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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÃÎË
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: ìåòàì³òðîí 700 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Âèñîêîñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä äëÿ êîíòðîëþ îäíîð³÷íèõ äâîäîëüíèõ òà äåÿêèõ çëàêîâèõ áóð'ÿí³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ìàº ñèñòåìíó ä³þ, ïðîíèêàº â ðîñëèíó ÿê ÷åðåç êîð³ííÿ, òàê ³ ÷åðåç
ëèñòêîâèé àïàðàò, ïðèãí³÷óº ôîòîñèíòåç. Ïðè ïîïàäàíí³ íà ´ðóíò
ïåðåøêîäæàº ïðîðîñòàííþ íîâèõ áóð'ÿí³â.
Íàéá³ëüø åôåêòèâíèé ïðè íàêîïè÷åíí³ 2,5 êã ä³þ÷î¿ ðå÷îâèíè â
´ðóíò³ òà çà óìîâ äîñòàòíüîãî çâîëîæåííÿ. Â³äð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ
ñåëåêòèâíîþ ä³ºþ ïðè çàñòîñóâàíí³ íà áóðÿêàõ.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ âæå ïðè +5°Ñ; ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ
íåçàëåæíî â³ä ôàçè ðîçâèòêó êóëüòóðè;
äîâãîòðèâàë³ñòü ä³¿;
íàéíèæ÷à ô³òîòîêñè÷í³ñòü ñåðåä â³äîìèõ ãåðá³öèä³â íà öóêðîâîìó
áóðÿêó;øèðîêèé ñïåêòð ä³¿ ïðîòè áóð'ÿí³â;
óí³âåðñàëüí³ñòü (çàñòîñóâàííÿ ÿê äîñõîäîâî, òàê ³ ï³ñëÿñõîäîâî);
åôåêòèâí³ñòü íå çìåíøóºòüñÿ, íàâ³òü ÿêùî îäðàçó ï³ñëÿ îáïðèñêóâàííÿ ïðîéäå äîù – çìèòà ðå÷îâèíà ïîä³º ÷åðåç ´ðóíò.
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TEFE

... it’s a solution

ÃÎË
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³
òà äåÿê³ çëàêîâ³
áóð’ÿíè

5,0

1

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³
òà äåÿê³ çëàêîâ³
áóð’ÿíè

2,0 - 2,5

2-3

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÑÒÅÌÀÒ 500
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: åòîôóìåçàò 500 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Âèñîêîñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä äëÿ êîíòðîëþ îäíîð³÷íèõ äâîäîëüíèõ òà äåÿêèõ çëàêîâèõ áóð'ÿí³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ

10
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TEFE

... it’s a solution

ÑÒÅÌÀÒ 500
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³

0,25-0,40

1

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÀÌ
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä êîíòàêòíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: ôåíìåäèôàì, 320 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä äëÿ êîíòðîëþ îäíîð³÷íèõ äâîäîëüíèõ òà
äåÿêèõ çëàêîâèõ áóð'ÿí³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ìàº êîíòàêòíó ä³þ, ïðîíèêàº â ðîñëèíè ÷åðåç ëèñòêîâèé àïàðàò,
áëîêóº ïðîöåñ ôîòîñèíòåçó.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÀÌ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³
òà äåÿê³
çëàêîâ³ áóð’ÿíè

1,0

3

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè ó ôàç³ ñ³ì'ÿäîë³ áóð'ÿí³â, à
íàñòóïí³ îáðîáêè – ç ³íòåðâàëîì 7-10 äí³â.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÀÌ ÍÎÂÈÉ
Ñåëåêòèâíèé äâîêîìïîíåíòíèé ãåðá³öèä êîíòàêòíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: ôåíìåäèôàì, 160 ã/ë
+ äåñìåäèôàì, 160 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ñåëåêòèâíèé äâîêîìïîíåíòíèé ãåðá³öèä äëÿ êîíòðîëþ îäíîð³÷íèõ äâîäîëüíèõ òà äåÿêèõ çëàêîâèõ áóð'ÿí³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî
áóðÿêó.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ìàº êîíòàêòíó ä³þ, ïðîíèêàº â ðîñëèíè ÷åðåç ëèñòêîâèé àïàðàò,
áëîêóº ïðîöåñ ôîòîñèíòåçó. Âèñîêà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ (àëå íå âèùå
25°Ñ) òà ³íòåíñèâíå ñîíÿ÷íå âèïðîì³íþâàííÿ ïîñèëþþòü éîãî ä³þ. Íå
âïëèâàº íà áóð'ÿíè, ùî ïðîðîñëè ï³ñëÿ îáðîáêè. Â³äì³÷åíà äåùî
àãðåñèâíà ä³ÿ íà ðîñëèíè êóëüòóðè.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ

14
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ØÒÅÔÀÌ ÍÎÂÈÉ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³
òà äåÿê³
çëàêîâ³ áóð’ÿíè

