середнього рівня 
врожайності в області

СТзОВ «Гарант»,  
с. Оринін, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька область
Норма мінеральних добрив: N
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74,0
18  
ц/га

71 70 



Марафон®

Контроль без застосування гербіциду Марафон®, 4,0 л/га

Контроль без застосування гербіциду Марафон®, 4,0 л/га

ефективність застосування гербіциду Марафон® на озимій пшениці

ефективність застосування гербіциду Марафон® на озимому ячмені

ефективність застосування гербіциду Марафон® проти  
метлюга звичайного 

с. Копачівка, Хмельницька обл., 2012 р.
Марафон®, 4,0 л/га

вплив на морфологічні показники рослин озимої 
пшениці

Гербіцид Марафон® характеризується системно
ґрунтовою дією, не спричиняє, що важливо, фіто ток
сичного стресу в рослин озимої пшениці. Перевага 
препарату полягає також у тому, що нині це єдиний 
гербіцид ґрунтової дії, який забезпечує довготри
валий контроль, зокрема весняних хвиль бур’янів. 
Застосовуючи цей препарат, можна отримати прак
тично чисті від бур’янів поля, навіть на момент збиран
ня врожаю.

Контроль  
без застосування гербіциду

Марафон®,  
4,0 л/га

ефективність застосування гербіциду Марафон® 
на озимій пшениці (відсутність бур’янів до кінця 
вегетації культури)

Марафон®, 4,0 л/га

 Марафон® – ефективне рішення 
 проти падалиці ріпаку

Збільшення посівних площ озимої пшениці, де як 
кращий попередник використовується озимий ріпак, 
у більшості випадків вимагає обов’язкового знищен
ня його падалиці одразу після появи сходів озимини. 
Адже ріпак має значно потужніший, ніж пшениця, 
початковий ріст. Знищення падалиці ріпаку навесні 
є технологічно й особливо фінансово помилковим. 
Осіннє внесення гербіцидів на полях, де попередником 
пшениці є ріпак, має бути загальноприйнятим елемен
том технології.
Гербіцид Марафон® високоефективний проти падалиці 
традиційної та Clearfield®ріпаку.
Проте необхідно враховувати, що Марафон® та інші 
страхові гербіциди малоефективні проти розвинутих 
рослин падалиці ріпаку чи інших перерослих бур’янів 
на час використання гербіциду.

Марафон® безпечний для наступних культур сівозміни, 
щодо цього немає ніяких обмежень. У разі загибелі 
озимої пшениці і за потреби пересіву навесні можна 
без проблем висівати досить широкий спектр культур: 
ярі зернові, кукурудзу, картоплю тощо.

ТОВ «Новий Світ-Агро», с. Городниця, Черкаська обл., 2013 р.

ТОВ «Трипілля», с. Козин, Рівненська обл., 2013 р.

за високого рівня забур’яненості в осінній період 
рослини озимої пшениці закладають значно 
меншу кількість продуктивних стебел. Крім того, 
значна конкуренція з боку бур’янів за фактори 
життя під час відновлення весняної вегетації 
обумовлює закладку коротшого колоса з мен-
шою кількістю колосків у ньому. Тому важливо 
знищити конкуренцію з боку бур’янів на почат-
ку вегетації – на ранніх, найчутливіших етапах 
росту і розвитку озимої пшениці. осіннє вне-
сення гербіцидів сприяє оптимальному розвит-
ку кореневої системи пшениці та формуванню 
морфотипу рослини, що забезпечує максимальну 
(80–100 ц/га) реалізацію генетичного потенціалу 
врожайності сучасних інтенсивних сортів.

Без обробки 73 72 



Марафон®

інтенсивна система захисту озимої пшениці

Кінто® Дуо, 2,5 л/т

Капало®, 1,5 л/га, ВВСН 31–32

Абакус®, 1,5 л/га, ВВСН 37–39

Осіріс® Стар, 1,5 л/га, ВВСН 65

Бі58® Новий, 1 л/га + Фастак®, 0,15 л/га,  

ВВСН 31–32 

Бі58® Новий, 1 л/га + Фастак®, 0,15 л/га,  
ВВСН 37–39

ХлормекватХлорид 750, 1,2 л/га, ВВСН 31–32

NPK 16:16:16, 300 кг/га, ВВСН 00

Сульфат амонію, 300 кг/га, ВВСН 21–25

Аміачна селітра, 300 кг/га, ВВСН 25–29

Карбамід, 100 кг/га, ВВСН 37–39

інтенсивна система захисту озимого ячменю

Кінто® Дуо, 2,5 л/т

Капало®, 1,5 л/га, ВВСН 31–32

Абакус®, 1,5 л/га, ВВСН  51

Бі58® Новий, 1,2 л/га, ВВСН 31–32 

Бі58® Новий, 1,2 л/га, ВВСН 37–39

Терпал®, 0,8 л/га, ВВСН 32–33 

Терпал®, 0,5 л/га, ВВСН 37–39

NPK 16:16:16, 300 кг/га, ВВСН 00

Сульфат амонію, 300 кг/га, ВВСН 21–25

Аміачна селітра, 300 кг/га, ВВСН 25–29

Чутливість бур’янів до гербіциду Марафон®

Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia

Герань види
Geranium spp.

Грицики звичайні
Capsella bursa-pastoris

Кучерявець Софії 
Descurainіa sophia

Латук дикий
Lactuca serriola

осот городній
Sonchus oleraceae

осот жовтий
Sonchus arvensis 

Суріпиця звичайна
Barbarea vulgaris

Талабан польовий
Thlaspi arvense

Чистець польовий
Stachys arvensis

Бромус (стоколос) стерильний
Bromus sterilis

Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

Падалиця CL Соняшник
Helianthus annuus

Сухоребрик льозеліїв
Sisymbrium loeselli

вівсюг звичайний 
Avena fatua

злинка канадська
Erigeron canadensis

осот рожевий
Cirsium arvense

рутка лікарська
Fumaria officinalis

вероніка види
Veronica spp.

волошка синя
Centaurea cyanus

Галінсога дрібноквіткова
Galinsoga parviflora

Гірчак види
Polygonum spp.

Гірчиця польова
Sinapis arvensis

Горобейник польовий
Lithospermum arvense

Гусимець Таля
Arabidopsis thaliana

Жабрій звичайний
Galeopsis tetrahit

зірочник середній
Stellaria media

Канатник Теофраста
Abutilon theophrasti

Кропива глуха пурпурова 
Lamium purpureum

Кропива жалка
Urtica urens

Курячі очка польові
Anagallis arvensis

Лисохвіст  
мишохвостиковий 
Alopecurus myosuroides

Лобода види
Chenopodium spp.

Лутига розлога
Atriplex patula

Мак-самосійка  
(мак дикий)
Papaver rhoeas

Метлюг звичайний
Apera spica-venti

Мишій види
Setaria spp.

незабудка польова 
Myosotis arvensis

Падалиця CL ріпак 
Brаssica nаpus

Пальчатка кровоспиняюча 
Digitaria ischaemum

Паслін чорний
Solanum nigrum

Підмаренник чіпкий
Galium aparine

Портулак городній 
Portulaca oleracea

Празелень звичайна 
Lapsana communis

Приворотень польовий
Aphanes arvensis

Просо куряче (плоскуха)
Echinochloa crus-galli

редька дика
Raphanus raphanistrum

роман польовий
Anthemis arvensis

ромашка види
Matricaria spp.

Свербига східна 
Bunias orientalis

Спориш звичайний
Polygonum aviculare

Тонконіг види
Poa spp.

Ториця польова 
Spergula arvensis

Триреберник  
непахучий
Matricaria inodora

Фіалка види
Viola spp.

Щириця види
Amaranthus spp.

Чутливість бур’яну до гербіциду при застосуванні повної норми витрати:

чутливі

середньочутливі

малочутливі

стійкі

Зазначена у збірнику чутливість бур’янів є середньостатистичною 
згідно з результатами багаторічних дослідів, проведених за типо-
вих умов вирощування тієї чи іншої культури. В окремих випадках 
можливе відхилення від зазначених показників, коли відбувається 
процес формування резистентності у видів бур’янів.

вплив обробки гербіцидом Марафон® на врожайність  
(при застосуванні інтенсивної системи захисту)

Демоцентр BASF, ТОВ «Гарант», Хмельницька обл., 2013 р.

Стандарт, внесення навесні (BBCH 25–27) Марафон®, 4,0 л/га (BBCH 12–13)
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Марафон®

Досвід застосування Марафон® в Україні

Марафон® – обов’язкова передумова  
на шляху до максимальних врожаїв.

Тов «Гарант»
Хмельницька обл.
Комарницький олег володимирович,
керівник господарства

Застосування гербіциду Марафон® допомагає знизити конкуренцію з боку бур’янів стосовно рослин зер
нових щодо споживання поживних елементів та умов повноцінного розвитку. У 2013 р. при застосуванні 
інтенсивної системи захисту компанії BASF на виробничих посівах, що передбачала триразову обробку 
фунгіцидами та регулятором росту, на ділянках із застосуванням Марафон® ми отримали врожай озимої 
пшениці 96–99 ц/га, а озимого ячменю – 81 ц/га, що на 13–20% вище порівняно з ділянками, де було внесено 
гербіцид навесні.

Марафон® – надійний результат  
та суттєва економія часу  
під час весняних  
польових робіт.

Група агрокомпаній 
«вінкор»
Тов «Агро-Перемога»
Полтавська обл.
романюк олександр
володимирович,
головний агроном

Ранній весняний обробіток гербіцидом час 
то ускладнюється занадто вологим ґрунтом 
навесні, що заважає навіть вийти в поле. 
Гербіцид Марафон® забезпечив надійний за
хист від однорічних злакових та дводольних 
бур’янів ще з осені. У 2013 р. у господарстві 
«АгроПеремога» ми одержали 56–59 ц/га озимої 
пшениці, в «ЗоріАгро» – по 45–50 ц/га пшениці, у 
«Червонозаводському» – 42 ц/га озимого ячменю 
на ділянках, де був внесений цей гербіцид.

Марафон® – надійне рішення в 
боротьбі з веронікою, падалицею 
озимого ріпаку та іншими 
бур’янами навіть на Півдні України.

СТов «Перше Травня», 
Херсонська обл.
Косюк Сергій олексійович, 
голова господарства

Для нашого посушливого регіону ефект від засто
сування Марафон® нас здивував: був забезпечений 
контроль бур’янів, а особливо – вероніки. У 2013 р. 
році на експериментальних ділянках, незважаючи 
на посушливі умови нашого регіону, коли перші 
дощі були лише на початку травня, а згодом ще не
величкий дощ у період наливу зерна, ми отримали 
53 ц/га озимої пшениці по пару на цих ділянках.

Марафон® – правильне рішення на шляху  
контролю Clearfield®падалиці ріпаку,  
метлюга та підмаренника.

New Century Holding (NCH) Агрохолдинг «Лат Агро»,
Чернігівська обл.
Карпенко Поліна іванівна,
головний агроном

Стосовно гербіциду Марафон® можу сказати, що це абсолютно новий підхід до захисту пшениці та ячменю 
від бур’янів. Із поширенням у сівозмінах ріпаку, а останніми роками – також ріпаку Clearfield®, у нас немає 
альтернативи застосуванню гербіциду Марафон®. Не кажучи вже про контроль таких проблемних бур’янів, як 
метлюг, підмаренник чіпкий, вероніка, мак дикий, герань дика, що забезпечує цей гербіцид. Технологія осін
нього внесення гербіциду в посівах озимої пшениці та ячменю дала нам змогу мати більше часу навесні для 
проведення інших операцій. У 2013 році ми зібрали врожай озимої пшениці на рівні 60 ц/га.

Метлюг та низькі температури –  
не проблема, якщо ваш вибір – 
гербіцид Марафон®.

Тов «Агросолюшнс»
Хмельницька обл.
завадський
 віталій Станіславович, 
керівник господарства

При застосуванні Марафон® проблем з контролем 
сходів метлюга, який здатен проростати вже при  
+4–6°С, ми не побачили, а це свідчить про 
ефективність препарату навіть за низьких темпера
тур. Саме на таких площах із забур’яненням метлю
гом ми і використовуємо Марафон®. У 2013 р. висо
кий потенціал врожайності пшениці, що ми бачимо і 
цього року на посівах, оброблених цим гербіцидом, 
переконали нас у правильному виборі. 

Гербіцид Марафон® – оптимальне 
рішення захисту від бур’янів у 
сучасних інтенсивних технологіях 
вирощування озимої пшениці.

Тов «новий Світ-Агро», 
Черкаська обл.
Шилюк віктор Павлович, 
керівник господарства

Надійний контроль падалиці ріпаку, а також 
сходів підмаренника чіпкого, вероніки, гірчаку 
березкоподібного, зірочника, лободи та інших 
бур’янів забезпечує чистоту посівів практично до 
збирання врожаю. Марафон® допоміг нам «вичис
тити» поля від високої забур’яненості. У 2013 р. 
ми одержали 61–76 ц/га озимої пшениці та 60 ц/га 
ячменю на полях, де застосовували цей гербіцид  
та інші препарати компанії BASF.
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Симптоми ураження на колосі проявляються 
з фази наливання зерна у вигляді побіління 
лусок колосків, що чітко видно на фоні зеле
ного здорового колосся. Уражується верхня, 
середня або нижня його частини і зрідка весь 
колос. Згодом на лусках колосків, а іноді на 
зерні з’являється наліт грибниці рожевого, 
оранжевого або червоного забарвлення. За 
теплої вологої погоди на ньому формуються 
дрібні чорні перитеції. При ранньому ураженні 
хвороба на зерні проявляється у вигляді та
ких симптомів: білувата крейдоподібна по
верхня, повна втрата блиску та скловидності, 
пухкий, крихкий ендосперм, зморшкуватість і 
щуплість із вдавленою глибокою борозенкою, 
наявність у борозенці або зародковій частині 
зернівки павутиноподібного нальоту гриба; 
зародок нежиттєздатний і на зрізі темний. 
При пізньому ураженні зерно за величиною 
не відрізняється від здорового, але у вологій 
камері через 1–3 дні на ньому з’являється 
наліт гриба. Недобір врожаю при ураженні 
всього колосу становить 82%, половини – 
76%, третини – 44%, крім того, близько 70% 
зерен втрачають схожість. Фузаріоз коло
су погіршує хлібопекарські якості борош
на. Зерно, уражене видами F. graminearum, 
F. sporotrichella, може викликати отруєння 
людей та тварин.

Джерело інфекції – рослинні рештки, ґрунт, 
насіння. Зараження відбувається сумко
спорами, конідіями, які поширюються за до
помогою вітру, дощу, комах. Розвитку хво
роби сприяє підвищена вологість та темпе
ратура повітря, дощі. Критичним періодом 
для зараження є фаза цвітіння. Оптимальні 
умови для зараження та розвитку хворо
би  – часті дощі, підвищена вологість і тем
пература повітря 28–30°С в період від по
чатку колосіння до достигання. Збудникам 
фузаріозу для зараження колосків потрібна 
підвищена вологість щонайменше протягом 
24–40 годин за температури вище 20°С.
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З’являється на листках, листкових піхвах, 
стеблах і колосі. На сходах перші симп томи 
помітні у вигляді дрібних хлоротичних 
або жовтуватих плям. Пізніше плями 
збільшуються, стають світлобурими з тем
ною облямівкою або без неї. У центрі плям 
утворюються темнокоричневі блискучі 
пікніди у вигляді чорних крапок. На стеблах 
хвороба проявляється як розпливчасті пля
ми без облямівки. Септоріоз листя призво
дить до зменшення асиміляційної поверхні, 
передчасного висихання листя і рослин, 
зниження врожаю зерна й погіршення його 
посівних і технологічних якостей. Втрати 
врожаю в середньому становлять 10–15% 
(можуть сягати 40% і більше).

Хвороба проявляється переважно на лист
ках із верхнього боку, рідше на листкових 
піхвах і стеблах, у вигляді іржавобурих, 
більшменш овальних урединій, які за силь
ного ураження густо покривають всю лист
кову пластинку. Урединії спочатку покриті 
епідермісом рослиниживителя, який скоро 
розтріскується, і тоді з’являється іржаво
бура маса уредініоспор. Пізніше пере
важно на нижньому боці листків утворю
ються розсіяно під епідермісом видовжені 
чорні телії з теліоспорами. Втрати врожаю 
від бурої іржі залежать від строків мак
симального її розвитку, стійкості сорту, 
технології вирощування і можуть досяга
ти від 3 до 10–15 ц/га і більше. При цьому 
значно погіршуються якісні показники: 
зменшується натура зерна, скловидність, 
вміст сирої клейковини, сила борошна.

Уражує листки, листкові піхви, стебла, 
колоскові луски й остюки у вигляді поверх
невого білого павутинного нальоту, який 
складається з міцелію та конідіального 
спороношення збудника хвороби. Пізніше 
він ущільнюється й утворює спочатку 
білі, а потім буруваті ватоподібні поду
шечки, на яких з’являються чорні плодові 
тіла – клейстотеції. Ураження борош
нистою росою призводить до зменшен
ня асиміляційної поверхні та зниження 
інтенсивності фотосинтезу рослин. При 
сильному й ранньому ураженні зменшу
ються кущистість і висота рослин, затриму
ються строки колосіння, настає передчас
не достигання зерна. Зерно формується 
кволе. Недобір урожаю при цьому досягає 
30% і більше. У середньому він становить 
на пшениці 10–15%, житі – до 5%, ячмені – 
15–20%% і вівсі – близько 10%. 

Септоріоз листя Фузаріоз колосу

Fusarium graminearum, F. avenaceum, F. poae, F. sporotrichioides, F. culmorum

Бура іржа

Puccinia recondita tritici

Борошниста роса

Blumeria graminis

Основна роль у розвитку септоріозу 
на посівах зернових культур належить 
пікноспорам. Пікноспори після звільнення з 
пікнід поширюються на посівах лише за до
помогою крапель, особливо інтенсивно під 
час дощів із сильним вітром. Вони пророс
тають і заражають рослини в краплях води 
або за 100відсоткової вологості повітря 
і температури 4–32°С (оптимум 20–25°С). 
Пікноспори S. tritici проростають через 12–
15 годин після виходу з пікнід. Тривалість 
інкубаційного періоду на пшениці становить 
7–25 днів, житі – 6–12, ячмені – 6–9 і вівсі – 
8–11 днів. За вегетаційний період збудни
ки хвороб можуть дати кілька поколінь. 
Інфекція септоріозу зберігається на рослин
них рештках, сходах падалиці, посівах ози
мини, а також на диких і культурних травах.

