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Лабораторна робота  № 12 

Гербіциди різних хімічних груп 

 

Мета: Ознайомитись з загальною характеристикою гербіцидів, 

похідними різних хімічних груп. 

Завдання: Вивчити класифікацію гербіцидів. Ознайомитись з 

основними препаратами дозволеними в Україні для захисту с.г. культур.  

Знати: строки та способи застосування гербіцидів, розрахунок норми 

витрати гербвцидів, розрахунк норми витрати робочої рідини, механізм дії 

гербіцидів на шкідливі об’єкти. 

Питання для розгляду: 

1Загальна характеристика хімічних груп гербіцидів 

1.1. Похідні аліфатичних карбонових кислот. 

1.2. Похідні ароматичних карбонових кислот. 

1.3. Похідні гідроксибензойних кислот.  

1.4. Похідні ароматичних амінів.  

1.5. Діарилові ефіри.  

1.6. Похідні арилоксіалканкарбонових кислот. 

2. Комбіновані препарати 

 

1. Загальна характеристика хімічних груп гербіцидів 

1.1. Похідні аліфатичних карбонових кислот. 

Хлоровані  ( галоїд похідні монокарбонових кислот). 

Гербіцидна ефективність аліфатичних карбонових кислот значно зростає при 

введенні в молекулу атомів галогену, зокрема хлору. Натрієві солі аліфатичних 

карбонових кислот добре розчиняються у воді і утворюють справжні розчини. 

Типовим представником цієї групи гербіцидів є трихлорацетат натрію ( ТХА), 

який широко використовувася проти малорічних і багаторічних видів бур'янів з 

родини злакових (тонконогих).Однак його застосування стало обмеженим. 



Трихлорацетат натрію проникає в рослини через корені і переміщується в 

стебла, листки і точки росту по ксилемі з транспіраційною течією. У чутливих 

рослин гербіцид викликає морфологічні зміни ( скручування листя, зупинку 

росту органів і утворення воску на листках). Під дією гербіциду в чутливих 

рослинах збільшується вміст амінокислот і порушується азотний обмін, 

інгібується синтез пантотенової кислоти і аланіну, порушується фотосинтез і 

надходження поживних речовин, роз'єднується окиснення фосфорилування в 

дихальному ланцюзі, змінюються ферментні системи і сама структура 

мітохондрій. Є гіпотеза про здатність гербіциду руйнувати певні ланцюги 

синтезу ліпідів. 

Аміди і нітрили аліфатичних карбонових кислот ( хлорацетанніліди).  

Похідні хлорацетанніліду ефективні протни односім'ядольних і багатьох 

двосім'ядольних видів бур'янів. Пошкоджуючи проростаюче насіння, ці 

гербіциди неефективно діють на вегетуючі бур'яни, оскільки процесс 

фотосинтезу не чутливи й до них. Хлорацетатніліди блокують фермент из 

сульфгідрильними группами, пригнічуючи процес окисного фосфорилування, 

знижують активність нітратредуктази, порушують азотний обмін, синтез білка і 

утворення полірибосом. Ці гербіциди безпосередньо діють на стан мембран і 

таким чином впливають на поглинання іонів або вихід розчинених речовин, 

гальмують синтез ліпідів у коліоптиле. Фітотоксичний вплив на бур'яни 

виявляється в тому випадку, якщо гербіцид наявний від початку проростання 

насіння. 

Окремі гербіциди цієї групи ( пропанід) здатні швидко гальмувати 

циклічне фотофосфорилування, пошкоджуючи певні види 

внутрішньоклітинних мембран хлоропластів, та роз'єднувати окисне 

фосфоритування в мітохондріях, що призводить до зменшення вмісту АТФ 

у гіпокотилях. 

До даної групи гербіцидів відносяться дуал, 96% к.е., харнес, 90% к.е., 

фронт'єр 900, 90% к.е., бутизан 400, 40% к.е. 

 



ДУАЛ 

Ґрунтовий гербіцид для захисту посівів польових та овочевих культур від 

однорічних злакових та деяких однорічних дводольних бур'янів 

Головні переваги препарату: 

 Надзвичайно тривалий захисний період (6-8 тижнів) 

 Ідеальний партнер для бакових сумішей 

 Нефітотоксичний для культури при дотриманні регламентів 

 Застосовується на багатьох культурах 

Вміст діючої речовини: 960 г/л 5-метолахлору 

Хімічна група: Хлорацетаміди 

Препаративна форма: Концентрат емульсії 

Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: III (малотоксичний) 

 

Культура Спектр дії Фаза внесення 
Норма 

внесення, 

Строк 

очікування 

Буряки 

цукрові, 

соняшник, соя 

Однорічн

і злакові та 

дводольні 

бур'яни 

Обприскування 

ґрунту до висівання 

або до появи сходів 

культури 

1,2-1,6 

Не 

встановлюється 

Горох, 

кукурудза, 

ріпак ярий та 

озимий 

1,6 

Картопля 

Обприскування 

ґрунту після 

висаджування, але до 

сходів культури 

1,6 

Томат 

(розсада) 

Обприскування 

ґрунту до 
1,6 

http://agro-osnova.com.ua/g4951332-gerbtsidi
http://agro-osnova.com.ua/g4873641-kukurudza


Капуста 

(розсада) 

висаджування 

розсади 

Томати 

(безрозсадні) 

Обприскування 

ґрунту до посіву, під 

час посіву, після 

посіву, але до сходів 

культури 

1,2 

Томати 

(безрозсадні) 

Обприскування 

ґрунту до 

висаджування 

розсади 

1,3-1,6 

Кавуни 

До висіву або до 

сходів культури 

1,6 

Сорго 

(обов'язкова 

обробка 

насіння 

антидотом) 

1,6-2,0 

Сумісність 

Для розширення спектру контролю дводольних бур'янів Дуал Голд 960 

ЕС к.е. можна змішувати з іншими гербіцидами на відповідних культурах. 

Нині широко використовують комбінацію Дуал Голд 960 ЕС к.е. + Гезагард 

500 РОТ к.с. (соняшник, соя, горох, картопля), Дуал Голд 960 ЕС к.е. + 

препарати на основі ленацилу (цукрові буряки), Дуал Голд 960 ЕС к.е + 

препарати на основі кломазону (ріпак). 

 

1.2. Похідні ароматичних карбонових кислот. 

Ароматичні карбонові кислоти представлені ефективними гербіцидами з 

широким спектром дії, здатними уражувати злакові і двосім'ядольні види 

бур'янів. Вони спричинюють сильне ушкодження клітинних мембран і 

http://agro-osnova.com.ua/g6472517-nasnnya


провідних судин, перешкоджають транспорту природних фітогормонів і різних 

метаболітів, що призводить до порушення синтезу білків, нуклеїнових кислот, 

ліпідів, процесів перетворення оцтової та молонової кислот. Препарати цієї 

групи , що здатні краще проникати в рослини через листковий аппарат, вносять 

по вегетуючих бур'янах, а гербіциди, які активніше діють через кореневу 

систему - у грунт. 

Похідні бензойної кислоти. Поглинанню гербіцидів чутливими бур'янами 

відбувається через кореневу систему. Викликаючі? пригнічення синтезу 

хлорофілу, вони призводять до швидкого відмирання бур'янів відразу після їх 

проростання. Активність гербіцидів істотно залежить від наявності вологи в 

грунті. Полив або опади після застосування гербіцидів позитивно впливають на 

їх ефективніс 

 

ДИВО 

Післясходовий гербіцид широкого спектру дії для захисту зернових 

колосових культур від однорічних та багаторічних дводольних бур’янів. 

Селективний системний гербіцид для знищення широкого спектру 

дводольних бур’янів, включаючи види стійкі до гербіцидів на основі 2,4-Д та 

2М-4Х; 

 висока швидкість дії, яка проявляється протягом 3-7 днів; 

 не фітотоксичний для культурних рослин, не має післядії на наступні 

культури в сівозміні; 

 висока біологічна ефективність при одноразовій обробці посівів; 

 оптимальне співвідношення ціни та якості; 

 малотоксичний для теплокровних тварин та безпечний для довкілля. 

Діюча речовина. Дикамба у формі натрієвої солі, 750 г/кг, у кислотному 

еквіваленті, 682 г/кг. 

Препаративна форма. Гранули, що диспергуються у воді 

Хімічна група. Похідні бензойної кислоти. 



Сумісність. Сумісний з більшістю гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів, 

окрім лужних, проте в кожному випадку необхідно проводити тест на 

сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки, 

неповне розчинення одного з препаратів, тощо). 

Механізм дії. Діюча речовина препарату – дикамба – належить до 

синтетичних ауксинів, що проникають у рослини через тканини наземних 

органів та коренів, блокуючи при цьому поділ ростових тканин, що 

призводить до повної загибелі бур’янів. 

Спектр дії. Амброзія полинолиста, волошка синя, гірчиця польова, 

грицики звичайні, кучерявець Софії, зірочник середній, талабан польовий, 

підмаренник чіпкий, полин звичайний, редька дика, рутка лікарська, спориш 

звичайний, хрінниця круповидна, шпергель звичайний, щавель горобиний, 

галінсога (види), лобода (види), осот (види), будяк польовий, берізка 

польова, дурман звичайний, паслін чорний, ромашка непахуча, гірчак (види), 

щириця (види), жабрій (види), падалиця соняшнику. 

Культура 

Норма 

витрати 

препарату, кг/га 

Спектр дії Спосіб, час обробки  

Пшениця, 

жито, овес, 

ячмінь 

0,1-0,2 

Однорічні та 

багаторічні 

дводольні бур`яни 

Обприскування 

посівів у фазі кущення 

рослин 

До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного 

препарату: 

Кукурудза 0,25-0,4   

Однорічні та 

багаторічні 

дводольні бур`яни 

Обприскування 

посівів у фазі 3-5 

листків культури 

 

Період очікування від обробки до збору врожаю не 

встановлюється.Максимальна кількість обробок— 1. 



Норма витрати робочого розчину — 150-250 л/га. 

Оптимальні погодні умови для застосування препарату в інтервалі 

температур від 12 до 25 °С. Не рекомендується застосовувати препарат при 

температурі вище 25 °С. 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: 3 клас (малотоксичний). 

Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення 

механізованих робіт – 3 доби, для ручних – не потребує. 

 

1.3. Похідні гідроксибензойних кислот.  