Уражаються сходи озимих восени 
урединіоспорами, що збереглися на решт
ках стерні або утворилися й перенеслися 
з падалиці чи диких злакових трав. Зимує 
гриб переважно на стадії урединіоміцелію. 
Рано навесні на посівах озимої пшениці ут
ворюються урединіоспори й за наявності 
краплиннорідинної вологи та температури 
2,5–31°С (оптимум 15–25°С) проростають і 
заражають здорові рослини. Швидкість за
раження становить 7 годин за 5°С і 4 годи
ни – за 15–20°С, а тривалість інкубаційного 
періоду – 18 днів за 4°С і 5 днів – за 20–25°С. 
За вегетацію за сприятливих погодних умов 
гриб може дати багато урединігенерацій, 
що призводить до сильного ураження рос
лин, їх передчасного всихання й різкого 
зниження продуктивності.

Зимує збудник міцелієм на озимині та 
клейстотеціями на рослинних рештках. 
Основним джерелом поширення хворо
би в період вегетації злаків є конідії. Вони 
проростають за вологості 95–100% та тем
ператури від 3 до 31°С (оптимум 14–17°С), 
а рослини можуть уражатися за темпера
тури 0–20°С і вологості повітря 50–100%. 
Тривалість інкубаційного періоду хво
роби становить 3–11 днів (у середньому 
4–5 днів). Підвищення температури понад 
30°С різко затримує розвиток хвороби. 
Сильне ураження озимих відзначається на 
ранніх посівах, за високої їх загущеності 
та недостатньої освітленості, при внесенні 
високих доз мінеральних добрив, особливо 
азотних.

Septoria tritici

    основні грибні         хвороби пшениці  
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Хвороба проявляється на листках, листко
вих піхвах, іноді на стеблах, остюках, ко
лоскових покривних і приквіткових лусках і 
навіть на зернівках. Яскравожовті урединії 
гриба дрібні, округлі або видовжені. Вони 
розташовані на верхньому боці молодих 
листків. Спочатку поодинокі, а пізніше 
численні, вони утворюють на обох боках 
листків між жилками правильні повздовжні 
ряди у вигляді пунк тир них ліній або смуг за
вдовжки до 10 см і більше. При сильному 
ураженні урединії утворюються групами, 
навколо яких формуються хлоротичні пля
ми. Пізніше на місці урединій формуються 
темнобурі або майже чорні з блискучою по
верхнею телії. Максимальна шкодочинність 
хвороби спостерігається за сприятливих 
умов її розвитку у період фази цвітіння – 
молочна стиглість, коли значно уражають
ся всі надземні органи, зокрема і колос. В 
результаті зерно стає щуплим або зовсім не 
наливається, а втрати врожаю досягають 
15–20%.

Первинне ураження аскоспорами про яв
ляється у вигляді світлокоричневих окру
глих плям на листках нижнього ярусу, які 
розташовані близько до поверхні ґрунту. 
Зараження перебігає успішно за наявності 
періоду підвищеної вологості протягом 
6–48 годин. Симптоми хвороби проявляють
ся через 5–7 діб після зараження. Спочатку 
з’являються дрібні темнокоричневі плями з 
жовтим ореолом. На чутливих до хвороби со
ртах пшениці плями досягають розміру 1–5 см; 
вони мають форму еліпса і світлокоричневе 
забарвлення, іноді набувають ромбоподібної 
або сочевицеподібної форми, зазвичай 
облямовані зоною хлорозу. На листках рос
лин, що мають стійкість до хвороби, плями 
розростаються незначно або залишаються 
без змін, особливо на прапорцевому листку. 
Може викликати ураження колоскових лусок. 
На різних сортах пшениці симптоми можуть 
варіювати: зона хлорозу може бути великою 
або взагалі відсутньою. Наявність у центрі пля
ми темнокоричневої точки надає їй схожості 
з оком. При розростанні плями зливаються. 
Інфіковане листя зі збільшенням зони ура
ження відмирає, починаючи з верхівки. 
Конідії слугують джерелом вторинної інфекції. 
Вони переносяться вітром приблизно на 75 м. 
Передача інфекції насінням малоймовірна.

Перші симптоми з’являються у вигляді 
дрібних хлоротичних або жовтуватих 
плям. Пізніше плями збільшуються, стають 
світлобурими з темною облямівкою або 
без неї. У центрі плям утворюються темно
коричневі блискучі пікніди у вигляді чорних 
крапок. На стеблах хвороба виявляється 
як розпливчасті плями без облямівки. 
На колоскових лусочках септоріоз має 
вигляд розпливчастих темнобурих або 
темнофіолетових плям. У місцях уражен
ня тканина світлішає, і на ній формуються 
пікніди. Септоріоз призводить до змен
шення асиміляційної поверхні, передчас
ного висихання листя й рослин, зниження 
врожаю зерна і погіршення його посівних 
і технологічних якостей. Втрати врожаю в 
середньому становлять 10–15% (можуть 
сягати 40% і більше).

Жовта іржа Піренофороз, жовта плямистість

Drechslera tritici-repentis

Септоріоз колосу

Septoria nodorum

Джерелами інфекції є уражені хворо
бою дикі злаки, падалиця, посіви зер
нових колосових. Перезимовує гриб 
в урединіальній стадії в живих росли
нах озимих злаків і насінні. Пророс
тання урединіоспор і зараження рослин 
відбувається за наявності краплинно
рідинної вологи або 100відсоткової 
вологості повітря за температури дещо 
вищої за 0°С, а припиняється – понад 25°С. 
Оптимум для розвитку збудника – 11–13°С. 
Тривалість інкубаційного періоду хворо
би за температури 10–15°С становить  
10–11 днів. За низьких температур і низь
кого рівня інсоляції латентний період може 
становити 60 днів і більше (ураження во
сени – симптоми навесні). Епіфітотії жовтої 
іржі частіше виявляються в роки з прохо
лодною весною і першою половиною літа.

Ріст міцелію, а також проростання спор 
можливе в широкому діапазоні темпе
ратур 5–35°С, оптимальна температура 
для розповсюдження конідій – 21–23°С. 
Передумовою для масового розповсюджен
ня збудника є послідовне чергування різних 
рівнів вологості за температури не менше 
+20°С. Для утворення конідієносців потрібен 
нетривалий дощ. Надалі протягом теплої й 
вологої ночі відбувається спороутворення, 
а коли настає теплий і сухий день, конідії 
відокремлюються від конідієносців і розпов
сюджуються вітром. Оптимальні умови для 
епіфітотії – температура 24–27°С, вологість 
повітря 90–98%. За температури 20–25°С 
латентний період становить 3–4 дні. Вже че
рез 6–8 днів розпочинається споруляція.

Джерелами інфекції є пікноспори, які 
містяться в пікнідах на некротизованих 
тканинах листя. Поширення відбувається 
завдяки краплям дощу. Для розвитку 
інфекції необхідна температура вище 
10°С. Для лавиноподібного поширен
ня хвороби необхідна температура при
близно 20°С і постійне випадання опадів. 
Пікноспори починають проростати через 
2–3 години після виходу з пікнід. За опти
мальних умов через 8–12 днів після зара
ження стають помітними нові симптоми з 
повторним утворенням пікнід.

Puccinia striiformis
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При «альтернаріозному» чорному зарод
ку за вологих умов на колоскових лусках і 
зерні утворюється зеленуватобурий наліт 
грибниці, а при «гельмінтоспоріозному» – 
темнобурий оксамитовий. Більшої шкоди 
завдають гельмінтоспоріозні й фузаріозні 
гриби, міцелій яких здатен проникати глибо
ко в тканини зародка та ендосперм зерна. 
Інші ж збудники зосереджуються в плодовій 
оболонці зародка. Шкідливість хвороби 
при гельмінтоспоріозному типі ураження 
значно більша, ніж при альтернаріозному. 
Вона проявляється в зниженні врожайності 
й погіршенні його посівних та технологічних 
якостей. Крім того, рослини з такого 
насіння або зовсім гинуть на стадії сходів 
від кореневої гнилі, або стають недорозви
нутими й малопродуктивними. 

Чорний зародок насіння

Alternaria tenuis, Drechslera sorokiniana, Fusarium spp., Pinicilium spp.,  
Cladosporium spp.

Збудники гельмінтоспоріозного й альтерна
ріозного типів чорного зародку зберігаються 
у вигляді грибниці та конідій на уражених 
рослинних рештках і зерні. Рослини за
ражаються конідіями грибів у період від 
фази колосіння до повної стиглості зерна. 
Особливо сильно хвороба розвивається 
в роки з підвищеною (понад 24°С) темпе
ратурою й високою вологістю повітря в 
першій половині вищезгаданого періоду. 
При пізньому ураженні пігментація зернівок 
не змінюється, і відрізнити їх від здорових 
візуально неможливо.
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Уражує листки, листкові піхви, стебла, 
колоскові луски й остюки у вигляді поверх
невого білого павутинного нальоту, який 
складається з міцелію та конідіального 
спороношення збудника хвороби. Пізніше 
він ущільнюється та утворює спочатку 
білі, а потім буруваті ватоподібні поду
шечки, на яких з’являються чорні плодові 
тіла – клейстотеції. Ураження борош
нистою росою призводить до зменшен
ня асиміляційної поверхні та зниження 
інтенсивності фотосинтезу рослин. При 
сильному й ранньому ураженні зменшують
ся кущистість і висота рослин, затримують
ся строки колосіння, настає передчасне до
стигання зерна. Зерно формується щупле. 
Недобір урожаю при цьому досягає 30% 
і більше. У середньому він становить на 
ячмені 15–20%. У пивоварного ячменю, крім 
зменшення маси 1000 зерен, збільшується 
вміст протеїну в зерні і знижується відсоток 
виходу солоду. Сорти ячменю з генетичною 
резистентністю до борошнистої роси мо
жуть реагувати на зараження локальним 
відмиранням ураженої тканини («некрози 
резистентності»). Причина цих некрозів – 
гіперчутливість епідермісу. Заражені 
клітини листка швидко відмирають, фор
муючи «кільце мертвої тканини» навко
ло місця проникнення інокулюма. Таким 
чином, не отримує поживних речовин і 
гине, що перешкоджає поширенню хво
роби. На листках ячменю залишаються 
темні некротичні плями з різним ступенем 
вираженості, на яких можна виявити за
лишки міцелію.

Борошниста роса

Зимує збудник міцелієм на озимині та 
клейстотеціями на рослинних рештках. 
Основним джерелом поширення хвороби в 
період вегетації злаків є конідії. Споруляція 
може відбуватися в температурному 
діапазоні від 5 до 28°С, оптимум – 20°С. 
Інкубаційний період за температури 20°С 
становить близько 66 годин. Для проро
стання спор оптимальний рівень відносної 
вологості становить 95%. Значне уражен
ня озимих відзначається на ранніх посівах, 
за високої їх загущеності та недостатньої 
освітленості, при внесенні значних доз 
мінеральних добрив, особливо азотних.

Blumeria graminis f. sp. hordei

Відторгнення тканин листка ози-
мого ячменю внаслідок реакції на 
ураження борошнистою росою 
(локалізація збудника хвороби)
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Перші прояви хвороби спостерігаються в 
період кущення, а посилений її розвиток – під 
час цвітіння та наливання зерна. Характерна 
ознака – поява на листках овальних бурих 
плям із блідорожевим обідком. Плями мають 
повздовжні й поперечні смуги, які утворюють 
сітчастий малюнок. Плями не зливаються, а 
листя не розщеплюється, і завдяки цьому 
зовні сітчаста плямистість відрізняється від 
смугастої. На плямах утворюється темно
сірий наліт, а на колоскових лусочках і зерні – 
побуріння і малопомітні світлобурі плями. 
Шкодочинність хвороби проявляється в 
зменшенні площі асиміляційної поверхні 
листків, що негативно впливає на натуру 
зерна. Зараження рослин у фазі колосіння 
викликає зменшення кількості зерен у колосі. 
Втрати врожаю при інтенсивності ураження 
від 50 до 70% становлять 33–50%.

Уражує листки, піхви, стебла і колос спо
чатку у вигляді жовтих плям, які пізніше 
зливаються у світлокоричневі смуги з 
вузькою пурпуровою облямівкою. На пля
мах і смугах утворюється темносірий 
наліт конідіального спороношення. Перші 
симптоми ураження хворобою можна вия
вити у формі повздовжніх смуг у середині 
листка не раніше, ніж у фазі початку  
кущення. Максимальний розвиток хвороби 
спостерігається зазвичай у фазі цвітіння  – 
наливання зерна. У місцях ураження листки 
підсихають, руйнуються, розщеплюються 
уздовж жилок на кілька частин, засихають 
і обпадають. При ураженні колосу міцелій 
проникає в зав’язь, спричиняє внутрішнє 
зараження зерна без зовнішніх ознак, 
але в окремих сортів спостерігається 
побуріння зародка і всієї зернівки. Смугаста 
плямистість призводить до відмирання 
листків, утворення щуплих зерен. Урожай 
зерна за епіфітотійного розвитку може 
зменшуватись у 4,5 рази.

Сітчаста плямистість (сітчастий гельмінтоспоріоз)

Смугаста плямистість ячменю (смугастий гельмінтоспоріоз)

Drechslera graminea

Джерелом інфекції є міцелій, склероції й 
конідії, які зберігаються на рослинних решт
ках і зерні. Навесні може утворюватися сум
часта стадія у вигляді перитеціїв із сумками 
та сумкоспорами, які є додатковим джере
лом інфекції. Спороношення відбувається 
лише на некротизованій тканині. Сприятливі 
умови для спороношення створюються за 
вологої й теплої погоди – температура від 5 до 
35°С, оптимальна – близько 20°С, вологість 
повітря – вище 95%. Розповсюдження спор 
відбувається головним чином за допомогою 
вітру за умов низької вологості повітря. Однак 
для інфікування знову потрібна підвищена 
вологість. За сприятливих умов тривалість 
латентного періоду може становити 5 днів. 
Гриб почергово заселяє яруси листя знизу 
вгору. Таким чином, чергування від одного 
до кількох днів з опадами і 2–4 днів з високою 
інсоляцією за умов низької вологості повітря 
й вітру провокує швидке поширення сітчастої 
плямистості ячменю.

Збудник зберігається у вигляді конідій і 
міцелію на уражених рослинних рештках 
і в зерні. При насіннєвій інфекції пророст
ки ячменю часто гинуть. У разі виживання 
рослин спостерігається дифузне уражен
ня, внаслідок чого вони відстають у рості й 
розвитку, різко знижують продуктивність. 
Найбільшого розвитку хвороба досягає 
за умов холодної й затяжної весни, при 
частому випаданні дощів, тому ячмінь 
сильніше уражається при ранніх строках 
сівби. Внесення повного мінерального до
брива затримує розвиток хвороби, а одно
стороннього азотного – навпаки.

Drechslera teres 
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Симптоми проявляються з обох боків лист
ка і листкових піхв у вигляді сірозелених 
водянис тих, а згодом при підсиханні – 
світлих плям з темнобурою облямівкою. 
Форма плям неправильна. За сухої погоди 
вони нагадують опіки, а за вологої – стають 
сіруватоблакитнуватими внаслідок утво
рення конідіального спороношення. До за
раження схильні передусім листки нижніх 
ярусів, проте за значного зволоження 
хвороба поширюється по всій рослині – до 
прапорцевого листка й колосу. Зменшення 
асиміляційної поверхні призводить до 
погіршення натури зерна та в епіфітотійні 
роки до недобору врожаю 25% і більше.

Починаючи з фази колосіння, збудник 
рамуляріозу викликає з обох боків лист
кових пластинок і листкових піхв потужну 
крапчасту плямистість. Окремі некрози ма
ють розмір від 1 до 2 мм, вони забарвлені 
в коричневий або темнокоричневий колір, 
чітко обмежені листковими жилками й 
оточені хлоротичним ореолом, який зумов
лений токсинами гриба. Плями на верх
ньому боці листка зазвичай темніші, ніж 
на нижньому. На нижньому боці листкової 
пластинки за високого рівня вологості 
з’являються типові, розміщені в ряд, подібно 
до намиста на нитці, пучки конідієносців. 
Шкодочинність проявляється у зменшенні 
площі асиміляційної поверхні листків і сте
бел, погіршенні якості зерна та зменшенні 
маси 1000 зерен. Втрати врожаю можуть 
сягати 11–20%.

ринхоспоріоз або облямівкова плямистість

рамуляріозна плямистість

Ramularia collo-cygni

Спороутворення можливе в температурно
му діапазоні від 2 до 27°С. Оптимальна тем
пература 15–18°С. Для успішної споруляції 
вологість повітря не повинна опускати
ся нижче 95%. Зараження відбувається 
частіше за прохолодної погоди за темпе
ратури 10–20°С, коли листя залишається 
вологим протягом тривалого проміжку 
часу, і за низької інтенсивності освітлення. 
Поширення спор відбувається за допомо
гою крапель дощу. За сприятливих умов 
(15–20°С, висока вологість повітря і чут
ливий сорт) перші симптоми зараження 
помітні вже на 8й день після інфікування. 
За низьких температур латентний період 
може розтягнутися до 4 тижнів. Зазвичай 
інкубаційний період хвороби триває 5–15 
днів. За вегетаційний період гриб може 
дати декілька генерацій і викликати значне 
ураження рослин.

Стадію спокою гриб проходить на стерні 
озимого та ярого ячменю чи інших видів 
зернових і дикорослих злаків. Можливе не
тривале збереження збудника й на соломі. 
Джерелом первинної інфекції й основною 
причиною розповсюдження є інфікований, 
але на вигляд здоровий посівний матеріал. 
Для свого розвитку гриб потребує до
сить високих температур. Найшвидше ріст 
міцелію і проростання спор відбувається 
за 20–28°С. Особливо стимулюють поши
рення інфекції перепади денної і нічної тем
ператур із випаданням роси.

Marssonia secalis
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Симптоми проявляються на листках рос
лин у вигляді видовжених, спочатку тем
них, а згодом темносірих або світлобурих 
плям зі світлішою серединою й темною 
облямівкою. За високої вологості повітря 
на них утворюється оливковобурий наліт. 
Аналогічне ураження може бути й на 
нижніх вузлах стебел, які розм’якшуються, 
внаслідок чого рослини вилягають. 
Шкодочинність хвороби проявляється в 
зменшенні площі асиміляційної поверхні 
листків, що негативно впливає на 
продуктивність рослин. При епіфітотійному 
розвитку темнобурої плямистості втрати 
врожаю зерна можуть сягати 30–40%.