Контактні гербіциди з обмеженою системною дією. Вони інгібують 

фотосинтез і з'єднають процеси окисного фосфоригування. У місцях 

потрапляння краплин гербіциду у чутливих рослин утворюються некротичні 

плями з хлотичними плямами більшої площі, які в кінцевому підсумку (через 

2-7 днів) стають причиною відмирання тканин і загибелі рослин. 

Відносяться тотрил, 22,5% к.е., партнер 22,5% к.е. 

 

ТОТРІЛ 

Післясходовий гербіцид контактної дії для захисту посівів цибулі та 

часнику від однорічних широколистих бур’янів. 

Діюча речовина: Іоксиніл у формі октаноату етеру, 225 г/л 

Препаративна форма: Концентрат емульсії 

Механізм дії 

Тотріл 225 ЕС — селективний та високоефективний післясходовий 

контактний гербіцид, який діє тільки через листкову поверхню. Діюча 

речовина Тотрілу 225 ЕС — іоксиніл — належить до хімічної групи нітрилів 

і пригнічує процеси фотосинтезу у бур’янах. Його ефективність зростає за 

умов сприяння фотосинтезу: за температури понад 10°С, доброї освітленості, 

вологості повітря і ґрунту. Гербіцидний ефект помітний вже через декілька 

годин після обприскування. Листя бур’янів жовтіє та відмирає. Повна 

загибель настає через 8–15 днів, інколи через 3 тижні. 



Властивості. Тотріл 225 ЕС — надійний засіб для післясходового контролю 

однорічних дводольних бур’янів у посівах цибулі та часнику, розроблений 

спеціально для захисту цих культур.  

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇї 

 Не обприскувати менш ніж за 4–6 годин до дощу. 

 Не обприскувати ослаблені, ушкоджені шкідниками та хворобами рослини, а 

також під час сильної спеки або холодної погоди, посухи, сильного вітру. 

 Не проводити міжрядних обробітків протягом тижня після обприскування. 

 Не застосовувати у закритому ґрунті. 

 Не використовувати в бакових сумішах. 

ЗАСТОСУВАННЯ – ЦИБУЛЯ всіх генерацій (крім цибулі на перо) 

Обприскування у фазі 2–6 листків Норма витрати: 1,5–3,0 л/га Головним 

рекомендованим методом застосування Тотрілу® є роздільне використання.  

РОЗДІЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

Метод половин Перше обприскування — в фазі 1–2 листків культури. Норма 

витрати: 1,0–1,5 л/га Друге обприскування — мірою відростання бур’янів. 

Норма витрати: 1,0–1,5 л/га  

Метод чверток Перше обприскування — в фазі 1 листка культури. Норма 

витрати: 0,7 л/га Друге, третє і четверте обприскування — з інтервалами 7–8 

днів з нормою витрати — 0,7 л/га.  

ЧАСНИК (для зубків) Обробка в фазі 2–3 листків культури. Норма витрати: 

1,5–2,0 л/га  

ЧАСНИК ОЗИМИЙ (крім часнику на перо) Обробіток в фазі 2–3 листків 

культури. Норма витрати: 1,5–3,0 л/га  

Увага! Не обробляти культури у фазі «батіжка»! Це призводить до 

затримання робочого розчину на рослині і спричиняє її гарантоване 

ушкодження!  

ПЕРЕВАГИ 

 Активна дія на найшкодочинніші дводольні бур’яни. 

 Широке «вікно» застосування — від 1 до 6 листків культури. 



 Гнучкість застосування — можливість внесення в кілька прийомів. 

 Відсутність ґрунтової післядії. 

 Відсутність залишків в культурі. 

 

1.4. Похідні ароматичних амінів.  

Заміщені динітроаніліну. Активність гербіцидів цієї групи визначається 

будовою ароматичного ядра. Заміщені динітроаніліну спочатку зупиняють 

процеси росту, порушують синтез нуклеїнових кислот ДНК і РНК. Це 

призводить до зупинки вторинних процесів росту, реплікації ДНК, клітинного 

поділу, синтезу фітогормонів. Нітроаніліни порушують рівновагу фітогормонів 

у коренях рослин. У взаємодії з білками в проростаючи насінинах вони 

послаблюють активність амілази, індукованої фітази і гібереліну, зокрема 

пригнічують синтез ферментів. 

Типовим симптомом дії нітроанілінів є перероджене (пухлинне) потовщеня 

кінчиків коренів проростаючих насінин плоскухи, видів мишію тощо. Клітини 

стають багатоядерними, невеликих розмірів, з тонкими оболонками. 

Порушується поділ клітин у метафазі, що нагадує дію калхіцину. 

Крім впливу на поділ клітин динітроаніліни згубно діють на системи мікро 

трубочок, порушують синтез нуклеїнових кислот і білків, інгібують фотосинтез. 

Симптоми дії гербіцидів помітні І після появи сходів: призупиняється 

розвиток вторинних коренів, ріст пагонів, сім'ядольні листки стають 

шкірястими гіпокотиль або стебло потовщуються і стають ламкими, часто 

набувають червоно-синього забарвлення. З коренів динітроанілінові 

гербіциди проникають в інші органи у мінімальних кількостях. 