На озимому ячмені карликова іржа 
з’являється, починаючи зі сходів, а на 
ярому вона завдає шкоди переважно у 
фазі молочновоскової стиглості зерна. 
На листках та їхніх піхвах утворюються 
дрібні, хаотично розміщені урединії по
маранчевожовтого або іржавобурого 
кольору, округлої чи видовженої фор
ми розміром 0,3–0,5 на 0,1–0,2 мм. 
Пізніше на нижньому боці листків і ли
стових піхв під епідермісом формуються 
дрібні чорні теліопустули. При значному 
ураженні посівів озимого ячменю карли
ковою сажкою восени різко знижується 
зимостійкість рослин. У пивоварного яч
меню погіршуються солодові якості. У 
колосі може зменшуватись кількість зе
рен та маса 1000 зерен (до 30%). Втрати 
врожаю можуть становити 3–7%.

Темно-бура плямистість

Карликова іржа ячменю

Cochliobolus sativus

Puccinia hordei

Розповсюдження хвороби в посівах 
відбувається конідіями, зараження якими 
призводить до утворення локальних плям. У 
тканинах міцелій дифузно не поширюється. 
Оптимальні умови для розвитку хвороби – 
випадання дощів, вологість повітря 95–97% 
і температура понад 15°С (оптимум 22–
25°С). Патоген зберігається на уражених 
рослинних рештках і зерні у вигляді міцелію 
і конідій. Для успішного зараження листової 
пластинки необхідне зволоження протягом 
щонайменше 16 годин. За оптимальних 
умов зволоження латентний період від по
чатку зараження до формування нового 
спороутворення триває близько тижня.

Рослини ячменю уражуються уре ди
ніоспорами за наявності краплинно
рідинної вологи й температури повітря 
10–25°С (оптимум 15–18°С). Тривалість 
інкубаційного періоду за температури 
10°С становить 11 днів і за 20°С – 4 дні. 
Спекотні літні дні з температурою вище 
30°С послаблюють епіфітотію. Зимує 
збудник уредіоміцелієм на посівах ози
мого ячменю, звідки інфекція навесні 
поширюється на ярий ячмінь.

   основні грибні         хвороби ячменю  



Все працює на 
максимальний урожай

Характеристика фунгіциду Абакус®

Діючі речовини
піраклостробін, 62,5 г/л + епоксиконазол, 62,5 г/л

Хімічна група 
стробілурини + триазоли

Препаративна форма 
суспоемульсія (СЕ)

розподіл у рослині
трансламiнарний та системний

Спосіб обробки/Фаза застосування
у період вегетації 

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця, ячмінь 

норма витрати
1,25–1,75 л/га

Спектр дії/хвороби
Пшениця: борошниста роса, септоріоз
листя, бура листкова іржа, септоріоз колосу 
Ячмінь: сітчаста плямистість, борошниста 
роса

Абакус® 

Двокомпонентний фунгiцид нового 
поколiння з двома рiзними механiзмами
дiї для контролю найнебезпечніших хвороб 
зернових культур.

Метою будьякого сучасного господарства є досяг
нення оптимальних, характерних для кожного регіону 
показників структури врожайності та, як наслідок, 
отримання максимального врожаю. Щоб отримати 
високий і якісний врожай, виробник повинен створити 
всі умови для оптимального росту і розвитку рослини.

Абакус®: найкращий склад

До складу Абакус® входять дві діючі речовини –  
піраклостробін та епоксиконазол.
Піраклостробін належить до класу стробілуринів  
та успішно використовується для захисту багатьох 
культур у всьому світі.
Епоксиконазол, фунгіцидлідер, що належить до відо
мої групи триазолів, є невід’ємною складовою світово
го виробництва зерна.
В європейських країнах за обсягами використання 
обидві діючих речовини посідають провідні позиції.
Абакус® забезпечує ефективне поєднання двох якіс
них компонентів.

Механізм дії 

Надійний захист від хвороб завдяки двом різним 
механізмам дії.

Піраклостробін 
гальмує дихання 
клітини = зменшення 
постачання енергії

епоксиконазол
пригнічує біосинтез 
стеролу = пошкоджен
ня мембрани

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

властивість Піраклостробін епоксиконазол Фунгіцид Абакус®

Механізм дії Інгібує дихання патогену
Порушує процес форму
вання клітинних мембран 
міцелію

Вплив на збудника хворо
би кількома шляхами гарантує 
надійність подолання інфекції

розподіл 
діючої речови-
ни всередині 
рослини

Концентрується на 
поверхні листа, поступово  
перерозподіляється 
всередині

Активно поглинається 
листовою пластиною та 
системно переміщується  
у рослині

Захист від інфекцій як на поверхні, 
так і всередині рослини протягом 
тривалого часу

вплив на патоген Захисний (профілактичний)
Захисний (профілактичний)  
та лікувальний

Комбінація захисного (профілактич
ного) та лікувального впливу

AgCelence®-
ефекти

•  Позитивний вплив на 
розвиток рослин

•  Інгібування синтезу ети
лену – гормона стресу

•  Посилення стійкості  
до абіотичних стресів

Посилює роботу власних  
захисних механізмів 
рослини

Захист від інфекційних (викликаних 
патогенами) хвороб та формування 
стійкості до неінфекційних (виклика
них несприятливими факторами  
навколишнього середовища) хвороб

властивості піраклостробіну та епоксиконазолу

ринхоспоріоз
(Rhynchosporium  

secalis)

Сітчаста  
плямистість

(Pyrenophora teres)

Темно-бура  
плямистість

(Bipolaris sorokiniana)

Септоріоз  
листя

(Septoria tritici)

Септоріоз колосу
(Septoria nodorum)

Бура іржа,  
жовта іржа

(Puccinia recondite, P. striiformis) 

Піренофороз
(Drechslera tritici-repentis)

Борошниста  
роса

(Erysiphe graminis)

Абакус®

оСновні ПеревАГИ

•  Тривала профілактична та надійна 

лікувальна дія проти широкого спектра 

хвороб

• Забезпечує AgCelence®ефект:

  пiдвищення врожайностi та покращення 

його якісних показників

  збільшення маси тисячі насінин

  стимулювання процесів фотосинтезу, по

довження вегетаційного періоду

  активізація нітрогеназної активності 

посівів, краще засвоєння азоту з ґрунту та 

        добрив

    пiдвищення стiйкостi рослин до 

   стресових погодних умов  

    протягом вегетації

норма витрати робочої рiдини
200–400 л/га
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Контроль хвороб фунгіцидом Абакус®  

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат 
контролює хвороби на рівні 50–60% 
та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат 
забезпечує контроль хвороб на рівні 
від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат 
забезпечує максимально можливу 
ефективність контролю хвороб та 
запобігання їх виникненню.



Абакус® 
Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

розподіл діючих речовин фунгіциду Абакус®  
у рослині

піраклостробін

епоксиконазол

AgCelence® – ефекти препарату 
Абакус®

Вища концентрація хлорофілу означає підвищення 
продуктивності фотосинтезу, що забезпечує краще 
зв’язування двоокису вуглецю і, як наслідок, інтенсив
ніше утворення вуглеводів (високоенергетичних спо
лук). Клітини рослини краще забезпечені енергією, що 
сприяє активізації біохімічних процесів, інтенсивному 
росту і розвитку рослин, формуванню вищого рівня 
врожайності.

 1. оптимізація асиміляції Со2

Абакус® сприяє асиміляції рослинами двоокису вугле
цю й водночас обмежує втрати цієї сполуки в процесі 
дихання. Покращується баланс у газообміні, рослина 
«працює більш економічно», як добре відрегульований 
двигун. 
Внаслідок застосування піраклостробіну інтенсивність 
дихання рослин протягом кількох годин після застосу
вання значно знижується, що є незаперечним пози
тивним ефектом.

 7. Підвищення врожайності

Внесення фунгіциду Абакус® позитивно впливає на 
вуглецевий цикл і на засвоєння та використання азоту, 
що сприяє підвищенню врожайності – у цьому й по
лягає його фізіологічний ефект.
Під час польових випробувань, що неодноразово про
водилися в агроцентрах концерну BASF в інших дослід
ницьких інститутах, підтверджується збільшення вро
жаю до 13% завдяки застосуванню препарату Абакус®.

 6. збільшення маси тисячі зернин

Абакус® впливає на різні складові врожайності, біль
шою мірою на масу тисячі зернин. Фунгіцид Абакус® 
наділяє рослину здатністю накопичувати в листі біль
ше азотистих сполук і вуглеводів і після цього пере
давати їх зернинам у колосі, де вони накопичуються у 
вигляді білків і крохмалю. Маса тисячі зернин, таким 
чином, збільшується до періоду збору врожаю.

 2. Підвищена інтенсивність та активність хлорофілу

Під час зниження дихання втрати вуглецю будуть 
меншими: зрештою, рослина зв’язує більше двоокису 
вуглецю у вигляді вуглеводів, і процес фотосинтезу 
стає ефективнішим. 
Лабораторними дослідженнями встановлено  
збільшення концентрації хлорофілу в листі у тих рос
лин, які були захищені фунгіцидом Абакус®. 

 3. рослина засвоює більше азоту

Абакус® сприяє більш активній роботі нітратредуктази 
і спонукає рослину поглинати значну кількість нітратів 
із ґрунту. У пшениці, обробленої фунгіцидом Абакус®, 
на кожен кілограм внесеного азоту було отримано 
вищий врожай, ніж у рослин, оброблених препаратом 
без піраклостробіну, а також не оброблених взагалі.

Кількісна оцінка використання азоту, розрахована 
щодо виходу білка, підтверджує, що при використан
ні фунгіцидів внесений азот повністю засвоюється. 
Ефективність обробки фунгіцидом Абакус® є дуже 
високою, що позитивно впливає на врожай в екологіч
ному та економічному сенсі.

 4. вища стійкість рослин до стресу

Піраклостробін та епоксиконазол уповільнюють ста
ріння рослини через вплив на баланс її гормонів і об
межують дію сполукокисників, що є токсичними для 
рослини. Абакус® сприяє утворенню антиокислюваль
них ферментів. Вони здатні нейтралізувати шкідливі 
для рослини оксидативні сполуки. Цим пояснюється 
стійкість рослин до високих температур та різкого їх 
пониження, нестачі вологи.
За умов стресу (як біотичного, так і абіотичного по
ходження) рослина виробляє гормон старіння етилен.
Під його впливом хлорофіл листя передчасно руйну
ється. Починаючи з фази утворення зернівок у рослин 
розпочинається репродуктивний період, тобто всі її 
зусилля сконцентровані на формуванні повноцінного, 
здатного до розмноження насіння. Нагромадження 
етилену в рослинах скорочує цей період, тому ймовір
ність формування високого рівня продуктивності різко 
скорочується. Абакус® гальмує утворення етилену, 
внаслідок чого рослина стає стійкішою до стресу і 
може використати всі сили для формування врожаю.

 5. рослина «функціонує» довше

Під час гальмування передчасного старіння рослини її 
листковий апарат довше залишається зеленим. Таким 
чином, хлорофіл довше перебуває в активному стані 
і, отже, може синтезувати більше вуглеводів. Зростає 
також і активність асиміляції азоту, завдяки чому утво
рюється більше амінокислот і протеїнів.
Крім того, збільшується час для передачі асиміля
тів (вуглеводів та амінокислот) до зерен, що сприяє 
кращому їх виповненню. Це пояснює, чому зростання 
врожайності, що спостерігалось після застосування 
препарату Абакус®, проявляється передусім у збіль
шенні маси тисячі зернин.

*  % дихання та % фотосинтезу відображає показник змен-
шення або збільшення інтенсивності процесу, порівняно з 
контролем, який узято за 100%.

Проф. Кайзер, університет м. Вюрцбург
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вплив фунгіциду Абакус® на процеси фотосинтезу 
та дихання у рослин пшениці

вплив обробки фунгіцидом Абакус® на урожайність 
озимої пшениці

Внесення у фазу прапорцевого листа. Сорт Скаген.  
Демоцентр «Трипілля», с. Козин, Рівненська обл.

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

Препарат на основі азолів
Абакус® 1,5 л/га
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Внесення у фазу прапорцевого листа. Сорт Беатрікс.  
Демоцентр «Маяк», с. Денисівка, Хмельницька обл.

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

Препарат на основі азолів
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Активація нітратредуктази після використання піраклостробіну

Дані про нітратредуктазу були зняті через 14 годин, дані про використання азоту рослиною – через 7 днів, дані про біомасу рос-
лини – через 9 днів після обробки F500 (піраклостробін)

Проф. Кайзер, університет м. Вюрцбург

Нітратредуктаза Асиміляція азоту Біомаса рослини

 висновки

Максимального рівня врожайності досить складно до
сягти на практиці. З одного боку, на рослину впливають 
біотичні фактори стресу у вигляді паразитарних грибів. 
З іншого боку, такі абіотичні фактори стресу, як напри
клад, нестача поживних речовин, високі температури, 
інтенсивне ультрафіолетове випромінювання, пере

ефект AgCelence® на озимій пшениці

ефект AgCelence® на озимій пшениці

Абакус®, 1,5 л/га, Київська обл.Без обробки, 2013 р.

Абакус®, 1,5 л/гаКонтроль, 2012 р.

шкоджають утворенню та відкладенню асимілятів. До 
регулювання цих процесів втручаються піраклостробін 
та епоксиконазол. При цьому досягається збільшен
ня врожайності за рахунок фізіологічного ефекту. 
Розглядаючи питання загалом, можна відзначити, що 
фунгіцид нового покоління Абакус® допомагає більш 
повно реалізувати генетичний потенціал рослин за ви
значених умов та отримати максимальний врожай.
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Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Абакус®
Все працює  
на максимальний урожай
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Сила, на яку можу 
покладатися!

Характеристика фунгіциду  
Адексар® СЕ Плюс

Діючі речовини
епоксиконазол (41,6 г/л) + піраклостробін (66,6 г/л) +
Ксеміум® (флуксапіроксад, 41,6 г/л)

Хімічна група 
триазоли + стробілурини +  
піразол4карбоксаміди (SDHI)

Препаративна форма 
концентрат, що емульгується (КЕ)

розподіл у рослині
системний, контактний та трансламінарний

Регламент застосування та спектр дії

Спектр дії/хвороби
Пшениця: борошниста роса, септоріоз ли
стя та колосу, види іржі, піренофороз (жовта 
плямистість)
Ячмінь: борошниста роса, ринхоспоріоз, 
гельмінтоспоріоз (смугаста, сітчаста і темно
бура плямистості), види іржі

норма витрати
0,5–1,5 л/га

Культура
пшениця, ячмінь 

Адексар® Се Плюс 

Адексар® Се Плюс – новий 3D-вимір у 
системі фунгіцидного захисту: контролює 
патогени, викорінює хвороби,  
стимулює розвиток рослин для досягнення  
вражаючих урожаїв.

оСновні ПеревАГИ

•  Найпотужніший і довготривалий захис

ний ефект проти широкого спектра хво

роб завдяки поєднанню інноваційних 

діючих речовин трьох різних хімічних 

класів

•  Рівномірний розподіл по поверхні, 

миттєве проникнення та унікальна 

мобільність всередині рослини, що 

забезпечує захист усієї рослини й нових 

приростів

•  Забезпечує AgCelence®ефекти, сти

мулювання процесів фотосинтезу 

та нітрогеназної активності посівів, 

підвищення стійкості до стресових 

умов (посуха, високі температури, 

нестабільний температурний режим 

тощо); запобігає передчасному старінню, 

подовжує період активної вегетації

              •  Зменшує втрати врожаю та 

підвищує його якість

Сумісність з іншими препаратами 

За необхідності може застосовуватись у бакових 
сумішах з іншими засобами захисту рослин (в окремих 
випадках необхідно проводити тест на сумісність)

рекомендації щодо застосування

За умов оптимального вологозабезпечення найвища 
ефективність та економічна віддача досягається за 
внесення по прапорцевому листку (ВВСН 37–39). 
В умовах недостатнього зволоження оптимальною 
фазою внесення буде початок – середина виходу 
рослин у трубку (ВВСН 32–35).

Уникайте використання фунгіциду за високих 
температур – вище +25°С і низької вологості повітря – 
нижче 40%.

Не рекомендується використовувати за посушливих 
умов, коли рослини перебувають у стресі через низькі 
запаси продуктивної вологи в ґрунті. 

Унікальна структура – ключ до активності

Адексар® СЕ Плюс містить у складі Ксеміум® –  
інноваційну активну речовину з групи карбоксамідів 
(SDHI), яка має унікальні властивості завдяки 
інноваційній хімічній структурі. Неперевершені 
фунгіцидні властивості цієї діючої речовини в 
поєднанні з унікальною мобільністю забезпечують 
ефективний контроль грибних хвороб на будьякому 
етапі розвитку патогену.

Унікальна рухливість та виняткова роз-
чинність Ксеміум® всередині рослини

Для максимального розкриття захисного й 
лікувального потенціалу фунгіцид повинен потрапити 
всередину рослини та мігрувати до місця розвитку 
патогену. Для цього необхідна як здатність 
розчинятися в жирах (для проходження через шар 
воску та клітинні мембрани), так і хороша розчинність 
у воді (для транспортування по судинах рослини та 
розподілення всередині клітин).

Молекула Ксеміум® одночасно проявляє як ліпофільні 
(розчинність у жирах), так і гідрофільні (розчинність 
у воді) властивості, що обумовлює надзвичайну 
мобільність цієї сполуки. 

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

норма витрати робочої рiдини
150–300 л/га

Спосіб обробки/Фаза застосування
обприскування в період вегетації
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Адексар® Се Плюс
Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Інноваційний продукт з 
неперевершеними фунгіцидними 
властивостями

захист нових приростів та довготривала 
дія

Після висихання робочого розчину фунгіциду на 
поверхні листка численні молекули діючої речовини 
Ксеміум® у місцях скупчення формують кристалічні 
структури неправильної форми – «депо діючої 
речовини». Вони міцно закріплюються на поверхні 
листка завдяки взаємодії з восковим шаром. Навіть 
краплі дощу не в змозі змити ці кристалічні депо 
діючої речовини з поверхні листка. В місцях контакту 
кристалічних формувань з листовою пластинкою 
відбувається постійне вивільнення молекул Ксеміум® 
та їх проникнення всередину листка, навіть у суху 
погоду.

відмінний перерозподіл та захист нео-
броблених частин рослини

Відмінні ліпофільні властивості гарантують повніше 
поглинання діючої речовини. 

Чудові гідрофільні властивості обумовлюють високу 
системність препарату, що забезпечує повноцінний 
захист рослини, включно з ділянками, які не були 
оброблені фунгіцидом. Це стосується і нових 
приростів.

Завдяки накопиченню Ксеміум® у 
восковому шарі на поверхні листя 
створюється довгостроковий запас 
речовини

До 4 тижнів триваліший захист росли
ни порівняно з ринковими стандартами

новий вимір у фунгіцидному захисті посі-
вів зернових культур 

Ксеміум® має здатність контролювати поширення 
хвороби на будьякому етапі розвитку патогену, від 
інфікування до розвитку всередині рослини. Завдяки 
своїй рухливості всередині структур патогенів, 
Ксеміум® діє навіть на тих стадіях, коли гриб 
розвивається у глибших прошарках рослинних тканин. 
Саме це є ключем до ефективного й комплексного 
контролю грибних хвороб.

розміщення Ксеміум® у листі пшениці у %

Довгострокова профі
лактична дія та безпе

рервне розповсюджен
ня речовини

Основа для системного розпо
всюдження та лікувальної дії

Запаси речовини  
у восковому шарі

Швидке потрапляння 
всередину рослини

Кристалічні депо  
на поверхні листя

100

80

60

40

20

0

Кристалічні депо Ксеміум® на поверхні листка

Ксеміум®

SDHI 1

SDHI 2

SDHI 3

базипетальна  
зона

акропетальна  
зона

ділянка, 
оброблена 
фунгіцидом

надзвичайно ефективний контроль септоріозу листя (Septoria tritici) на всіх стадіях розвитку патогену

0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 днів

Проростання спор

Профілактична дія завдяки  
кристалічним утворенням на поверхні листка

Лікувальна дія на патоген завдяки  
унікальній системності

Ріст та проникнення  
гіфів гриба

Латентна стадія Утворення пікнід Вивільнення спор
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Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Адексар® СЕ Плюс – захист зернових 
з перевагами від AgCelence®

В польових умовах Адексар® СЕ Плюс 
продемонстрував виняткову ефективність  
у запобіганні сонячним опікам. 

ефективніше використання води та азоту

Застосування Адексар® СЕ Плюс оптимізує 
використання води рослиною, що досягається за 
рахунок зменшення коефіцієнта транспірації (кількості 
води, яка випаровується в процесі синтезу одиниці 
сухої речовини). Завдяки економному використанню 
доступної вологи рослини краще переносять посуху, 
краще протистоять передчасному завершенню 
вегетації й формують вищий урожай зерна.

Адексар® Се Плюс

Підвищення стійкості  
рослин до впливу  

стресових факторів

Збільшення рента
бельності виробництва

Підвищення 
врожайності

     Підвищення    
   якості  

       врожаю

Краще  
використання води

Краща  
стабільність стебла

Більша  
поверхня листя

зниження  
рівня етилену

Краще 
поглинання азоту

Менше  
сонячних опіків

Кращі умови росту завдяки більшій по-
верхні зеленого листя

У зернових культур найвідчутніший вплив на 
урожайність мають три верхніх листки: прапорцевий, 
підпрапорцевий і третій.

Адексар® СЕ Плюс забезпечує формування більшої 
площі фотосинтетичної поверхні листків і триваліше її 
функціонування, ніж стандартні фунгіциди.  
Адексар® СЕ Плюс стимулює синтез хлорофілу в 
хлоропластах, краще засвоєння поживних речовин, 
зокрема азоту.

Підвищення життєздатності польових рослин

Контроль Адексар® СЕ Плюс

Запобігання сонячним опікам – 
переконливий доказ фізіологічного 
ефекту 

зниження рівня стресу, спричиненого посухою, 
завдяки піраклостробіну

Термографічний малюнок: високі темпе-
ратури вказують на рівень стресу

Контроль Піраклостробін

– 29

– 28

– 27

– 26

– 25

– 24

(%) сонячних опіків через 38–49 днів після 
застосування препарату

 на 11 ц/га вища врожайність забезпечується вже 
на етапі передпосівної обробки насіння

Джерело: польові дослідження у Франції, Бельгії, Ірландії, 
2009 р. (n=7), застосування препарату у фазах ВВСН 37–39

Адексар® СЕ Плюс, 2,0 л/га
Порівняльний продукт, 1,25/1,75 л/га

Контроль

40

30

20

10

0

30,0

3,0
9,0
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економічні показники

Конкурент і,  
1,0 л/га (пентіопірад,  
150 г/л + ципрокона-

зол, 60 г/л)

Конкурент іі,  
0,8 л/га 

(протіоконазол, 150 г/л 
+ біксафен, 75 г/л)

Адексар® Се Плюс,  
0,75 л/га (епоксиконазол, 
41,6 г/л + піраклостробін,  
66,6 г/л + флукса піроксад, 

41,6 г/л )

норма внесення, л/га 1 0,8 0,75

Ціна за 1 л у $ з ПДв  
(середня на ринку*)

57,6 63,0 48,6

затрати на препарат, $/га 57,6 50,4 36,5

затрати на внесення, $/га 5,0 5,0 5,0

Прибавка урожаю 
порівняно з контролем, т/га

0,34 0,64 0,67

вартість прибавки урожаю  
(пшениця – 160 $/т), $/га

54,4 102,4 107,2

Чистий прибуток, $/га -8,2 47,0 65,8

Адексар® Се Плюс
Результати дослідів Адексар® СЕ Плюс 
в Україні. Досліди 2015 року

Примітка: за контроль взято ступінь ураження посівів хворобою на варіантах без обробки фунгіцидами

озима пшениця озимий ячмінь

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

* Середня ціна на ринку (за даними компанії Kleffman, 2016)

найкраща економічна ефективність Адексар® Се Плюс 

озима пшениця

Досліди 2016 року

Джерело: внесення фунгіцидів ВВСН 39–49
Сорт Фаворитка, агроцентр BASF в Одеській обл., 2015 р.

Джерело: середнє за результатами 2 дослідів,  
агроцентр BASF в Одеській обл., 2015 р.

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

Адексар® СЕ Плюс, 0,5 л/га Адексар® СЕ Плюс, 0,5 л/га
Адексар® СЕ Плюс, 1,0 л/га Адексар® СЕ Плюс, 1,0 л/га

Адексар® СЕ Плюс, 1,5 л/га Адексар® СЕ Плюс, 1,5 л/га

Контроль Контроль

55

50

45

40

35

30

55

50

45

40

35

30

41,3 41,8

48,7 49,7

53,1 53,4
52,8

50,7

Урожайність озимої пшениці при однократному застосуванні фунгіцидів у фазу прапорцевого листка (агроцентри BASF,  
с. Денисівка Хмельницької обл., смт Терезине Київської обл., 2016 р., сорт Фаворитка, середнє за результатами двох дослідів)

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

Конкурент ІІ, 0,8 л/гаКонкурент І, 1,0 л/га Адексар® СЕ Плюс, 0,75 л/га Без фунгіцидів
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80
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70

65

60

78,0

81,4
84,4 84,7

Джерело: внесення фунгіцидів ВВСН 39–49
Сорт Смуглянка, агроцентр BASF у Київській обл., 2015 р.

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

Рекс® Дуо, 0,6 л/га
Адексар® СЕ Плюс, 0,5 л/га

Контроль

110

105

100

95

90

97,4

101,8
104,2

озима пшениця

Джерело: досліди, агроцентр BASF у Київській обл., 2015 р.

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

Адексар® СЕ Плюс, 0,5 л/га
Адексар® СЕ Плюс, 1,0 л/га

Адексар® СЕ Плюс, 1,5 л/га

Контроль

80

75

70

65

60

72,7

77,2
79,280,0

Ярий ячмінь

ринхоспоріоз
(Rhynchosporium  

secalis)

Сітчаста  
плямистість

(Pyrenophora teres)

Темно-бура  
плямистість

(Bipolaris sorokiniana)

Септоріоз  
листя

(Septoria tritici)

Септоріоз колосу
(Septoria nodorum)

Бура іржа,  
жовта іржа

(Puccinia recondite,  
P. striiformis) 

Піренофороз
(Drechslera tritici-repentis)

Борошниста  
роса

(Erysiphe graminis)

Адексар®  
Се Плюс

Контроль хвороб фунгіцидом Адексар® Се Плюс 

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат контролює хвороби на 
рівні 50–60% та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат забезпечує контроль 
хвороб на рівні від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат забезпечує максимально 
можливу ефективність контролю хвороб та запобігання їх 
виникненню.

21 29 39 49 59 51 61–69 71– 82 30 32 31 37 25 

 

ВВСН

 

Жовта плямистість листя 

  

 

Фузаріоз 
 

Почорніння колосу 

 

Септоріоз листя 

Адексар® СЕ 
Плюс

Септоріоз колосу 

Бура іржа

Ламкість стебел 

Борошниста роса

Періоди найвищої ймовірності ураження хворобами
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Адексар® Се Плюс
Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

економічні показники

Конкурент і,  
0,7 л/га (пентіопірад, 
150 г/л + ципрокона-

зол, 60 г/л)

Конкурент іі,  
0,6 л/га (протіоко-

назол, 150 г/л + 
біксафен,  

75 г/л)

Конкурент іI,  
0,8 л/га (протіоко-

назол, 150 г/л +  
біксафен,  

75 г/л)

Адексар® Се Плюс,  
0,5 л/га (епоксико-

назол, 41,6 г/л + 
піраклостробін,  

66,6 г/л + флукса-
піроксад,  
41,6 г/л )

норма внесення, л/га 0,7 0,6 0,8 0,5

Ціна за 1 л у $ з ПДв  
(середня на ринку*)

57,6 63,0 63,0 48,6

затрати на препарат, $/га 40,3 37,8 50,4 24,3

затрати на внесення, $/га 5,0 5,0 5,0 5,0

Прибавка урожаю 
порівняно з контролем, т/га

0,72 1,17 1,31 1,73

вартість прибавки урожаю 
(ячмінь – 140 $/т ), $/га

100,8 163,8 183,4 242,2

Чистий прибуток, $/га 55,5 121,0 128,0 212,9

* Середня ціна на ринку (за даними компанії Kleffman, 2016)

найкраща економічна ефективність Адексар® Се Плюс

Ярий ячмінь

Адексар® СЕ Плюс – новий стандарт для захисту зернових!

Урожайність ярого ячменю при однократному застосуванні фунгіцидів у фазу прапорцевого листка  
(агроцентр BASF, с. Денисівка Хмельницької обл., 2016 р., сорт Беатрікс, середнє за результатами двох дослідів)

У
р

ож
ай

ні
ст

ь,
 ц

/г
а

Конкурент ІІ, 0,6 л/га Адексар® СЕ Плюс, 0,5 л/гаКонкурент І, 0,7 л/га Конкурент ІI, 0,8 л/гаБез фунгіцидів

85

80

75

70

65

60

65,4

72,6

77,1
78,5

82,7 Адексар® Се Плюс
Сила, на яку можу покладатися…

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

…як на дружню родину
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Найміцніша  
ланка захисту

Характеристика фунгіциду Капало®

Діючі речовини
епоксиконазол, 62,5 г/л + метрафенон, 75,0 г/л + 
фенпропіморф, 200,0 г/л

Хімічна група 
триазоли + бензофенони + морфоліни

Препаративна форма 
суспоемульсія (СЕ)

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця, ячмінь 

норма витрати
1,0–1,5 л/га

Спектр дії/хвороби
Пшениця: борошниста роса, септоріоз, іржа, 
церкоспорельоз, піренофороз 
Ячмінь: борошниста роса, церкоспорельоз, 
ринхоспоріоз, гельмінтоспоріоз, іржа 

Капало®

оСновні ПеревАГИ 

• Ідеальна комбінація трьох діючих речовин 

проти широкого спектра хвороб листя та 

стебла

• Посилена лікувальна та тривала превен

тивна дія проти збудників хвороб до  

40 днів 

• Миттєве проникнення в рослину та стоп

ефект на збудника

• Неперевершений розподіл та утриман

ня на рослині, стійкість до змивання 

опадами

• Чудова фунгіцидна активність навіть за 

низьких позитивних середньодобових  

                температур +5°С. 

розподіл у рослині
системний, епісистемний і трансламінарний

Спосіб обробки та фаза застосування
у період вегетації  

норма витрати робочої рідини
200–400 л/га

Обробка фунгіцидом у фазі  
BBCH 21–32 є фундаментом  
вашого врожаю і до неї висувається 
низка вимог:
•  Фунгіцид, що застосовується, повинен контролюва

ти широкий спектр хвороб 
•  Він має бути ефективний як проти хвороб основи 

стебла, так і хвороб листя
•  Фунгіцид повинен мати високу ефективність  

та тривалий захисний ефект, адже в цей період 
формуються кількість продуктивних стебел та  
плодоелементи колосу

•  Він має забезпечувати оптимальний розвиток 
рослин на початкових етапах органогенезу, що 
є запорукою формування високопродуктивного 
агроценозу

Однією з умов для реалізації потенційного рівня про
дуктивності посівами зернових культур є ефективний 
і довготривалий захист на початкових етапах росту 
і розвитку. Фунгіцид Капало®, який було розроблено 
для використання з профілактичною та лікуваль
ною метою, – найкращий вибір у захисті від хвороб у 
період від початку кущення до появи прапорцевого 

листка. Три діючі речовини з різних класів у фунгіциді 
Капало® забезпечують надзвичайно високу ефектив
ність та довготривалий захист проти широкого спек
тра хвороб. Різний тип дії на збудника та різні шляхи 
перерозподілу в рослині гарантують максимальний 
довготривалий захист рослини та допомагають уник
нути формування резистентних рас збудників хвороб.
Капало® допомагає надійно захистити посіви насам
перед від збудників хвороб, які з’являються на ранніх 
стадіях розвитку рослин (наприклад, борошниста 
роса, ламкість стебел, септоріоз).

Контроль хвороб фунгіцидом Капало®

ринхоспоріоз
(Rhynchosporium secalis)

Сітчаста плямистість
(Pyrenophora teres)

Темно-бура  
плямистість

(Bipolaris sorokiniana)

Капало®

Септоріоз листя
(Septoria tritici)

Септоріоз колосу
(Septoria nodorum)

Бура іржа,  
жовта іржа

(Puccinia recondite,  
P. striiformis) 

Піренофороз
(Drechslera tritici-repentis)

Ламкість стебел
(Pseudocercosporella 

herpotrichoides)

Борошниста роса
(Erysiphe graminis)

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат контролює хвороби на 
рівні 50–60% та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат забезпечує контроль 
хвороб на рівні від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат забезпечує максимально 
можливу ефективність контролю хвороб та запобігання їх 
виникненню.

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Сучасна формуляція трьох складових 
визначає новий стандарт у боротьбі з 
найпоширенішими хворобами зернових 
культур. ідеальний вибір від початку 
кущення до появи прапорцевого листка.

ідеальне поєднання трьох діючих речовин

епоксиконазол – найефективніший триазол в 
історії захисту зернових культур. Діюча речовина 
швидко поглинається та системно і рівномірно 
розподіляється рослиною. Здатність рухатись у 
рослині акропетально (знизу вгору) дає можливість 
потрапляти у новий приріст рослини та надійно його 
захищати. Епоксиконазол вирізняється особливою 
куративною (лікувальною), а також довготривалою 
захисною дією проти іржі (бура, жовта іржа), 
септоріозу, ринхоспоріозу тощо.

Метрафенон – речовина з нової групи бензофенонів, 
що має трансламінарні та епісистемні властивості. 
Вона не здатна рухатись судинами рослини, проте 
швидко перерозподіляється у тканинах у місці 
потрапляння на рослину. Необхідно враховувати 
важливу властивість цієї діючої речовини до 
перерозподілу в газовій фазі (епісистемна дія), коли 
відбувається захист частин рослини, на які препарат 
не потрапив. Метрафенон є особливо ефективним у 
боротьбі з борошнистою росою та ламкістю стебел.
 
Фенпропіморф – провідна системна речовина 
з групи морфолінів, яка швидко поглинається 
рослиною та транспортується її тканинами. Окрім 
ефективної лікувальної дії проти борошнистої 
роси, іржі та ринхоспоріозу, фенпропіморф також 
пришвидшує поглинання епоксиконазолу  
тканинами листа («ефект просування»),  
що збільшує ефективність його дії.

Епоксиконазол

Фенпропіморф

Метрафенон
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Агроцентр BASF, с. Терезине, Київська обл., 2013 р.
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ВВСН

 

Жовта плямистість листя 

  

 

Фузаріоз 
 

Почорніння колосу 

 

Септоріоз листя 

Капало®

Септоріоз колосу 

Бура іржа

Ламкість стебел 

Борошниста роса

Капало® 

Періоди найвищої ймовірності ураження хворобами

Капало® закладає надійний фунда
мент вашого високого врожаю
•  Найкращий вибір для першої обробки всіх злако

вих культур
•  Перевірена ключова ланка в боротьбі з найшкідли

вішими хворобами, зокрема борошнистою росою
•  Випробуваний за найбільш складних умов: надзви

чайний захист та профілактична дія трьох актив
них, нерозривно поєднаних речовин

Капало® діє ще ефективніше завдяки 
інноваційній формулі 
•  Відмінний розподіл поверхнею – препарат має ма

лий кут контакту краплі рідини фунгіциду з поверх
нею листка, що забезпечує рівномірний розподіл 
поверхнею на більшій площі 

•  Високий ступінь адгезії з поверхнею («засвоюється 
із першою краплею»)

•  Краще засвоєння та довготривалий ефект («пере
вага довготривалої дії високоякісного продукту»)

•  Відмінна стійкість до опадів («надійність у застосу
ванні», не змивається)

Висока ефективність фунгіцидних систем захисту 
на основі Капало®, 1,0–1,5 л/га, була підтверджена 
дослідженнями, що проводилися протягом 2013 року 
на базі агроцентрів компанії BASF, які розташовані в 
різних ґрунтовокліматичних зонах України. Практично 
в усіх дослідах із вивчення фунгіциду отримали 100% 
контроль борошнистої роси, при цьому захисний 
ефект тривав протягом місяця. Не менш ефективними 
виявилися системи захисту посівів озимої пшениці на 
основі фунгіциду Капало® щодо контролю септоріозу 
листя та бурої іржі. Так, в умовах Хмельницької 
області система захисту озимої пшениці, яка перед
бачала внесення на початку виходу рослин у трубку 
(ВВСН 31–32) фунгіциду Капало® в нормі 1,0 л/га і  
у фазі прапорцевого листка (ВВСН 37–39) – Абакус®, 
1,5 л/га, за високого тиску хвороб, дала змогу на 
88,7% зменшити їх ураження септоріозом листя, 
при рівні поширення цієї хвороби на контролі 68,8%. 
Збережена площа фотосинтетичної поверхні листків 
озимої пшениці дала можливість додатково отримати 
10,6 ц зерна з кожного захищеного гектара.