Відносяться трефлан, 48% к.е., стомп, 33% к.е. 

 

Трефлан 480 

Група: Гербіцид. Виробник: Сингента. Країна: Швейцарія. Препаративна 

форма: КЕ. Термін реєстрації: 31.12.2021  

 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bmanufacturer%5d=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcountry%5d=71&Itemid=36&lang=uk


Інформація про Трефлан 480  

Діюча 

речовина та її 

вміст 

Концентрація 

Динітроанілі

ни  

Трифлуралін 480 г/л 

Норма 

витрати 

препарату,(г,

кг,л/га,м
2
,т)  

Культура, 

об’єкт, що 

обробляється 

Об’єкт, проти 

якого 

обробляється 

Спосіб, час 

обробок, 

обмеження 

Термін 

останнь

ої 

обробки 

Макс. 

кратніст

ь 

обробок 

3,0-4,0 Аніс 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

або до появи 

сходів 

культури 

- 1 

0,9-1,2 Огірки 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

за 15 днів до 

висівання 

культури 

- 1 

1,8 
Баклажани 

Перець 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

- 1 

http://pesticidov.net/chem/singenta/3006-treflan-480/info/
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bactive_substance_1%5d=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1362&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=933&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=935&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=939&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


бур'яни загортанням 

до 

висаджуванн

я розсади 

4,0 Герань 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до 

висаджуванн

я культури 

- 1 

4,0 Базилік 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

культури 

- 1 

4,0 

М'ята перцева 

першого року 

вегетації 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до 

висаджуванн

я (за 

використання 

як сировини 

для 

добування 

ефірної олії) 

- 1 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1363&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1364&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1366&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1366&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1366&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


4,0 Кмин 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

культури 

- 1 

1,5 Люпин 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

культури 

- 1 

3,0 Люцерна 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

покривної 

культури 

- 1 

2,0 

Жовтушник 

Касія 

гостролиста 

Нагідки 

лікарські 

Паслін 

часточковий 

Розторопша 

Череда 

трироздільна 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

культури 

- 1 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1365&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1368&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=905&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1372&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1379&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1379&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1374&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1374&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=956&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=956&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1375&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1376&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1376&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


2,0 

Астрагал 

Цмін піщаний 

Валеріана 

лікарська 

Фенхель 

звичайний 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

культури 

(тільки на 

плантаціях 

першого року 

вегетації) 

- 1 

4,0 

Однорічні 

квіткові 

(насіннєві 

посіви) 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

за 1 -2 дні до 

висівання або 

висаджуванн

я розсади 

- 1 

2,0-4,0 Тютюн  

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до 

висаджуванн

я розсади 

- 1 

2,0-3,0 

Томати 

Капуста 

(розсадна) 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

- 1 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=952&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1369&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1370&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1370&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1371&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1371&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1367&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1367&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1367&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1367&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=937&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=865&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1326&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1326&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


до 

висаджуванн

я розсади 

2,8 

Еспарцет 

(насіннєві 

посіви) 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Ранньовеснян

е 

обприскуванн

я грунту (із 

загортанням) 

до висівання 

культури 

- 1 

1,6-2,0 

Льон-

довгунець (на 

технічні цілі) 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання, 

під час 

висівання, 

після 

висівання, 

але до появи 

сходів 

культури 

- 1 

2,0-3,0  Часник 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

весною або 

восени(для 

- 1 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1377&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1377&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1377&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1079&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1079&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1079&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1086&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


озимих 

сортів) 

Забороняєтьс

я реалізація 

часнику в 

зеленому 

вигляді 

6,0  Коріандр 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

або до появи 

сходів 

культури 

-  1 

2,0-5,0  

Соя 

Рицина 

Соняшник 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання, 

під час 

висівання, 

після 

висівання, 

але до появи 

сходів 

культури 

-  1 

1,5 - 2,0  Ріпак ярий 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Обприскуван

ня шрунту (із 
-  1 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1087&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=867&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1359&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=864&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=895&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


Дводольні 

бур'яни 

негайним 

загортанням) 

до висівання, 

під час 

висівання, 

або до сходів 

культури 

3,0-4,0  

Цибуля 

(насіннєві 

посіви) 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

культури 

-  1 

2,5  Лаванда 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

культури 

-  1 

1,2-1,6  Кавуни  

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

за 10-15 днів 

до висівання 

культури 

-  1 

1,5 - 2,0  Ріпак озимий 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

Обприскуван

ня шрунту (із 

негайним 

-  1 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1361&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1361&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1361&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1194&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1138&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=871&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


бур'яни загортанням) 

до висівання, 

під час 

висівання, 

або до сходів 

культури 

1,0-1,2  
Томати 

(безрозсадні) 

Однорічні 

злакові бур'яни 

Дводольні 

бур'яни 

Обприскуван

ня грунту з 

негайним 

загортанням 

до висівання 

або до появи 

сходів 

культури 

-  1 

 

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 

 Тривалий захисний період (10–12 тижнів) 

 Ефективний у нестабільних кліматичних умовах 

 Нефітотоксичний для культури 

 Контроль широкого спектру злакових і дводольних бур’янів 

Механізм дії: 

Трефлан 480 к.е. - гербіцид контактної дії, містить трифлуралін. Трифлуралін 

впливає на меристематичний ріст коренів та інгібує проростання рослин 

чутливих видів бур’янів. 