Аналогічні результати були отримані в умовах 
Київської області, де система фунгіцидного захис
ту, яка передбачала обприскування посівів озимої 
пшениці у фазі початок виходу рослин у трубку препа
ратами Капало®, 1,0 л/га і Абакус®, 1,5 л/га – у фазі на
бухання колосу (ВВСН 40–43) забезпечила зменшення 
ураження рослин септоріозом листя майже на 90%, 
а бурою іржею – на 85%. Це, у свою чергу, підвищило 
врожайність озимої пшениці на 8,3 ц/га.

Взаємодія води з  
поверхнею листа при 
проведенні обробки

Взаємодія препарату Капало® з 
поверхнею листа при проведенні 
обробки

Капало® – вдала комбінація 
трьох діючих речовин із різними 
механізмами та спектром дії

ефективність фунгіцидних систем захисту посівів озимої пшениці

Урожайність, ц/га

Урожайність, ц/га

Контроль (без обробки)

Контроль (без обробки)

Капало®, 1,0 (ВВСН 31–32) +  
Рекс® Дуо, 0,6 (ВВСН 40–43)

Капало® 1,0 (ВВСН 31–32) +  
Рекс® Дуо 0,6 (ВВСН 40–43)

Капало®, 1,0 (ВВСН 31–32) +  
Абакус®, 1,5 (ВВСН 40–43)

Капало® 1,0 (ВВСН 31–32) +  
Абакус® 1,5 (ВВСН 40–43)

 
Контроль

 
Капало®, 1,0 л/га (ВВСН 31–32) +  
Абакус®, 1,5 л/га (ВВСН 37–39)

обсяг збереженого врожаю на варіантах, де використовувалася система захисту на основі 
фунгіцидів Капало®, 1,0 л/га і рекс® Дуо, 0,6 л/га становив у середньому за двома дослідами  
4,8 ц/га або +10,6%. При застосуванні системи захисту на основі фунгіцидів Капало®, 1,0 л/га  
та Абакус®, 1,5 л/га вдалося зберегти в середньому 9,4 ц/га або +20,8% урожаю зерна.

 Агроцентр BASF, с. Денисівка, Хмельницька обл., 2013 р.
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Нова зірка для 
контролю хвороб 
колосу

Характеристика фунгіциду  
Осіріс® Стар

Діючі речовини
епоксиконазол, 56,25 г/л + метконазол, 41,25 г/л

Хімічна група 
триазоли

Препаративна форма 
концентрат, що емульгується (КЕ)

розподіл у рослині
системний

Спосіб обробки та фаза застосування
у період вегетації (ВВСН 51–69)

норма витрати робочої рідини
150–300 л/га

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця, ячмінь 

норма витрати
0,75–1,5 л/га 

Спектр дії/хвороби
Пшениця
0,75–1,0 л/га: септоріоз
1,0–1,5 л/га: борошниста роса, іржа, 
піренофороз, фузаріоз

Ячмінь
0,75–1,0 л/га: борошниста роса, гельмінтоспоріоз
1,0–1,5 л/га: ринхоспоріоз, іржа, фузаріоз 

осіріс® Стар

оСновні ПеревАГИ 

• Найкращий для контролю хвороб колосу 

та листя

• Сприяє збереженню та підвищенню 

якості зерна

• Рівномірний розподіл, швидке проникнен

ня через восковий наліт і переміщення 

всередині рослин аж до колосового 

стрижня

• Стійкість до змивання опадами 

Контроль хвороб фунгіцидом осіріс® Стар

Передумови для успішного продажу зерна

Обмеження шкодочинності хвороб у фазі дозрівання 
зернових є найважливішим заходом для підвищення 
якості врожаю. 

значну роль для подальшого вдалого продажу.
Фунгіциди, що мають ефективну дію проти фузаріозу, 
є невід’ємною частиною забезпечення здоров’я коло
су та якості врожаю.

Практичне рішення 

Осіріс® Стар – це сучасний безпечний фунгіцид широ
кого спектра дії, спрямований проти основних хвороб 
листя та колосу зернових. Осіріс® Стар надзвичайно 
ефективний проти фузаріозу та забруднення мікоток
синами, що викликає ця хвороба.

Фузаріоз колосу
(Fusarium ssp.)

осіріс® Стар

ринхоспоріоз
(Rhynchosporium secalis)

Сітчаста плямистість
(Pyrenophora teres)

Темно-бура плямистість
(Bipolaris sorokiniana)

Септоріоз листя
(Septoria tritici)

Септоріоз колосу
(Septoria nodorum)

Бура іржа, жовта іржа
(Puccinia recondite, P. striiformis) 

Піренофороз
(Drechslera tritici-repentis)

Борошниста роса
(Erysiphe graminis)

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат контролює хвороби на рівні 50–60% та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат забезпечує контроль хвороб на рівні від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат забезпечує максимально можливу ефективність контролю хвороб та 
запобігання їх виникненню.

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Небезпечність мікотоксинів та важли
вість контролю фузаріозу колосу
За дощової погоди або високої вологості повітря, 
коли в посівах культуроюпопередником виступала 
кукуруд за та пшениця, за безвідвального обробітку 
ґрунту підвищується загроза ураження посівів фуза
ріозом колосу (Fusarium spp). Ця хвороба здатна на 
50% знищити врожай. Крім того, збудники фузаріозу 
(навіть за прихованого інфікування зерна) продукують 
токсини, вміст яких є небезпечним для людей і тварин.
 
Ураження рослини фузаріозом є причиною зниження 
показників врожайності та якості зерна.

Більшість видів фузаріозу виробляють мікотоксини.
Ураження мікотоксинами завдає шкоди здоров’ю 
людини та худоби.

У різних країнах встановлено допустимий поріг вмісту 
деяких мікотоксинів, що є важливим показником при 
світовій торгівлі зерном (наприклад, в ЄС –  
DON = дезоксиніваленол: 1,25 мг/кг зерна).

Забруднення врожаю мікотоксинами підлягає суво
рому контролю. Нечутливість до хвороб є важливим 
фактором, що визначає якість зерна. Таким чином, за
безпечення високого врожаю та його якості відіграють 

неперевершений захист від фузаріозу 
колосу та забруднення зерна мікотоксинами!

інноваційна хімічна формула з полімерами!
Перша успішна історія використання технології 
полімерів для кращого захисту сільськогосподар
ських культур. 

Досконала формуляція

В інноваційній технологічній формуляції  
Осіріс® Стар об’єднані дві діючі речовини групи 
триазолів (епоксиконазол та метконазол), що 
забезпечують лікувальну дію та довготривалий 
захист.

Нова формуляція Осіріс® Стар характеризуєть
ся виваженим співвідношенням компонентів, що 
знач но покращує накопичення, поглинання та роз
поділ обох діючих речовин на поверхні та всере
дині рослини.
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ВВСН

 

Жовта плямистість листя 

  

 

Фузаріоз 
 

Почорніння колосу 

 

Септоріоз листя 

Септоріоз колосу 

Бура іржа

Ламкість стебел 

Борошниста роса

Осіріс® 
Стар

Для запобігання ураженню фузаріозом надзвичайно важливе значення має своєчасна обробка посіву

•   Зараження колосу можливе від моменту  
його появи з піхви прапорцевого листка 
до наливу зерна 

•   Найбільший ризик зараження – на етапі цвітіння 
(відкриті квітки)

Цвітіння – це найкращий час для застосування 
фунгіцидів, оскільки саме на етапі цвітіння 
колос культури є найбільш вразливим

осіріс® Стар 

органічний розчинник

інше

прилипачі

метконазол 

епоксиконазол

Стандарт
інше

органічний розчинник

вода

прилипачі

азол

осіріс® Стар не містить ані краплини води, на 
відміну від інших азольних препаратів

Швидке та всебічне покриття колосу пшениці для надійного захисту від фузаріозу

Одразу після нанесення Через 0,1 секунду Через 0,5 секунд

осіріс® Стар
дуже швидкий розподіл 
та поглинання

вода
не активна на 
поверхні 

осіріс® Стар  

Інноваційна технологія формуляції  
та всебічний захист від хвороб
Завдяки унікальним властивостям препарату дося
гається максимальна площа розподілу Осіріс® Стар 
поверхнею рослини. Це дає змогу діючим речовинам 
швидко розподілятися поверхнею колосу та проника
ти в його внутрішню частину, забезпечуючи ефектив
ний захист. Висока доля прилипачів гарантує швидке 
поглинання навіть за несприятливих умов (наприклад, 
коли наявні товстий восковий шар старого листя та 
розвинені колоски).

Осіріс® Стар забезпечує 
ефективний контроль 
хвороб, особливо фузаріозу 
(Fusarium spp.) та інших 
хвороб колосу, що є 
запорукою забезпечення 
здоров’я колосу та якості 
врожаю.

Підвищена стійкість до змивання опадами

Ураження бурою іржею після штучного дощування

Без штучних опадів
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Опади через 15 хв. після  
застосування фунгіциду (20 мм)
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Ураження фузаріозом колосу ВВСН 75–80

Урожайність

ефективність осіріс® Стар на зниження ураження 
фузаріозом колосу та вплив на підвищення 
врожайності 

Джерело: досліди Україна, 2014 р.
Строки внесення фунгіцидів: A – BBCH 60–61; B – BBCH 65–67 
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Осіріс® Стар, 1,5 л/га (B)
Осіріс® Стар, 1,5 л/га (A)
Препарат 1 (B) 
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ефективність осіріс® Стар на зниження вмісту 
мікотоксинів (DON) 
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Осіріс® Стар, 1,5 л/га (B)
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Препарат 1 (B) 
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рекомендації щодо застосування

Рекомендується у фазі розвитку ВВСН 27–37 проти 
септоріозу, іржі, ринхоспоріозу та інших хвороб.
У разі значного поширення піренофорозу та інших плями
стостей необхідно додатково вносити фунгіцид Абакус®. 
Економічно доцільним є застосування фунгіциду Рекс® Дуо 
в посівах із помірним інфекційним фоном або за умов, 
що прискорюють вегетацію рослин пшениці та ячменю 
(високі температури, дефіцит вологи тощо). За таких умов 
період шкодочинності хвороб та ступінь їх розвитку знач
но поступається порівняно з більш вологими районами з 
помірними температурами, в яких необхідним є викорис
тання фунгіциду Абакус® з широким спектром дії проти 
плямистостей листя різного походження.

Приготування робочого розчину

Заповнити бак обприскувача водою на 2/3 об’єму  
й повільно додати необхідну кількість препарату в бак 
обприскувача. Під час заповнення бака й до закінчен
ня обприскування ретельно перемішувати робочий 
розчин. Готовий робочий розчин слід використовувати 
безпосередньо після приготування.

Подвiйний захист. 
Використовують 
справжнi професiонали

Характеристика фунгіциду Рекс® Дуо

Діючі речовини
епоксиконазол, 187 г/л + тіофанатметил, 310 г/л 

Хімічна група 
триазоли + бензімідазоли

Препаративна форма 
концентрат суспензії (КС)

розподіл у рослині
системний

Спосіб обробки та фаза застосування
у період вегетації

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця, ячмінь 

норма витрати
пшениця: 0,4–0,6 л/га 
ячмінь: 0,5 л/га

Спектр дії/хвороби
Пшениця: борошниста роса, септоріоз листя, 
іржа, фузаріоз, церкоспорельоз, септоріоз 
колосу
Ячмінь: борошниста роса, іржа, плямистості, 
фузаріоз, гельмінтоспоріоз

рекс® Дуо

Системний фунгiцид проти комплексу 
хвороб зернових культур.

норма витрати робочої рідини
200–300 л/га

Контроль хвороб фунгіцидом рекс® Дуо 

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат контролює хвороби на рівні 50–60% та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат забезпечує контроль хвороб на рівні від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат забезпечує максимально можливу ефективність контролю хвороб та запобігання їх виникненню.

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Фузаріоз колосу
(Fusarium ssp.)

рекс® Дуо

ринхоспоріоз
(Rhynchosporium secalis)

Сітчаста плямистість
(Pyrenophora teres)

Темно-бура плямистість
(Bipolaris sorokiniana)

Септоріоз листя
(Septoria tritici)

Септоріоз колосу
(Septoria nodorum)

Піренофороз
(Drechslera tritici-repentis)

Ламкість стебел
(Pseudocercosporella 

herpotrichoides)
Борошниста роса

(Erysiphe graminis)

Бура іржа,  
жовта іржа

(Puccinia recondite,  
P. striiformis) 

оСновні ПеревАГИ  

• Стопефект на збудника хвороби завдяки 

швидкому проникненню в рослину

• Стандарт щодо контролю септоріозу 

листя та видів іржі у посівах зернових 

культур

• Надiйно діє за низьких температур та 

високої вологостi повiтря

• Гарантований захист зернових культур та 

цукрових бурякiв від хвороб листя

• Оптимальний вибір за критерієм   

 «ціна – ефективність»
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Швидке поглинання

Ще однією перевагою Рекс® Плюс є те, що частина 
епоксиконазолу розчинена у фенпропіморфі, який 
забезпечує «ефект просування». В результаті, більша 
кількість діючих речовин за менший проміжок часу 
потрапляє в середину рослини, що гарантує більш 
тривалий лікувальний ефект.

Традиційна  
надійність – нові 
можливості!

Характеристика фунгіциду Рекс® Плюс

Діючі речовини
епоксиконазол (84 г/л) + фенпропіморф (250 г/л)

Хімічна група 
триазоли + морфоліни

Препаративна форма 
суспоемульсія (СЕ)

розподіл у рослині
системний

Спосіб обробки/Фаза застосування
обприскування в період вегетації

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця озима та яра 
ячмінь озимий та ярий

норма витрати
пшениця, ячмінь: 0,8–1,2 л/га

Спектр дії/хвороби
Пшениця: борошниста роса, септоріоз, 
піренофороз, іржа
Ячмінь: борошниста роса, гельмінтоспоріоз, 
ринхоспоріоз, іржа

рекс® Плюс

вдале поєднання діючих речовин, що 
гарантує ефективний захист посівів від 
хвороб на початку вегетації.

оСновні ПеревАГИ  

• Контролює широкий спектр хвороб, зо

крема борошнисту росу, септоріоз листя, 

види іржі тощо

• Швидке поглинання та розподіл у рослині 

забезпечують відмінну превентивну та 

лікувальну дію, що надає ефективний 

захист як уже сформованої листової 

поверхні, так і нових приростів

• Характеризується високою ефективністю 

як за низьких, так і високих позитивних 

температур

• Захисний період залежно від погодних  

       умов та інтенсивності розвитку   

           хвороб може тривати від  

   3 до 5 тижнів

норма витрати робочої рiдини
150–300 л/га

Сумісність з іншими препаратами

У регламентованих нормах препарат сумісний з більшістю 
пестицидів, що застосовуються на посівах зернових куль
тур. Однак у кожному окремому випадку препарати, які 
змішуються, необхідно перевірити на сумісність

рекомендації щодо застосування

Уникайте використання фунгіциду за високих темпера
тур – вище +25°С і низької вологості повітря – нижче 40%

Широкий спектр дії

Рекс® Плюс містить у складі дві взаємодоповнюючі діючі 
речовини: епоксиконазол і фенпропіморф. Завдяки 
поєднанню триазолу і морфоліну забезпечується 
відмінна ефективність та знижується ризик виникнення 
резистентності у грибів.

Подвійний механізм дії рекс® Плюс на септоріз листя (Septoria tritici)

Покращене проникнення епоксиконазолу в середину листка лише протягом 1 дня

Джерело: тепличні дослідження, нанесення крапель Рекс Супер на листя 
пшениці. Вимірювання розподілу діючої речовини через 24 години.

Епоксиконазол Епоксиконазол + Фенпропіморф
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ВВСН

 

Жовта іржа

 

  

 

Фузаріоз 
 

Піренофороз

 

 

Септоріоз листя

 

Септоріоз колосу 

Бура іржа

Ламкість стебел 

Борошниста роса

Рекс® Плюс
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новітня формуляція

Сучасна препаративна форма Рекс® Плюс – суспо
емульсія (СЕ) за технологією Stick&Stay. Завдяки 
новітній формуляції забезпечується в 2–2,5 рази 
більша площа покриття фунгіцидом поверхні листків і 
стебел порівняно з фунгіцидами, які виготовляються 
за традиційною технологією. Це гарантує повноцінний 
захист усієї рослини.

Тривалий захисний період

Високу ефективність Рекс® Плюс щодо контролю 
хвороб пшениці та ячменю підтверджено чисельними 
дослідженнями в різних ґрунтовокліматичних умовах, 
як Західної Європи, так і України.

ефективність проти хвороб вже при 0,8 л/га!

Захисний період від 3 до 5 тижнів за
безпечує краще надходження асимі
лянтів у рослину, а отже формування 
вищого рівня урожайності.

Примітка: 
Помірна ефективність – препарат 
контролює хвороби на рівні 50–60% 
та суттєво пригнічує їх розвиток.
Середня ефективність – препарат 
забезпечує контроль хвороб на рівні 
від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат 
забезпечує максимально можливу 
ефективність контролю хвороб та 
запобігання їх виникненню.