Сумісність з іншими препаратами: 

При необхідності, препарат можна змішувати з іншими засобами захисту 

та регуляторами росту рослин, рідкими добривами у відповідності зі 

вказаними на етикетці рекомендаціями. Перед приготуванням робочого 

розчину із суміші препаратів, рекомендується перевірити їх фізичну 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1711&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bcrop%5d=1711&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5btarget%5d=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B1%D1%83%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&Itemid=36&lang=uk


змішуваність в малій ємкості. Дотримуйтесь регламентів та рекомендацій 

щодо застосування всіх препаратів суміші. 

Приготування робочого розчину: 

Розрахуйте необхідну кількість робочого розчину. Для отримання 

стабільного і високодисперсного розчину необхідно залити половину 

необхідного об’єму води в бак обприскувача, додати необхідну кількість 

гербіциду Трефлан 480 к.е., перемішати протягом 10-15 секунд. Потім, при 

безперервному перемішуванні, повільно долити бак оприскувача водою до 

повного об‘єму.Щоб уникнути блокування розпилювачів при обприскуванні, 

для приготування робочого розчину препарату необхідно використовувати 

чисту воду. Норма витрати робочого розчину 200-400 л/га. Для досягнення 

максимальної ефективності, препарат необхідно наносити рівномірно на 

поверхню ґрунту застосовуючи добре відрегульоване обладнання. 

Рекомендується застосовувати щільові (плоскоструменеві) розпилювачі, що 

забезпечують середній розмір крапель при обприскуванні. Робочий розчин 

препарату використати на протязі кількох годин з моменту приготування. 

Робочий розчин не залишати в бакові оприскувача на ніч. Після застосування 

препарату, обприскувач та супутнє обладнання добре промити водою. 

Рекомендації щодо підвищення ефективності дії препарату: 

Трефлан 480 к.е. – ґрунтовий гербіцид. Для досягнення найбільшої 

ефективності препарату, після його внесення необхідно якомога раніше (на 

протязі 4-х годин після внесення) заробити в ґрунт на глибину 6-8 см за 

допомогою культиватора або борони. Робоча швидкість агрегату: 6-10 

км/год. Найкраще провести цей прийом у двох поперечних напрямках. 

Якісна заробка препарату в ґрунт уповільнює процес розкладання препарату 

під дією світла, і таким чином, продовжує період захисної дії препарату. На 

ефективність препарату впливає якість виконання робіт з передпосівного 

обробітку ґрунту. Мілкогрудкувата структура ґрунту дає можливість 

утворити щільніший захисний екран з препарату. Ефективність препарату не 

залежить від вологості ґрунту. Нижчі з рекомендованих норм 



використовувати на легких ґрунтах, вищі – на тяжких. Препарат не діє на 

рослини бур’янів, що проросли. Оптимальна температура навколишнього 

середовища для застосування препарату знаходиться в межах від +5 до 

+25°С. Запобігайте застосуванню препарату зразу ж після заморозку або в 

очікуванні заморозку в ніч після обробітку. 

Симптоми та швидкість дії препарату: 

Cимптоми дії препарату не проявляються на надземних частинах рослин, 

так як препарат діє на рослини в момент їх проростання. 

Спектр дії препарату: 

Трефлан 480 к.е. високоефективний гербіцид проти однорічних злакових 

та дводольних бур’янів. Приклад чутливості бур’янів при нормі витрати 

препарату 2.0 л/га: 

чутливі: куряче просо, зірочник середній, глуха кропива пурпурова, глуха 

кропива стеблообгораюча, лобода біла, метлюг звичайний, види вероніки, 

види гірчаків, тонконіг однорічний, щириця запрокинута, мишій сизий, 

мишій зелений, лисохвіст мишохвостиковий, бромус житній, пальчатка 

криваво-червона, кропива жалка, жабрій звичайний, спориш звичайний, 

курячі очка польові; 

середньовразливі: лутига розлога, мак самосійка, вівсюг звичайний, 

підмаренник чіпкий, молочай-сонцегляд, рутка лікарська; 

стійкі: паслін чорний, види ромашок, жовтозілля звичайне, грицики 

звичайні, галінсога дрібноквіткова, фіалка польова. 

Період захисної дії: 

До 2-х місяців. 

Селективність дії препарату: 

При застосуванні в рекомендованих нормах та строках гербіцид Трефлан 

480 к.е. не фітотоксичний для регламентованих культур. 

Обмеження щодо сівозміни: 

Bідсутні. Трифлуралін підлягає швидкому мікробіологічному розпаду в 

ґрунті на протязі сезону вегетації, тому, в наступному після застосування 



препарату сезоні можна вирощувати будь-які культури. В разі потреби 

ліквідації плантацій рослин, що були обробленні гербіцидом Трефлан 480 к.е. 

(наприклад загибель рослин після заморозків, посухи, ураження хворобами 

та ін.), на тому самому полі, після виконання оранки на глибину 20-30 см 

можна вирощувати картоплю, сою, горох та інші бобові, кукурудзу, 

пшеницю яру, ріпак, гірчицю, капусту та інші культури з родини 

Хрестоцвітих, льон, люцерну, соняшник. 

Попередження виникнення резистентності: 

Поява резистентності малоймовірна 

 

1.5. Діарилові ефіри.  

Активність діарилових ефірів як гербіцидів визначають різноманітні 

замінники в ароматичних радикалах. Їх дія на чутливі бур'яни зумовлена тим, 

що вони порушують транспорт електронів у хлоропластах і мітохондріях. Під 

дією цих гербіцидів відбувається неконтрольоване швидке поглинання 

кисню, посилюється дихання, що свідчить про роз'єднання процесів 

запасання енергії дихання. 

Відносяться Гоал 2Е, 24% к.е. 

 

1.6.Похідні арилоксіалканкарбонових кислот. 

Похідні феноксіоцтової кислоти. Як гербіциди використовуються солі і 

ефіри 2,4-Д та солі 2М-4Х. Їх хімічні властивості зумовлені ароматичним 

радикалом (фенілом) і наявністю карбоксильної групи СООН. 

Більша проникна здатність ефірів зумовлює їх вищу гербіцидну активність 

порівняно з солями. Вони добре проникають у листки і через продихи і в 

коріння через кореневі волоски, а також долаючи кутикулу. Однак 

феноксіоцтові кислоти частіше застосовують під час вегетації рослин у вигляді 

водних розчинів і емульсій. Клітинні оболонки не стають перешкодою для 

ліпофільних та гідрофільних речовин, оскільки мають мікропори. Гербіциди 

краще проникають в молоді рослини з тонкими покривами і відкритими 



продихами, чим можна пояснити більшу чутливість їх у ранніх фазах росту. 

Потрапляючи в мезофіл листків, гербіциди швидко гідролізуються до 2,4-

дихлорфеноксоцтової кислоти і рухаються по судинній системі одночасно з 

продуктами асиміляції, досягаючи симпласта, який складається з цитоплазми 

клітин, з'єднаних плазмодесмами. 

Рух 2,4-Д по рослині відбувається під дією осмотичних і транспіраційних 

процесів, а також з використанням енергії макроенергетичних сполук АТФ і 

АДФ, що свідчить про вступ гербіцидів у метаболічні комплекси з глюкозою, 

аспарагіновою кислотою, які при гідролізі здатні виділяти вільну 2,4-Д кислоту. 

У чутливих рослин гербіциди з групи феноксіоцтових кислот уже через 

кілька годин затримують або зупиняють ріст. Під впливом явища епінастії, 

тобто прискореного росту тканин верхнього боку листків, стебел, черешків, 

відбувається викривлення їх донизу, потовщення провідних тканин. У нижній 

частині рослин утворюються потовщення, з яких з'являються додаткові корені. 

Потовщення і фасціація органів супроводжується посиленням тургору, 

внаслідок чого пагони і корені розтріскуються, а потім уражуються бактеріями і 

грибами. В уражених рослин спостерігається деформація генеративних органів ( 

спотворені квітки, суцвіття і плоди, не утворюється насіння, недорозвинені 

колосся тощо). 

В оброблених рослин спочатку посилюється дихання, потім зупиняється 

біосинтез хлорофілу, що призводить до гальмування процесу фотосинтезу. 

Відбувається гідролітичний розпад крохмалю, інуліну, білків, призупиняються 

процеси синтезу. Відразу після обприскування гербіцидом в рослинах 

нагромаджується вміст рухомих форм вуглеводів ( моноцукрів і сахарози) за 

рахунок зменшення кількості запасних видів пластичних речовин. Швидко 

зменшується надходження в рослину азоту, фосфору, калію і зупиняється 

синтезуюча діяльність кореневої системи. Порушується водний обмін, 

втрачається тургор, рослини в'януть. 

Під впливом гербіцидів у рослинах відбуваються реакції, в яких можна 

виділити три фази: 



- стимуляція ( триває до двох днів), яка супроводжується посиленням 

фотосинтезу, поглинанням йонів, РНК, збільшення маси тощо; мобілізація 

резервів. 

- перерозподіл асимиїянтів ( триває два - сім днів), що супроводжується 

подовженням стебел, розростанням тканин, в'янення листків, їх скручуванням. 

- загибель рослин ( продовжується від семи до десяти днів), коли 

відбувається руйнування тканин.  

Вибірковість дії гербіцидів зумовлена відмінностями в швидкості 

метаболічної їх інактивації, різними темпами поглинання і транспортування, а 

також різних ходом фізіологічних і біохімічних процесів у чутливих і стійких 

рослин. 

Відносяться 2,4-Д амінна сіль, 50% в.р., 2М-4Х, 75% в.к., естерон 60, 85% 

к.е. 

Естерон 60 ЕС к.е. 