помірна ефективність

середня ефективність 

висока ефективність 

Джерело: Україна, 2013–2015 рр, кількість дослідів n=4,  
внесення ВВСН 30–31

рекс® Плюс

Більша площа покриття фунгіцидом рекс® Плюс, 
виготовленим за технологією Stick&Stay

вода рекс® Дуо рекс® Плюс

Рекс® Плюс, 0,8 л/га Рекс® Плюс, 1,0 л/га

ринхоспоріоз
(Rhynchosporium secalis)

Сітчаста  
плямистість

(Pyrenophora teres)

Темно-бура  
плямистість

(Bipolaris sorokiniana)

рекс® Плюс

Септоріоз листя
(Septoria tritici)

Септоріоз колосу
(Septoria nodorum)

Бура іржа,  
жовта іржа

(Puccinia recondite,  
P. striiformis) 

Піренофороз
(Drechslera tritici-repentis)

Ламкість  
стебел

(Pseudocercosporella  
herpotrichoides)

Борошниста  
роса

(Erysiphe graminis)

Покращений контроль септоріозу листя пшениці 
фунгіцидом рекс® Плюс вже в нормі 0,8 л/га
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Рекс® Плюс, 0,8 л/га
Рекс® Плюс, 1,2 л/га
Тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спіроксамін,  
250 г/л, 0,6 л/га

Рекс® Дуо, 0,6 л/га
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Джерело: Україна, 2013–2015 рр, кількість дослідів n=4,  
внесення ВВСН 30–31

Покращений контроль борошнистої роси пшениці 
фунгіцидом рекс® Плюс вже в нормі 0,8 л/га
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Рекс® Плюс, 0,8 л/га
Рекс® Плюс, 1,2 л/га
Тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спіроксамін,  
250 г/л, 0,6 л/га

Рекс® Дуо, 0,6 л/га
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Джерело: Україна, 2013–2015 рр, кількість дослідів n=6

Урожайність озимої пшениці за одноразового 
внесення фунгіцидів
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Рекс® Плюс, 0,8 л/га
Рекс® Плюс, 1,2 л/га
Тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спіроксамін,  
250 г/л, 0,6 л/га

Рекс® Дуо, 0,6 л/га

Контроль
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Легко здуває
борошнисту росу

Характеристика фунгіциду Флексіті®

Діюча речовина
метрафенон, 300 г/л

Хімічна група 
бензофенони

Препаративна форма 
концентрат суспензії (КС)

розподіл у рослині
трансламінарний та перерозподiл  
у газовій фазi

Спосіб обробки/Фаза застосування
у період вегетації залежно від фітосанітарних 
прогнозів (як правило, BBCH 25–49)

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця, ячмінь 

норма витрати
0,15–0,25 л/га

Спектр дії/хвороби
борошниста роса, ламкість стебел*

Флексіті® 

Фунгіцид з унікальним способом дії для 
контролю борошнистої роси та ламкості 
стебел*.

оСновні ПеревАГИ 

• Високоефективний контроль борошнистої 

роси та ламкостi стебел* (збудник – гриби 

роду Pseudocercosporella) на будьякому 

етапі розвитку збудника

• Унiкальний спосiб дiї, здатність 

перерозподілятися у газоподібному стані

• Ефективний засiб для профiлактики 

резистентностi

• Стiйкий до змивання опадами

 

Механізм дії

Флексіті® – це високоефективний фунгіцид для 
боротьби з борошнистою росою та ламкістю стебел 
зернових колосових, що уповільнює ріст гіфів та спо
роутворення на поверхні листя, а також проникнення 
гаусторіїв у тканину листа для живлення гриба.

Поєднання цих властивостей забезпечує унікальний 
ефект стосовно захисту, лікувальних властивостей та 
довготривалої дії проти борошнистої роси та ламкості 
стебел.

Унаслідок того, що не було відзначено перехресної 
резистентності стосовно відомих та більш значущих 
фунгіцидів, що використовуються або рекомендують
ся для захисту від борошнистої роси та ламкості сте
бел, Флексіті® для сільськогосподарських виробників 
є новим засобом профілактики наявної резистентності 
патогенів на зареєстрованих культурах.

* Реєстрація в Європі.

епісистемна (газоподібна) дія

Дія метрафенону в газоподібному стані також призупи
няє розвиток борошнистої роси. Це було доведено під 
час досліджень у теплицях, проведених на пророст ках 
пшениці у вегетаційних горщиках, які використовува
лися як біологічні проби. Вегетаційний горщик, зобра
жений у центрі, був оброблений метрафеноном. Після 
цього навколо нього були розміщені необроб лені рос
лини, як показано на рисунку. Потім проростки у всіх 
горщиках інокулювали спорами збудника борошнистої 
роси. Рослини вирощували протягом 7–10 днів. Ефект 
впливу препарату був яскраво виражений: що вища 
концентрація метрафенону, то сильніше пригнічується 
розвиток борошнистої роси на листі, найбільш набли
женому до центрального вегетаційного горщика.

Експеримент також засвідчив, що вплив у газоподіб
ному стані обмежено відстанню приблизно в 10 см від 
обробленого джерела. Ця відстань посилює захисний 
ефект при застосуванні препарату на практиці.

Стійкість до змивання дощем
•  відмінний контроль борошнистої роси за допомогою 

Флексіті® навіть за вологої погоди

•  низький рівень змивання через годину після 
нанесення

Лікувальна та залишкова ефективність Флексіті®  
стосовно борошнистої роси зернових колосових.

Борошниста роса, збудником якої є Erysiphe graminis, 
ефективно контролюється фунгіцидом Флексіті®. 
Флексіті® має чудову лікувальну дію, а також, на від
міну від стандартних препаратів, високу залишкову 
ефективність. Така «подвійна дія» робить фунгіцид 
Флексіті® найкращим препаратом для захисту від 
борошнистої роси, крім того, можливе гнучке застосу
вання – у будьякий час протягом вегетації.

Метрафенон впливає на борошнисту росу в газоподібному стані 

Числа = % від долі ураження борошнистою росою (чорні числа = ураження на листі 
з внутрішньої сторони горщика, червоні числа = ураження на листі із зовнішньої 
сторони горщика).
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Центр: необроблений 
вегетаційний горщик 

Центр: вегетаційний горщик,  
оброблений 1 мг/мл метрафенону

Центр: вегетаційний горщик,  
оброблений 2,5 мг/мл метрафенону

 Необроблений горщик 
 Оброблений горщик

Центр: вегетаційний горщик,  
оброблений 5 мг/мл метрафенону

Центр: вегетаційний горщик,  
оброблений 25 мг/мл метрафенону

норма витрати робочої рiдини
150–300 л/га
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середня ефективність 

висока ефективність 
Примітка: 
Середня ефективність – препарат забезпечує контроль 
хвороб на рівні від 60% та вище.
Висока ефективність – препарат забезпечує максимально 
можливу ефективність контролю хвороб та запобігання їх 
виникненню.

Контроль хвороб фунгіцидом Флексіті®

Флексіті®

Ламкість стебел
(Pseudocercosporella 

herpotrichoides)

Борошниста роса
(Erysiphe graminis)



Адексар® Се Плюс
Сила, на яку можу покладатися…

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

…як на енергію ранкового сонця

інсектициди



Якість, перевірена 
часом

Характеристика інсектициду  
Бі58® Новий

Діюча речовина
диметоат, 400 г/л

Хімічна група
фосфорорганічні сполуки (ФОС)

Препаративна форма
концентрат, що емульгується (КЕ)

розподіл у рослині
системний та контактний

Бі-58® новий

високоефективний системний 
інсектоакарицид широкого спектра дiї 
для боротьби зі шкiдливими комахами, 
клiщами на багатьох сільськогосподарських 
культурах.

оСновні ПеревАГИ 

• Cистемна дiя (рослина швидко поглинає 

препарат через листя, стебло та корiння i 

транспортує дiючi речовини до новоутворе

них органів. Транспортування здiйснюється, 

головним чином, в акропетальному напрям

ку. Завдяки цьому у зеленiй тканинi листа 

знищуються мiнуючi шкiдники (наприклад, 

личинки бурякової мухи)

• Контактна дiя (Бi58® Новий швидко та 

активно дiє на комах, якi безпосередньо 

входять у контакт з робочим розчином, 

незалежно вiд типу шкiдника)

• Тривала дiя (препарат вiдрiзняється три

валою захисною дiєю. Це особливо важ

ливо для боротьби зі шкiдниками, якi 

вiдроджуються з яєць або мiгрують на поле 

через деякий час пiсля обприскування)

                • Один препарат для захисту 

                    багатьох культур

Механізм дії

Системна дія
Препарат швидко поглинається через листя, стебло 
та корiння, а потім розподіляється по всій рослині, 
головним чином, акропетально. Сисні комахи гинуть 
внаслідок харчування соком рослини. Завдяки високій 
системності й рівномірному перерозподілу діючої ре
човини всередині рослини забезпечується захист від 
внутрішньостеблових шкідників (наприклад, личинок, 
злакових мух), а також захист частин рослини, що 
відростають.

Контактна дія
Виражена контактна дія на комахшкідників, що є в 
момент обробки на поверхні рослини. Активно діє 
через покриви комахи.

Спосіб обробки/Фаза застосування
обприскування в період вегетації

норма витрати робочої рідини
200–300 л/га

Личинки клопа шкідливої черепашки

Личинки трипса пшеничногоПопелиця черемхова П’явиця звичайна

Регламент застосування та спектр дії

Культура
пшениця, жито, ячмінь, овес, просо

норма витрати
пшениця: 1,5 л/га 
жито, ячмінь, овес: 1,0–1,2 л/га 
просо: 0,7–1,0 л/га

Шкідливий об’єкт
Пшениця: клоп шкідлива черепашка, п’явиці, 
злакові мухи, попелиці, трипси 
Жито, ячмінь, овес: п’явиці, злакові мухи, 
попелиці, трипси 
Просо: комарики, попелиці

Приготування робочого розчину

Заповнити бак обприскувача водою на 2/3 об’єму. 
Долити необхідну кількість препарату. Під час запов
нення баку й до закінчення обприскування ретельно 
перемішувати робочий розчин. Готовий робочий 
розчин слід використовувати безпосередньо після 
приготування.

123 122 



Характеристика Фастак®

Діюча речовина
альфациперметрин, 100 г/л

Хімічна група 
піретроїди

Препаративна форма
концентрат, що емульгується (КЕ)

Спосіб дії
контактношлунковий

Фастак®

Регламент застосування та спектр дії

Ефективнiсть, 
перевiрена часом
високоефективний iнсектицид з групи 
пiретроїдiв характеризується контактно-
шлунковою дiєю та низькими нормами 
застосування. Успiшно використовується в 
усiх регiонах свiту для знищення широкого 
спектра шкідників.

Личинки клопа шкідливої  
черепашки

Личинки п’явиці

Гусениця зернової совки Попелиця звичайна злакова

Культура
пшениця яра і озима

норма витрати
клоп шкідлива черепашка: 0,15–0,2 л/га 
блішки, попелиці, цикади, трипси, п’явиці: 
0,1 л/га

Шкідливий об’єкт
клоп шкідлива черепашка, блішки, попелиці, 
цикадки, трипси, п’явиці

Спосіб обробки/Фаза застосування
обприскування в період вегетації

норма витрати робочої рідини
200–300 л/га

оСновні ПеревАГИ 

• Високоактивний проти абсолютної 

бiльшостi комахшкiдникiв

• Один препарат для захисту багатьох 

сiльськогосподарських культур та 

лiсових насаджень

• Швидка та тривала дiя на шкiдникiв

• Стiйкий до змивання дощем

Механізм дії

Контактношлункова дія. Фастак® діє на нервову 
систему комахшкідників, порушуючи проникність 
кліткових мембран і блокує натрієві канали.

Приготування робочого розчину

Заповнити бак обприскувача водою на 2/3 об’єму. 
Долити необхідну кількість препарату. Під час запов
нення бака й до закінчення обприскування ретельно 
перемішувати робочий розчин. Готовий робочий 
розчин слід використовувати безпосередньо після 
приготування.

Бакові суміші

Сумісний у бакових сумішах із такими препаратами, як 
Рекс® Дуо, Абакус®, Флексіті®, Осіріс® Стар, Капало®, 
Діанат®, Терпал®, ХлормекватХлорид 750. За великої 
кількості шкідників або високого рівня заселення 
посівів, для підсилення й розширення спектра дії на 
комплекс шкідників рекомендується використовувати 
суміш Фастак® із Бі58® Новий.
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Система захисту посівів озимої пшениці
    

1,5 л/га
Хлормекват-Хлорид 750 

0,5–1,0 л/га
Медакс® Топ

0,5–1,0 л/га
Медакс® Топ

Кореневі гнилі 

Бур’яни

Кінто® Дуо

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

0,15 л/га

1,0–1,5 л/га

0,75–1,0 л/га

1,25–1,5 л/га
Абакус®

Адексар® Се Плюс

0,15–0,25 л/га
Флексіті®

0,4–0,6 л/га
рекс® Дуо 

1,0–1,5 л/га
Капало®

4,0 л/га

2,0–2,5 л/т

іншур® Перформ
0,5 л/т

Бі-58® новий                                  +                                         Фастак®  

осіріс® Стар
2,0–4,0 л/га
Базагран®

2,0–3,0 л/га
Базагран® М 

0,3 л/га
Діанат®Марафон®

Поява шкодочинних об’єктів

Хвороби

або

або

Шкідники

однорічні злакові і дводольні бур’яни
Багаторічні злакові і дводольні бур’яни

Борошниста роса 
Септоріоз листя 

Жовта іржа 

Бура іржа 
Жовта плямистість 

Снігова пліснява  Септоріоз колосу 
Фузаріоз колосу 

злакові мухи, хлібні блішки
Синя та червоногруда п’явиці  
Хлібні клопи 

Трипси

Цикадки, злакові попелиці

Хлібні жуки 

0,8–1,2 л/га
рекс® Плюс 

новинка

восени

BBCH 00 11–13 21–30 31–32 37–39 49–51 61–65 71

1,5 л/га         

Система захисту посівів ярої пшениці
    

Кореневі гнилі 

Бур’яни

Кінто® Дуо

іншур® Перформ

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

1,0–1,5 л/га

1,25 л/га
Абакус®

0,5–0,75 л/га

0,15–0,25 л/га
Флексіті®
0,4–0,6 л/га
рекс® Дуо 

2,0–2,5 л/т

0,5 л/т

Бі-58® новий                                  +                                         Фастак®  

осіріс® Стар

2,0–4,0 л/га
Базагран®

2,0–3,0 л/га
Базагран® М

0,3 л/га
Діанат®

0,5–1,0 л/га
Медакс® Топ

Поява шкодочинних об’єктів

Хвороби

або

Шкідники

Дводольні бур’яни

Борошниста роса 
Септоріоз листя 

Жовта іржа 

Бура іржа 
Жовта плямистість 

Септоріоз колосу 
Фузаріоз колосу 

злакові мухи, хлібні блішки
Синя та червоногруда п’явиці  

Хлібні клопи 

Трипси

Цикадки, злакові попелиці

Хлібні жуки 

0,8–1,0 л/га
рекс® Плюс 

новинка

BBCH 00 11–13 21–30 31–32 37–39 49–51 61–65 71

0,15 л/га1,5 л/га         

1,0 л/га
Капало®

Адексар® Се Плюс

Система захисту ярого ячменю із Систіва®

* За потреби для контролю хвороб колосу (обприскування ВВСН 61–65) 
** За потреби для не стійких до борошнистої роси сортів

* За потреби для контролю хвороб колосу (обприскування ВВСН 61–65) 
** За потреби для не стійких до борошнистої роси сортів

    

Бур’яни

Поява шкодочинних об’єктів

Хвороби

Шкідники

Дводольні бур’яни

Борошниста роса 
Сітчаста плямистість 

Темно-бура плямистість 

Бура іржа 
Смугаста плямистість 

Кореневі гнилі 

ринхоспоріоз

злакові мухи, хлібні блішки 
Синя та червоногруда п’явиці  

Хлібні клопи 

Трипси
Хлібні жуки 

Цикадки, злакові попелиці

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше
Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

1,0–1,2 л/га

1,25–1,5 л/га

0,15–0,25 л/га

1,0–1,5 л/га

1,0–1,5 л/га

Абакус® 

осіріс® Стар*

Флексіті®**

2,0–4,0 л/га

2,0–3,0 л/га

0,3 л/га

Бі-58® новий 

Базагран® 

Базагран® М  

Діанат® 
Кінто® Дуо 

іншур® Перформ

Систіва®

Терпал®

2,0 л/т 

0,5 л/т 

0,75–1,0 л/т

+

або

Систіва® з ефектом AgCelence®Систіва® з ефектом AgCelence® Т1 Т2

BBCH 00 11–13 21–30 31–32 37–39 49–51 61–65 71

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Система захисту ярого ячменю (традиційна)
    

Бур’яни

Поява шкодочинних об’єктів

Хвороби

Шкідники

Дводольні бур’яни

Борошниста роса 
Сітчаста плямистість 

Темно-бура плямистість 

Бура іржа 
Смугаста плямистість 

Кореневі гнилі 

ринхоспоріоз

злакові мухи, хлібні блішки 
Синя та червоногруда п’явиці  

Хлібні клопи 

Трипси
Хлібні жуки 

Цикадки, злакові попелиці

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

1,0–1,2 л/га

0,5–1,0 л/га

1,25–1,5 л/га

0,15–0,25 л/га

1,0–1,5 л/га

1,0–1,5 л/га

Адексар® Се Плюс 

Абакус® 

осіріс® Стар*

Флексіті®**

2,0–4,0 л/га

2,0–3,0 л/га

0,3 л/га

Бі-58® новий 

Базагран® 

Базагран® М  

Діанат® 

Кінто® Дуо 

іншур® Перформ

Терпал®

2,0–2,5 л/т 

0,5 л/т 
або

BBCH 00 11–13 21–30 31–32 37–39 49–51 61–65 71
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* За потреби для контролю хвороб колосу (обприскування ВВСН 61–65)   
** За потреби для не стійких до борошнистої роси сортів

* За потреби для контролю хвороб колосу (обприскування ВВСН 61–65)   
** За потреби для не стійких до борошнистої роси сортів

Система захисту посівів озимого ячменю із Систіва®
    

Поява шкодочинних об’єктів
Бур’яни

Хвороби

Шкідники

однорічні злакові і дводольні бур’яни
Багаторічні дводольні бур’яни

Борошниста роса 
Сітчаста плямистість 

Темно-бура плямистість 

Бура іржа 
Снігова пліснява Фузаріоз колосу

Смугаста плямистість 

Кореневі гнилі 

ринхоспоріоз

злакові мухи, хлібні блішки 
Синя та червоногруда п’явиці  

Хлібні клопи 

Трипси
Хлібні жуки 

Цикадки, злакові попелиці

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше
Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