Селективний гербіцид для захисту зернових колосових та кукурудзи від 

однорічних та багаторічних дводольних бур'янів 

Головні переваги препарату 

Покращена формуляція 2,4-Д у вигляді ефіру. Швидке проникнення в 

рослину бур’яну. Швидкий візуальний ефект. Ідеальний партнер для бакових 

сумішей. Попереджує виникнення резистентності до препаратів з групи 

сульфонілсечовин 

Механізм дії. Ефір швидко поглинається листям та, за допомогою 

флоемної та ксилемної систем, переміщується до меристемних тканин (точок 

росту) всієї рослини, а також до нових органів, що утворюються. Діюча 

речовина препарату діє за принципом ауксину, натурального гормону, що 

присутній в рослині, але накопичується в рослині в значно більших 

кількостях ніж натуральний ауксин, індолилоцтова кислота. Період 

напіврозпаду діючої речовини триває довше в порівняні з розкладом 

натурального ауксину. Діюча речовина препарату також порушує процес 

метаболізму азоту та синтез ферментів. Таким чином, при обробці 



гербіцидом Естерон® 60 в рослинах відбувається перенасичення 

синтетичними гормонами, що призводить до нерівномірного росту клітин та 

послідуючої гибелі рослин. 

Норми витрати та строки застосування 

Культура 

Норма 

витрати, 

л/га 

Шкідливий 

об‘єкт 

Спосіб, час 

обробки, 

обмеження 

Термін 

очікування 

(Максимальна 

кратність 

обробок) 

Пшени

ця озима 

та яра, 

ячмінь 

озимий та 

ярий 

0,6-0,8 

Однорічні 

та деякі 

багаторічні 

(осот 

рожевий) 

двосім‘ядольн

і бур‘яни 

Обприскуван

ня у фазу 

кущення до 

виходу в трубку 

культури 

- (1) 

Кукуру

дза 
0,7-0,8 

Обприскуван

ня у фазу 3-5 

листків культури 

- (1) 

 

Хімічна характеристика 

Вміст діючої речовини: 2-етилгексиловий ефір 2,4-дихлорфеноксиоцтової 

кислоти, 850 г/л (564 г/л еквівалент кислоти) 

Хімічна группа - Похідні хлорфеноксиоцтової кислоти 

Препаративна форма - концентрат емульсії 

Сумісність. Естерон  має добру фізичну сумісність з основними 

гербіцидами, що застосовуються  на зернових проти широколистих бур’янів. 

Препарат також можна змішувати з фунгіцидами, інсектицидами, 

регуляторами росту рослин та рідкими добривами. Перед приготуванням 

робочого розчину з суміші препаратів, рекомендується перевірити їх фізичну 



змішуванність в малій ємкості 

Клас токсичності - Класифікація ВООЗ: IIІ (малотоксичний) 

Рекомендації до застосування - Оптимальна температура навколишнього 

середовища для застосування препарату знаходиться в межах від +8 до +25 

оС. Запобігайте застосуванню препарату зразу ж після заморозку або в 

очікуванні заморозку в ніч після обробітку. Обприскування проводити в 

момент активного росту бур'янів у фазу 2-10 листків у однорічних, та 10-15 

см (розетка) у багаторічних дводольних бур'янів. УВАГА! Не застосовувати 

препарат на посівах, що знаходяться у стресовому стані (наприклад під час 

посухи, надмірного зволоження грунту, при пошкодженні приморозками, 

шкідниками, хворобами і т.ін). Для досягнення максимальної ефективності, 

препарат необхідно наносити рівномірно на листову поверхню рослин 

застосовуючи добре відрегульоване обладнання. Рекомендується 

застосовувати щільові (плоскоструменеві) розпилювачі, що забезпечують 

середній розмір крапель при обприскуванні. 

Норма витрати робочого розчину 150-400 л/га. 

Умови зберігання препарату 

Зберігати у сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні в 

оригінальній упаковці. Запобігати надмірного охолодження або нагрівання. 

Зберігати окремо від продуктів харчування, води, кормових продуктів для 

тварин, фармацевтичних та косметичних препаратів, добрив. Зберігати при 

температурі не нижче -20C та не вище +40°С. Гарантійний строк зберігання: 

3 роки в герметичній упаковці виробника. Не допускати дітей до місця 

зберігання препарату. Упаковка 20 л. 

 

 

2.  Комбіновані препарати 

Важливим напрямом підвищення ефективності гербіцидів є використання їх 

сумішей, що стає можливим при фізичній, хімічній і біологічній сумісності цих 

компонентів. Частіше суміші гербіцидів включають препарати, які виявляють 



синергічний вплив на певні види або групи бур'янів, а культура зберігає високу 

стійкість до їх застосування. 

У сільськогосподарському виробництві не трапляється двох полів, де були б 

однакові рівень забур'яненості, видовий склад, співвідношення між 

біологічними групами, стійкими і чутливими видами бур'янів. Необхідність 

використання бакових сумішей та виготовлених промисловістю комбінованих 

препаратів зумовлена вибірковою дією гербіцидів на культури, які захищають, і 

на певні біологічні групи бур'янів. При використанні комбінованих препаратів, 

тобто гербіцидів, які мають у своєму складі дві і більше діючих речовин 

поліпшуються їх гербіцидні властивості, зокрема: 

- розширюється спектр дії на більшу кількість видів бур'янів, у тому числі 

стійких до поширених препаратів, 

- зменшується ймовірність появи резистентних видів; 

- зменшується навантаження окремих групп пестицидів на екологічну 

систему; 

- з'являється можливість уникнути негативної післядії стійких гербіцидів у 

ланці сівозміни; 

- зменшується загальна вартість використання хімічних засобів захисту 

тощо. 

На основі сульфонілсечовини Альфа Стар Дуо, Базис, Гектор, Гранстар 

Голд 75. 

На основі атразину - примекстра, 50% к.с. (дуал + атразин), примекстра 

грлд, 72% к.с.( дуал + атразин). 

На основі фенмедифаму і десмедифаму - беногол, 49,5% к.с. (фенмедифам 

+ метамітрон + етофумезан), бетанал експерт АМ, 18% к.е. (фенмедифам + 

десмедифам + етофумезат), бетанал експерт ОФ, 27% к.е. ( фенмедифам + 

десмедифам + етофумезат). 

На основі бентазону - базагран М, 37,5% в.р. ( базагран + 2М-4Х). 



На основі 2,4-Д - діален, 40% в.р. (2,4-Д + дикамба), лонтрим, 39,5% в.к. 

(лонтрел + 2,4-Д), бюктрил,45% к.е. ( партнер + 2,4-Д), дикопур Ф 600, дезормон 

600, аминка 

 

ГРАНСТАР ГОЛД 

 

Діюча речовина: 

трибенуронметил – 562,5 г/кг, тифенсульфуронметил – 187,5 г/кг 

Препаративна форма: водорозчинні гранули 

Клас: сульфонілсечовини 

Норма витрат: 15 – 35 г/га   

Механізм дії: 

Гранстар® Голд 75 в.г. відзначається високою селективністю до 

культурних рослин від стадії 23х листків до появи прапорцевого листка, що 

дозволяє розкрити потенціал культурних рослин, отримати прибавку врожаю 

внаслідок усунення конкуренції з боку бур’янів та застосувати гербіцид 

впродовж тривалішого часу. Гербіцид ефективний від середньодобової 

температури +5°С. 

Гранстар® Голд 75 в.г. проти комплексу бур’янів 

Гранстар® Голд варто використовувати на ранніх стадіях активного 

розвитку бур’янів: 26 листків у однорічних та стадії розетки – початку 

стеблування у багаторічних видів, та коли бур’яни не перебувають у стані 

стресу.  

Гранстар® Голд ефективно контролює підмаренник чіпкий (до 4х 

кілець), лободу білу, мак дикий, зірочник середній, види ромашки, фіалку 

польову, волошку синю, кучерявець софії та інші проблемні бур’яни в 

посівах ярих та озимих зернових культур. Гранстар® Голд контролює 

ключові багаторічні дводольні бур’яни у посівах зернових: осот рожевий, 

осот жовтий польовий, латук (молокан) татарський, кульбабу лікарську, 

щавель горобиний. 

http://agro-osnova.com.ua/g4951332-gerbtsidi


Додаткові рекомендації: 

Осіннє внесення 

Гранстар® Голд 75 в.г. рекомендується застосовувати також в осінній 

період проти падалиці ріпаку та комплексу зимуючих дводольних бур’янів 

(підмаренник, волошка, мак, ромашка, фіалка та ін). 

Норма використання: 

2530 г/га + ПАР Тренд® 90 – 200 мл/га. Фаза розвитку культури: від 23 х 

листків. Температура: від +5°С (середньодобова) 

Для контролю злакових бур’янів 

У разі використання Гранстар® Голд 75 в.г. у бакових сумішах з 

протизлаковими гербіцидами, рекомендується використовувати повні норми 

як Гранстару® Голд 75 в.г., так і протизлакових гербіцидів (напр., Пума 

Супер, Аксіал). 

Бакові суміші  

Гранстар® Голд 75 в.г. сумісний з більшістю пестицидів та рідких 

добрив, що зареєстровані для використання на зернових колосових культурах 

(див. послідовність приготування бакових сумішей!) У період стресу 

культури (посуха, приморозок, тощо) застосування бакових сумішей або 

послідовне обприскування посівів сумішшю Гранстар® Голд 75 в.г. + 

фосфорорганічні інсектициди на основі паратіонметилу/малатіону може 

призвести до тимчасового пожовтіння культури. 

Гранстар® Голд 75 в.г. в умовах сухої, спекотної погоди 

 Збільшити норму виливу робочого розчину до 250300 л/га. 

 Збільшити норму ПАР Тренд® 90 до 250300 мл/га. 

 Обприскування проводити в вечірні та нічні години. 

Захист від підробок 

Забезпечення фермерів справжніми препаратами є найвищим 

пріоритетом компанії "Дюпон". У 2011 році компанія "Дюпон" впроваджує 

нову голограму для захисту своїх продуктів. Голограма представляє собою 

трьохвимірне зображення з логотипом "DuPont" червоного кольору та 

http://agro-osnova.com.ua/g4966482-nsektitsidi


написом "Crop Protection", що розташований на зеленому тлі з зображенням 

карти світу. 

Якщо повільно обертати голографічний знак у різни площинах, можна 

побачити низку крапок на кожній бічній поверхні. Одна крапка на лівому 

боці, дві крапки на правому, три крапки  вгорі, 

чотири знизу. 

Питання для самоконтролю 

. 

1. Загальна характеристика хімічних груп гербіцидів 

8.Похідні аліфатичних карбонових кислот. 

9. Похідні ароматичних карбонових кислот. 

10. Похідні ароматичних амінів.  

11.Діарилові ефіри.  

12. Похідні арилоксіалканкарбонових кислот. 

13.  Комбіновані препарати. 

 

 

 

 

 

 

 

 