1,0–1,2 л/га

1,25–1,5 л/га

0,15–0,25 л/га

1,5 л/га 1,0–1,5 л/га

1,0–1,5 л/га

Абакус® 

осіріс® Стар*

Флексіті®**

2,0–4,0 л/га

2,0–3,0 л/га

0,3 л/га

Бі-58® новий 

Базагран® 

Базагран® М  

Діанат® 

Кінто® Дуо 

іншур® Перформ

Систіва®

Хлормекват-Хлорид 750 Терпал®

2,0 л/т 

0,5 л/т 

1,0–1,5 л/т

+

або

Систіва® з ефектом AgCelence®Систіва® з ефектом AgCelence® Т1 Т2

BBCH 00 11–13 21–30 31–32 37–39 49–51 61–65 71

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

4,0 л/га
Марафон® 

восени

Система захисту озимого ячменю (традиційна)
    

Поява шкодочинних об’єктів

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

1,0–1,2 л/га

0,5–1,0 л/га

1,25–1,5 л/га

0,15–0,25 л/га

1,0–1,5 л/га1,5 л/га

1,0–1,5 л/га

Адексар® Се Плюс

Абакус® 

осіріс® Стар*

Флексіті®**

2,0–4,0 л/га

2,0–3,0 л/га

0,3 л/га
4,0 л/га

Бі-58® новий 

Базагран® 

Базагран® М  

Діанат® 
Марафон® 

Кінто® Дуо 

іншур® Перформ

Терпал®Хлормекват-Хлорид 750

2,0–2,5 л/т 

0,5 л/т 
або

BBCH 00 11–13 21–30 31–32 37–39 49–51 61–65 71

Бур’яни

Хвороби

Шкідники

однорічні злакові і дводольні бур’яни
Багаторічні дводольні бур’яни

Борошниста роса 
Сітчаста плямистість 

Темно-бура плямистість 

Бура іржа 
Снігова пліснява Фузаріоз колосу

Смугаста плямистість 

Кореневі гнилі 

ринхоспоріоз

злакові мухи, хлібні блішки 
Синя та червоногруда п’явиці  

Хлібні клопи 

Трипси
Хлібні жуки 

Цикадки, злакові попелиці

восени

Уникайте джерел точкового забруднення

•  Тричі прополосніть порожні каністри та передайте їх на утилізацію

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

•  Обприскувач потрібно промивати у відкритому полі, на відстані щонайменше 10 метрів від водойм 
та колодязів

захищайте біологічне різноманіття навколо ваших полів

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

•  Розставляйте гнізда та годівнички для диких птахів 

•  Використовуйте обладнання та методи управління, що захищають ґрунт 

•  Заручіться підтримкою експертів у галузі сільського господарства чи охорони довкілля

Керуйте стійкістю до шкідників

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

•  Чергуйте продукти з різними способами дії

захищайте водні ресурси

•  Використовуйте форсунки для зменшення знесення вітром та формуйте вздовж водойм захисні 
рослинні смуги шириною щонайменше 5 метрів

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

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

використовуйте засоби захисту

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

•  Мийте рукавиці перед тим, як їх зняти 

•  Захисний одяг слід прати окремо від особистого

Сталий розвиток сільського господарства

Sustainability* – вагома складова стратегії BASF

Детальніше див. на: http://www.agro.basf.ua/sustainability та http://pracyanazemli.com.ua/development
* У перекладі з англ. «сталість»
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При цьому існують винятки. Так, при внесенні ґрунтових 
гербіцидів подальші помірні опади дають змогу відмовитися 
від заробки препарату у ґрунт за допомогою боронування чи 
коткування. Препарат проявляє максимальну ефективність у 
зволоженому після опадів ґрунті, який зв’язує препарат.

Однак, якщо препарат містить хімічно високоактивну речовину, 
або використовуються відповідні хімічні компоненти, які спри
яють швидкому проникненню всередину рослини, то висока 
ефективність обробки гарантується навіть при опадах через 
годину після застосування препарату.

Швидкість вітру
Часто регламент наземного обприскування вима
гає дотримання умови, за якої швидкість вітру не 
перевищує 3–5 м/с. У випадку перевищення цих 

показників спостерігається нерівномірне розподілення робо
чого розчину, перенесення препарату на сусідні культури. Це, 
у свою чергу, може мати негативні наслідки як для культури, 
що обробляється, так і для рослин на сусідніх посівах. Це об
меження не стосується обприскувачів зі спеціальним захистом 
від вітру («рукав»), застосування яких допускається за швидко
сті вітру до 10–15 м/с.

роса
Існує правило, що за наявності роси на листі рос
лин обробка пестицидами не проводиться. Таких 
вимог необхідно дотримуватися при обробці 
гербіцидами на основі гліфосатів, клетодиму, бе
танальної групи та деяких інших діючих речовин, 

для високої ефективності яких необхідна відповідна концен
трація робочого розчину. Обприскування по росі призведе до 
суттєвого зниження концентрації діючих речовин і відповідно 
до зниження ефективності обробки. Також такі обробки про
водять з урахуванням утворення роси за 2–3 години до обпри
скування посівів.

Проте обробка більшою кількістю фунгіцидів за незначної на
явності роси, що не стікає з рослин при їх коливанні від вітру 
або проходу техніки, може навпаки підвищити ефективність 
їхньої дії через більш рівномірний розподіл препарату листом 
та через довше перебування на листі у зволоженому стані.

Фактори, що впливають на 
ефективність обробки пестицидами 

Час внесення
При обробці посівів пестицидами важливим є 
вибір часу. Можна отримати різну ефективність 
при обробці одним і тим самим препаратом, об

прискуючи в ранкові, денні або вечірні години. Насамперед на 
таку ефективність впливатиме температурний фактор, сонячне 
випромінювання та відносна вологість повітря у найближчі піс
ля внесення препарату години. Наприклад, вищу ефективність 
зазвичай можна отримати від більшості препаратів при об

основним фактором досягнення високого рівня ефективності є дотримання регламентів застосування препарату.  
При цьому велике значення мають погодні умови. 

важливе значення у приготуванні робочого розчину мають якість води, використання одного або декількох  
препаратів, добрив, їх сумісність.

1. Погодно-кліматичні умови 2. Технологія приготування робочого розчину

Температура
Кожен препарат має температурні межі, за яких 
спостерігається його максимальна дія (ефектив
ність). Наприклад, препарати гліфосатної групи 

можуть знизити ефективність за температур нижче 10–12°C, 
дикамба – за температур нижче 12–15°C. Регулятор росту рос
лин Терпал® для отримання оптимального результату потребує 
вищих температур (від 12–15°C), ніж ХлормекватХлорид 750 
(від 5–7°C). Більшість препаратів піретроїдної групи під час 
обробки за високих температур мають знижену ефективність 
через дуже швидкий розпад. На відміну від них, деякі фосфо
рорганічні інсектициди (диметоат) знижують ефективність лише 
за низьких температур (нижче 10°С).

Іншим аспектом врахування температурного режиму є його 
верхня межа, за якої можливі обробки. У більшості випадків 
вона обмежена температурою приблизно 27–28°C, коли фізіо
логічна активність рослини суттєво знижена. Проте необхідно 
розуміти, що припинити обробку посівів пестицидами потріб
но заздалегідь до настання такої температури. Для ефектив
ної дії внесеного препарату необхідне його перебування на 
рослині впродовж 1–3 годин після обприскування до настання 
граничної температури 27–28°C, за якої рекомендується при
пинення робіт з обприскування. Тому у рекомендаціях для 
застосування препаратів верхній показник температури має 
значення +25°C.

Таким чином, кожен препарат під час внесення потребує до
тримання температурного режиму.

опади
Для досягнення максимальної ефективності 
велике значення має випадання опадів невдовзі 
після внесення пестициду. Норми застосування 

більшості препаратів передбачають, щоб протягом 3 годин 
після внесення опадів не було, оскільки змив діючої речовини 
з поверхні рослин різко знижує ефективність. Цього часу до
статньо, аби препарат досяг «мішені», проте для досягнення 
максимального ефекту опадів не має бути протягом 6–8 годин 
після внесення пестициду.

Ці матеріали не претендують на повноту викладення інформації та не враховують усіх факторів, які впливають на 
ефективність обробки пестицидами. Це інформація лише для розуміння важливості врахування багатьох факторів у 
процесі обробки пестицидами посівів сільськогосподарських культур.

робці у вечірні години. У цей час найсприятливішими умовами 
є: помірні температури у вечірні та нічні години у найближчий 
період після обробки посівів, сприятливий режим вологості, 
за якого рослини активізуються фізіологічно та діючі речовини 
легше та швидше проникають у рослину. Відсутність сонячної 
інсоляції допомагає діючим речовинам, не стійким до цього 
фактору, бути активними довший період.

Якість води
Для приготування робочого розчину потрібна 
якісна чиста вода. Вода нижчої якості може 
знизити ефективність пестицидів і пошкодити 

обладнання для внесення. Існує кілька параметрів якості води, 
які впливають на її хімічну природу: вода не має бути іржавою, 
з мулом, має бути не жорсткою та з належним рівнем рН.

Бруд
У брудній воді містяться маленькі часточки (мул або глина). Ці 
ґрунтові частинки можуть поглинати або зв’язувати активні ін
гредієнти препаратів, знижуючи їх ефективність. Особливо це 
характерно для гліфосатів, паракватів та дикватів. Бруд може 
засмічувати форсунки, лінії та фільтри, а також знижувати про
дуктивність і термін експлуатації обприскувача. Для порівнян
ня: вода вважається брудною, якщо на дні звичайного госпо
дарського відра погано видно монету номіналом 50 копійок.

Жорсткість води
Вода вважається жорсткою при високому процентному вмісті 
кальцію та магнію. У жорсткій воді погано розчиняється мило. 
Жорстка вода може спричинити випадання в осад деяких 
хімічних речовин. Як правило, чутливі препарати часто містять 
добавки, які усувають цю проблему. Відомо, що гербіциди 
гліфосат, 2,4D амінна сіль і MCPA, клопіралід і дифлуценікан 
зазнають впливу з боку жорсткої води (>400 мг/екв. CaCO3).
Жорстка вода також може вплинути на баланс системи по
верхневоактивних речовин і, відповідно, на зволоження, 
емульгування та дисперсію. Дуже жорстка вода може знизити 
ефективність речовин, які використовуються для очищення 
брудної води. 

Показник pH води
Більшість природних вод мають показник pH між 6,5 і 8. 
Багато пестицидів є чутливими до лужного гідролізу (руйну
вання в лужному середовищі pH>8). Цей процес викликає 
розпад активних інгредієнтів, що може знизити ефективність 
пестицидів. Це – одна з причин, чому не рекомендується за
лишати робочі суміші для обприскування навіть на одну ніч. 
Висококислотна вода також може вплинути на стабільність і 
фізичні властивості деяких хімічних формуляцій.

Крім того, нині багато господарств поєднують обробку засо
бами захисту рослин із листовим підживленням. Оптимальний 
рівень рН робочого розчину, що забезпечує максимальну 
ефективність листового підживлення елементами мінерально
го живлення, коливається в межах рН від 5,0 до 5,5.

Більшість органофосфатів, карбаматів, деякі піретроїди та 
фунгіциди є чутливими до лужного гідролізу. За рівня pH 4–7 
період напіврозпаду деяких органофосфатів становить від  
1/2 до 1 дня. За pH 7,5 та вище період напіврозпаду за нор
мальної робочої температури зменшується до 20 хвилин. Деякі 
гербіциди також залежать від рівня рН. Низький рівень pH 
посилює активність деяких інгредієнтів гербіцидів, що робить 
їх ефективнішими.

Перелік активних компонентів пестицидів, 
які є дуже чутливими до лужного гідролізу

інсектициди: паратіонметил, перметрин, імідаклоприд.

Фунгіциди: тіофанатметил, беноміл, ципродиніл, флудіоксо
ніл, манкоцеб, каптан, дінокап.

Фітогормони: гіберелінова кислота.

розчинні солі
Загальна кількість мінеральних солей, розчинних у воді, зазви
чай вимірюється за допомогою електропровідності (ЕП) води. 
ЕП води у свердловинах і дамбах великою мірою залежить від 
рівня солей у скалистій породі і ґрунті, що їх оточують. Під час 
посухи рівень солей у воді підвищується. Дуже солона вода 
може викликати засмічення обладнання і є стійкішою до змін 
рН.

органічна речовина
Вода містить багато органічних речовин – мул, рослинні 
рештки або водорості, які блокують форсунки, лінії та фільтри. 
Вода з мулом та іншими органічними компонентами значно 
знижує ефективність обробки, оскільки практично будьяка 
органіка зв’язує частину діючої речовини.

Температура води
Надто гаряча чи холодна вода може негативно вплинути на 
дію деяких хімічних речовин. При використанні дуже холодної 

Підготував к.с.-г.н. Чоловський С. М.
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загальні правила 
приготування робочого 
розчину

При приготуванні робочого розчину слід дотримуватися такої 
послідовності операцій: спочатку бак обприскувача ретель
но очищують від залишків препарату, який використовували 
перед цим, потім наповнюють його водою на 1/3 або наполо
вину. Далі доливають необхідну кількість препарату, вмикають 
перемішувач і під час його безперервної роботи доливають 
воду до повного об’єму бака. Недотримання цього правила 
(при вливанні препарату у вже наповнений бак) призводить до 
нерівномірного розподілення препарату в баку обприскувача, 
що викликає мозаїчний ефект роботи препарату на початко
вих етапах проходження обприскувача.

Іншим важливим заходом є витримка перемішування води в 
баку протягом 15–20 хвилин після додавання препарату для 
його рівномірного розподілу по всьому робочому розчину. 
Панує думка, що препарат дуже швидко й рівномірно розпо
діляється в баку обприскувача при ввімкненому перемішувачі 
або при доливанні води у бак до повного об’єму. Це хибна 
думка. При нагоді проведіть маленький експеримент. Візьміть 
великий таз або миску, наповніть його водою, розмішайте 
воду по колу і додайте будьякий барвник (чорнило чи будь
який інший) – ви зможете особисто переконатися, як нерівно
мірно перемішується доданий компонент. А тепер уявіть об’єм 
у тисячі разів більший!

несумісність препаратів  
в бакових сумішах
Існують групи препаратів, при змішуванні яких 
відбувається активна хімічна взаємодія з на

ступним розкладом (антагонізм). Так, інсектициди групи 
фосфорорганічних сполук не можна застосовувати в бакових 
сумішах з фунгіцидами, які мають лужну реакцію (сірчисте 
вапно, препарати із вмістом міді тощо) і гербіцидами групи 
сульфонілсечовин. Останні не використовують і після ви
щезгаданих інсектицидів. Гербіциди на основі клетодиму є 
несумісними з препаратами, які містять бентазон чи імазак
він. Також часто спостерігається антагонізм при поєднанні в 
баковій суміші бентазону з протизлаковими гербіцидами. Такі 
обробки слід робити окремо. Поєднувати гербіциди на основі 
сульфонілсечовин та імідазолінонів не можна не лише в одній 
баковій суміші, але й під час обприскування протягом всього 
вегетаційного сезону.

Додаткові добавки
Існує низка пестицидів, які в процесі приготу
вання робочого розчину потребують додавання 

інших компонентів (прилипачів, поверхневоактивних речовин 
тощо). Від цих добавок безпосередньо залежить ефективність 
застосування пестициду.

Прикладом таких препаратів є Стеллар®, Нопасаран®.

Багатокомпонентні суміші
Зазвичай у процесі приготування трьох і більше 
компонентних сумішей споживач стикається з 

різними проблемами. Це випадання нерозчинного осаду, заби
вання форсунок унаслідок хімічних реакцій і утворення нероз
чинних компонентів або при збиванні часточок нерозчинних 
препаратів з препаративною формою концентратів суспензій. 

води (нижче 12–15°C) можуть виникнути проблеми зі швидким 
розчиненням препаратів з препаративною формою водороз
чинних порошків і гранул. Для їх повноцінного розчинення у 
робочому розчині може знадобитися більше часу, ніж зазви
чай. В іншому разі виникне ситуація із забиванням форсунок і 
фільтрів або осіданням частини препарату на дні бака об
прискувача, що у подальшому може викликати недостатню 
ефективність обробки (зниження норми витрати препарату на 
початкових етапах обробки).

Підвищення якості води
Вода з великим вмістом кальцієвих або магніє
вих солей (жорстка вода) спричиняє проблеми 

зі змішуванням, оскільки знижується стабільність суспензії та 
емульсії. Активність гліфосату знижується за наявності високо
го рівня кальцієвих і магнієвих солей, а також гідрокарбонату 
натрію. Цю проблему можна усунути через додавання препара
тів, які містять сульфат аммонію (неприльована тверда криста
лічна форма), або додавання продуктів, які містять буферні до

бавки. Якщо відомо, що вода є лужною, обприскування слід 
починати негайно після змішування. Як альтернативу для 
зниження рівня рН у воду можна додати буферну добавку.

Придатність води для обприскування можна визначити, 
використовуючи таку процедуру (тест): приготуйте 500 
мл правильно розведеного розчину для обприскування у 
скляній ємкості відповідно до рекомендацій виробника. 
Ретельно змішайте. Дайте розчину постояти протягом 30 
хвилин. Якщо через 30 хвилин є помітними сліди кремо
видного осаду або розшарування робочого розчину, це 
означає, що вода є непридатною для хімічної обробки. При 
підозрі на непридатність зразок такої води необхідно надати 
для хімічного аналізу рівня солей і жорсткості.

Однакові діючі речовини у складі препаратів різних торгових 
марок можуть порізному реагувати на рівень pH залежно 
від добавок, які містять формуляції. Якщо є потреба ви
користовувати воду низької якості, то здійснюйте обприску
вання одразу після змішування.

Сумісність різних факторів якості води з деякими гербіцидами  
та інсектицидами

За інформацією: http://www.arb.gov.sk.ca
Еweed, випуск 8 від 5 червня 2003 р.

Ключ:  
Ні – якість води є несумісною з пестицидом
Тест – проведіть експеримент, щоб визначити реакцію. Однакові діючі речовини у скла-
ді препаратів різних торгових марок та формуляцій можуть реагувати по-різному
Ок? – може відзначатися зниження ефективності пестициду, особливо якщо залишити 
розчин в обприскувачі довше однієї-двох годин
Ок – пестицид нормально реагує на таку якість води
Викор. негайн. – пестицид може мати кращу ефективність за такої якості води, але 
швидше втрачає дію в обприскувачі. Тому використовуйте його негайно
Краще – пестицид може мати кращу ефективність за такої якості води

Визначення якості води:
Жорстка вода – більше 1000 частин на мільйон СаСО3 (1000 ppm)
Солона вода – 1500 mS/m NaCl
Лужна вода – рН > 8,0 
Кисла вода – рН < 5,0

Це може призвести до опіків листя через сполучення кількох 
продуктів на основі концентратів емульсії або таких, які міс
тять у складі сильнодіючі прилипачі, або суміші пестицидів із 
добривами. Як правило, кількість цих добавок розрахована на 
те, що препарат буде використовуватися без додаткових про
дуктів. Поєднання таких активних інгредієнтів в одній баковій 
суміші призводить до утворення опіків на листі не через вплив 
діючих речовин препаратів, а через олійну основу.

Послідовність розчинення 
препаратів при приготуванні 
бакових сумішей
Для отримання високого результату обробки посівів велике 
значення має послідовність розчинення препаратів у баку 
обприскувача.

Порядок додавання:

1. Вода 1/2–3/4 запланованого об’єму

2. Кондиціонер води або піногасник у разі необхідності

3. Добрива, мікродобрива

4. Тверді, сипучі препарати (WG, WP, SG, SP)

5. Препарати на водній основі (SC, CS, SL)

6. Препарати емульсії (SE, EW, EO, EC, DC, OD, ME)

7. Вода до кінцевої потреби

8. Прилипачі та інші подібні речовини

Діюча речовина Показники якості води

жорстка солона забруднена лужна кисла

Гербіциди

2,4Д або MCPA амінна сіль тест ок ок ні ок

2,4Д або MCPA ефір тест ні ок ок ок

Галоксифоп ок ок ок ок? ок

Гліфосат ні ок ні ні краще

Дикамба амінна сіль ні ок ок ні ок

Імазамокс ок ок ок ок ок

Імазапік / імазапір ок ок ок ок ок

Імазапік / імазапір / МСРА ок ок ок ок ок

Клетодим ок ок ок? ок? ок

Клопіралід тест ок ок? ні тест

Пропахізофоп ок ок ок ок? ок

Трифлуралін ок ок ок ок ок

Тріасульфурон ні ні ок ні ні

Флуазифоп ок ок ок ок? ок

Хізалофоп ок ок ок ок ок

Хлорсульфурон ні ні ок ок викор. негайн.

інсектициди

Диметоат ЕС тест краще ок ні краще

Хлорпірифос ЕС тест краще ок ні ок

Циперметрин ЕС тест краще ок ні ок

Тверді / рідкі добрива

тверді формуляції

ВГ (WG)
СП (WP)
СГ (SG)
ВП (SP)

рідкі формуляції

КС (SC)
СК (CS)
РК (SL)
СЕ (SE)
ЕВ (EW)
ЕМ (EO)
КЕ (EC)

МД (OD) –  
олійна дисперсія

КД (DC)
МЕ (ME)
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застосування препарату  
не за призначенням
Однією з причин недостатньої ефективності 
або її відсутності при використанні препарату 

є застосування пестициду не за призначенням. Наприклад, 
гербіциди на основі диметенаміду або пендиметаліну не при
значені для контролю багаторічних двосім’ядольних бур’янів, 
а також вівсюга; 2,4Д є нездатним знищити злакові бур’яни та 
фізіологічно стійкі до нього широколисті бур’яни (підмаренник 
чіпкий, берізка польова, ромашка непахуча тощо); контактні 
інсектициди не призначені для знищення сисних і внутріш
ньостеблових шкідників. Фунгіциди поділяються на дві великі 
групи – для контролю справжніх і несправжніх грибів, метабо
лізм яких різний; поряд з цим існують комбіновані фунгіциди, 
які контролюють весь спектр хвороб. Завжди варто пам’ятати, 
що окремий препарат призначений для контролю певних орга
нізмів і не здатен знищити нецільові об’єкти.

Терміни застосування препарату
Будьякий пестицид призначений для знищення або захис
ту культурних рослин від шкідників, хвороб чи бур’янів, але 
лише за умови його застосування на певних стадіях або фазах 
розвит ку шкідливого організму і культури.

Фази розвитку бур’янів
Кожен гербіцид здатний знищити небажані бур’яни під час 
застосування в чутливі для бур’янів фази. Найчастіше, що на 
більш ранніх фазах розвитку бур’янів (сходи, 2–4 справжніх 
листки для однорічних; фаза молодої розетки для багато
річних) застосовується гербіцид, то вищою буде його ефек
тивність. Зволікання з термінами внесення препарату при 
переростанні бур’янів спричинює різке зниження ефективнос
ті застосування гербіциду.

Стадії розвитку шкідників
При використанні інсектицидів також існує регламент їх засто
сування в найчутливіші ранні для комах стадії. Застосування 
інсектицидів проти саранових, коли вони вже окрилились, 
може не дати бажаного результату через високу міграційну 
активність комах. Аналогічно це стосується оленки волохатої, 
жукакузьки та деяких інших шкідників.

Додавання наступного компонента в бак обприскувача пови
нно виконуватись тільки після якісного перемішування по
переднього. При цьому препарати з твердими формуляціями 
додають у бак тільки у вигляді попередньо приготованого в 
окремій ємкості маточного розчину.

Звертаємо увагу, що при приготуванні робочого розчину 
перемішувач має працювати із самого початку приготування 
бакової суміші, в процесі переміщення обприскувача до поля 
та у процесі обробки посіву.

Термін зберігання робочого 
розчину
Як правило, робочий розчин готують безпосе
редньо перед його застосуванням. Але трапля

ються випадки, коли робочий розчин залишається у баку на 
невизначений час (несподівані опади, несправність техніки 
тощо). 

Усі офіційні рекомендації зводяться до того, що готовий робо
чий розчин слід використати одразу або протягом найближчо
го часу (див. розділ «Якість води»).

Ніяких офіційних гарантій стосовно ефективної роботи препа
рату при зберіганні його робочого розчину протягом більш ніж 
6–8 годин не існує. Але при прийнятті всіх ризиків зробити ви
сновок стосовно придатності використання робочого розчину 
можна, виходячи з хімічних властивостей препарату (швид
кість деградації, розкладу діючих речовин залежно від різних 
параметрів: рН води, жорсткість, температура, інші фактори) 
і, власне, якості використаної води. При зберіганні робочого 
розчину більше доби у будьякому разі застосовувати не реко
мендується – його необхідно утилізувати, а бак обприскувача 
перед наступним використанням промити.

Якщо діюча речовина препарату є стійкою до лужного гідро
лізу і використовувалася якісна вода, то перед застосуванням 
робочий розчин, який зберігався протягом певного часу, слід 
ретельно перемішати (не менше 20–30 хвилин).

Перевірити на відсутність нерозчинних компонентів на по
верхні розчину (сирна маса) та на дні бака (продути форсунки), 
перевірити розчин на предмет виникнення додаткових не
характерних для препарату запахів, які можуть свідчити про 
хімічну реакцію чи розклад.

однією з найважливіших умов досягнення максимальної ефективності є дотримання всього технологічного  
процесу внесення препарату.

3. Технологія внесення препарату

4. Дотримання регламентів застосування пестицидів та технології 
вирощування культур (цільові об’єкти, терміни застосування, фактор резистентності тощо) 

налагодженість 
обладнання обприскувача
Велике значення для якісного обприскування має 
налагодженість обладнання. Обприскувач має 

бути відрегульованим на певний об’єм витрати робочої рідини. 
Форсунки й розпилювачі мають бути у робочому стані та від
регульовані. Внесення гербіцидів з надто малими об’ємами 
витрати (всього 8–25 г/га) особливо потребує правильного 
налаштування обладнання. Незначні відхилення в розподі
лі робочого розчину на полі можуть призвести до небажаних 
наслідків.

У переважній більшості випадків встановлена витрата робочо
го розчину не відповідає дійсності. Інколи відхилення становить 
до 20% і більше! Найчастіше обробляється більша площа, ніж 
планується при заправці обприскувача, тобто норма витрати 
препарату в результаті є меншою, а ефективність – нижчою.

Важливо, щоб всі форсунки на штанзі видавали однакову ви
трату робочого розчину. Часто запланована витрата робочого 
розчину в перерахунку на гектар збігається з реальною, а 
розподіл робочого розчину в межах цієї площі є дуже нерівно
мірним через різну пропускну здатність окремих форсунок.

Спостерігається мозаїчний ефект: тут препарат подіяв, а в 
метрі від нас – ні. Подекуди спостерігається смугастий ефект, 
коли тиск на кінцях штанги є нижчим, ніж в ї ї середній частині. 
Як наслідок утворюються смуги з доброю ефективністю оброб
ки упереміж зі смугами з недостатньою ефективністю.

норма витрати робочої 
рідини
Цей показник при наземному обприскуванні 
становить 200–400 л/га. Мінімальна рекомендо

вана витрата є доцільною на ранніх стадіях розвитку культури 
(наприклад, на озимій пшениці у фазі кущення). Максимальна – 
на пізніших (на озимій пшениці у фазі виходу у трубку), коли 
слід рясно промочити розвинені посіви культури, щоб препа
рат пройшов і до нижнього ярусу (там локалізуються бур’яни, 
що відростають, ґрунтові шкідники, збудники хвороб тощо). 
Зниження норми витрати робочої рідини у такому випадку 
спричинить зниження ефективності препарату.

Іншим аспектом вибору норми робочого розчину є те, що іноді 
оброблення пестицидами є ефективнішим за низьких норм 
витрати препарату. Наприклад, внесення гербіцидів на основі 
гліфосату та клетодиму є ефективнішим за норм витрати від 
100–150 л/га до 200 л/га. Також високоефективним є обробка 
інсектицидами піретроїдної групи з низькою нормою витрати 
робочого розчину – 50–150 л/га за умови забезпечення дрібно
дисперсного обприскування.

Швидкість руху обприскувача
Для досягнення певного значення витрати робочої рідини слід 
дотримуватися швидкості руху. У разі відхилення в той чи ін
ший бік спостерігатиметься передозування, що може призвес
ти до пошкодження культурних рослин або, навпаки, зниження 
витрати препарату на одиницю площі, що спричинить недо
статню ефективність.

висота штанги обприскувача
При неправильно виставленій висоті штанги обприскувача 
можливе зниження ефективності через зміщення робочо
го розчину (наприклад, унаслідок бокового вітру) або його 
нерівномірний розподіл. Ефективність обробки може і різко 

знизитися чи повністю зникнути. Наприклад, коли обробка 
проводиться проти шкідників колосу пшениці, і штанга обпри
скувача при цьому розташована на висоті, нижчій за розташу
вання колосу на рослинах.

   

Цільове застосування = максимальний ефект

У випадку несвоєчасного / пізнього застосування =  
обмежена активність препарату

Втрата сили діїВиграний час

10–20% прояву хвороби

5% прояву хвороби

Перша стадія зараження 
патогенами

100%

75%

50%

взаємозв’язок між термінами 
застосування фунгіцидів і 
візуальними ознаками прояву 
хвороб

етапи розвитку хвороби
Застосування фунгіцидних препаратів приносить бажаний 
результат при застосуванні на початкових етапах розвитку 
хвороби. Коли хвороба досягає високого рівня розвитку й 
поширення, використання будьякого фунгіциду вже не зможе 
суттєво вирішити проблему. Найкращий метод стримування 
розвитку хвороби – це профілактичне використання фунгіциду 
до періоду зараження рослин.

Слід враховувати, що є стадії розвитку збудника хвороби, 
коли певні фунгіциди не здатні її контролювати (спори, ріст 
міцелію всередині тканини рослини).
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Фаза розвитку культурної рослини
Багато препаратів при їх внесенні потребують певної фази роз
витку культури, особливо це стосується страхових гербіцидів. 
Дотримання цих регламентів дає можливість уникнути фітоток
сичності для культурних рослин та зберегти потенціал врожаю.

Варто пам’ятати, що гербіциди, які містять дикамбу і 2,4Д, не 
застосовують в осінній період, їх слід застосовувати на зерно
вих колосових навесні до фази виходу рослини у трубку (ВВСН 
29), на кукурудзі – до фази 5го листка включно!

Чергування препаратів протягом 
вегетаційного періоду
Фосфорорганічні інсектициди слід чергувати з піретроїдними, 
оскільки послідовне застосування інсектицидів однієї і тієї ж 
хімічної групи може призвести до появи резистентності (стій
кості) шкідників. Унаслідок цього ефективність препаратів може 
значно знизитись.

Для мінімізації ризиків утворення резистентних рас збудників 
хвороб слід дотримуватися обов’язкового чергування фунгіци
дів з діючими речовинами з різних класів сполук або застосу
вання комплексних препаратів з діючими речовинами з різних 
класів сполук, а не різних препаратів з різними діючими речови
нами, але одного й того ж класу сполук: азоли (триазоли) тощо.

Той же принцип може застосовуватися і для гербіцидів. 
Необхідно чергувати ефективні гербіциди з діючими речовина
ми з різних класів сполук з різним принципом дії на бур’яни або 
використовувати комплексні препарати.

Такі підходи до застосування пестицидів значною мірою мінімі
зують виникнення резистентності шкідливих об’єктів.

Система обробки ґрунту
Порушення науковообґрунтованої системи об
робки ґрунтів, а саме відмова від одних прийо
мів основної обробки чи заміна їх на інші, менш 

Підробки та фальсифікати
Часто трапляються випадки, коли виробник 
сільгосппродукції купує пестицид, який прак
тично нічим не відрізняється від оригінального 

продукту. Але коли справа доходить до внесення препарату, 
з’ясовується, що зовнішній вигляд чи запах не відповідають 
оригіналу. Часто буває, що навіть внутрішній вміст є анало
гічним оригінальному продукту, але після внесення пестицид 
не спрацьовує. Причин є декілька: у продукті вміст діючої 
речовини не відповідає нормі, у продукті взагалі немає діючої 
речовини або міститься низькоякісний аналог тощо.

Купуючи пестицид, покупець має знати характерні ознаки упа
ковки продуктуоригіналу. Якщо ці ознаки йому невідомі, слід 
поцікавитися про них у компаніївиробника продукту.

5. Проблеми з препаратом та людський фактор

витратні, може призвести до значного збільшення кількості та 
видового складу бур’янів, шкідників, хвороб. Це, у свою чергу, 
призведе до того, що застосування препаратів навіть у мак
симальних рекомендованих нормах буде нездатним повністю 
контролювати фітосанітарний стан посівів.

Яскравим прикладом є масовий розвиток за останні роки 
лучного метелика та бавовняної совки. Нині ці шкідники 
інтенсивно і практично у всіх регіонах України пошкоджують 
посіви соняшника, кукурудзи, пшениці, сої та інших культур. 
Перезимівля цих шкідників відбувається в стадії лялечки у 
верхніх шарах ґрунту на глибині 4–10 см. Відмова від своєчас
ного та якісного дискування ґрунту після збору врожаю, від
мова від глибокої зяблевої оранки сприяє виживанню лялечок 
у зимовий період і щорічному збільшенню чисельності цих 
шкідників.

Причиною недостатньо високої ефективності застосування 
препарату може бути порушення технології обробки ґрунту. 
Найяскравіше це проявляється при використанні ґрунтових 
гербіцидів, які є дуже вимогливими щодо якості та термінів 
обробки ґрунту.

У випадку неякісної підготовки ґрунту, коли він є невирівня
ним, грубогрудкуватим та пересушеним, високу ефективність 
ґрунтових гербіцидів забезпечити неможливо.

Чергування культур у сівозмінах
Недотримання чергування культур у сівозмінах (повторні, 
незмінні посіви або посіви після гірших попередників) при
зводить до розповсюдження спеціалізованих бур’янів, а також 
шкідників і хвороб. Унаслідок цього можливий неправильний 
вибір препаратів для боротьби з ними, що призводить до зни
ження ефективності останніх або відсутності їх дії.

Наприклад, при посіві озимої пшениці чи ячменю після кукуру
дзи на зерно (накопичувач фузаріозу та інших хвороб) слід ви
користовувати ефективні протруйники насіння, а в подальшо
му – і фунгіциди з активністю проти фузаріозу. Використання 
найпопулярніших препаратів на основі тебуконазолу може 
призвести до значного ураження посівів комплексом хвороб.

Іншим аспектом цього питання є різний склад допоміжних 
компонентів препарату у різних компаній за однакового скла
ду діючих речовин. Не секрет, що купуючи офіційний продукт, 
у якому відсутній необхідний склад додаткових компонентів, 
покупець не завжди задоволений ефективністю обробки 
посівів.

Прострочений термін зберігання 
препарату
При зберіганні препарату можлива деструкція і розклад компо
нентів пестициду, при цьому неминуче знижується ефективність 
його використання або ж вона зовсім відсутня. Для більшості 
продуктів термін зберігання обмежується трьома роками.

Тим не менш, при дотриманні всіх вимог зберігання продукту, 
він, як правило, є цілком ефективним і після завершення гаран
тійного терміну зберігання.

Препарати з препаративною формою у вигляді порошків і гра
нул при збереженні герметичності упаковки зазвичай зберіга
ють свою ефективність протягом багатьох років (5–7 і більше), 
незважаючи на те, що більшість компанійвиробників деклару
ють термін придатності у 3–4 роки.

Але навіть якщо термін зберігання продукту не збіг, а він збе
рігався у неналежних умовах (занадто високі температури або 
промерзання у зимовий період), можемо отримати при його 
використанні невисокий результат або його повну відсутність.

Склад, де зберігаються препарати, має опалюватися в зимовий 
період, мати достатню вентиляцію і відповідну сертифікацію. 
Більшість пестицидів при зберіганні в зимовий період потребу
ють температурного режиму не нижче 5°С і не вище 30–35°С.

розкрадання препаратів
Унаслідок низки факторів під час обробки може бути присутнє 
таке явище, як розкрадання препаратів. Звісно, знижені норми 
внесення пестициду не можуть забезпечити досить високу 
ефективність, а іноді вона навіть зовсім відсутня. Наслідком 
зниження норми витрат препарату, окрім відсутності очіку
ваного результату, може бути й формування в короткі стро
ки резистентної раси збудників хвороб, резистентних форм 
шкідників і бур’янів! Це в майбутньому може спричинити багато 
проблем щодо контролю шкідливих об’єктів навіть за умови 
використання високоякісних продуктів.

Для досягнення високої ефективності обробки посіву пестици
дами необхідно виважено враховувати багато факторів як при 
виборі продукту, так і під час приготування робочого розчину 
та його внесенні, налаштуванні техніки на відповідний режим, 
стану погодних умов та стану посіву тощо. Неможливо про
писати єдину інструкцію, дотримання якої гарантуватиме вам 
успіх. Праця агронома – це творча професія і вона вимагає по
стійного аналізу ситуації у кожному конкретному випадку.