1,0

3

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè ó ôàç³ ñ³ì'ÿäîë³ áóð'ÿí³â, à
íàñòóïí³ îáðîáêè – ç ³íòåðâàëîì 7-10 äí³â.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÁÅÒÀÍ
Ñåëåêòèâíèé òðèêîìïîíåíòíèé ãåðá³öèä êîíòàêòíî¿ òà
´ðóíòîâî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: åòîôóìåçàò, 112 ã/ë +
ôåíìåäèôàì, 91 ã/ë + äåñìåäèôàì, 71 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ì³êðîêàïñóëüîâàíà åìóëüñ³ÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÁÅÒÀÍ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³
òà äåÿê³
çëàêîâ³ áóð’ÿíè

1,0

3

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè ó ôàç³ ñ³ì'ÿäîë³ áóð'ÿí³â, à
íàñòóïí³ îáðîáêè – ç ³íòåðâàëîì 7-10 äí³â.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÎÄÈÌ
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: êëåòîäèì, 240 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ìàº ñèñòåìíó ä³þ, ïðîíèêàº â áóð'ÿíè ÷åðåç ëèñòÿ òà ñòåáëî,
àêòèâíî ðóõàºòüñÿ ïî ðîñëèí³, êîíöåíòðóþ÷èñü ó íàäçåìíèõ ³ ï³äçåìíèõ
òî÷êàõ ðîñòó, áëîêóº ñèíòåç ë³ï³ä³â.
Íàéøâèäøà ä³ÿ ñåðåä â³äîìèõ ãðàì³í³öèä³â.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
åôåêòèâíå çíèùåííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó îäíîð³÷íèõ òà áàãàòîð³÷íèõ
çëàêîâèõ áóð'ÿí³â;
â³äñóòí³ñòü íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàñòóïí³ êóëüòóðè;
âèêîðèñòàííÿ ìàéæå íà âñ³õ äâîñ³ì'ÿäîëüíèõ êóëüòóðàõ;
çàñòîñóâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ñòàä³¿ ðîçâèòêó êóëüòóðè;
íàéøâèäøà ä³ÿ ñåðåä ãðàì³í³öèä³â;
çíèùóº ÿê íàçåìíó ÷àñòèíó ðîñëèíè, òàê ³ ï³äçåìíó.
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÎÄÈÌ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ çëàêîâ³
áóð’ÿíè

0,40-0,60
+ Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ 0,60

1

Öóêðîâ³
áóðÿêè

0,80
Áàãàòîð³÷í³ çëàêîâ³
+ Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ 1,00
áóð’ÿíè

1

0,50
+ Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ 0,50

1

0,80
Ñîíÿøíèê, Áàãàòîð³÷í³ çëàêîâ³
+ Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ 0,80
áóð’ÿíè
ð³ïàê, ñîÿ

1

Ñîíÿøíèê,
ð³ïàê, ñîÿ

Îäíîð³÷í³ çëàêîâ³
áóð’ÿíè

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà. + Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ - ïðèëèïà÷ íà îñíîâ³
ð³ïàêîâî¿ îë³¿
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÒÐÅË
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: êëîï³ðàë³ä, 300 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ðîç÷èííèé êîíöåíòðàò
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ïîãëèíàºòüñÿ ëèñòÿì ³ êîð³ííÿì, òðàíñïîðòóºòüñÿ ïî ðîñëèí³ òà
íàêîïè÷óºòüñÿ â ìåðèñòåìàòè÷íèõ òêàíèíàõ. Ìàº ðåàêö³þ ïî òèïó
àóêñèíó, ïðèãí³÷óº äèõàííÿ ³ ð³ñò êë³òèí. Çíèùóº ÿê íàçåìíó ÷àñòèíó, òàê
³ êîðåíåâó ñèñòåìó áóð'ÿí³â.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
çíèùóº óñ³ âèäè îñîò³â;
ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ç ³íøèìè ïðåïàðàòàìè;
íèçüêà ô³òîòîêñè÷í³ñòü.
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÒÐÅË
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³,
áàãàòîð³÷í³
êîðåíåïàðîñòêîâ³

0,40

1

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè ó ôàç³ 1-3 ïàð ñïðàâæí³õ
ëèñòê³â êóëüòóðè. Ìàêñèìàëüíà åôåêòèâí³ñòü îáðîá³òêó äîñÿãàºòüñÿ ó
ôàç³ àêòèâíîãî ðîñòó áóð'ÿí³â: 2-4 ëèñòêè îäíîð³÷íèõ ³ ôàçà ðîçåòêè
áàãàòîð³÷íèõ êîðåíåïàðîñòêîâèõ.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua

21
21

ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÓÐÎÍ
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: òðèáåíóðîí-ìåòèë, 750 ã/êã
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ãðàíóëè,ùî äèñïåðãóþòüñÿ
ó âîä³
Óïàêîâêà: 1 êã.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
íàäíèçüê³ íîðìè âèòðàò;
íå âïëèâàº íà íàñòóïí³ êóëüòóðè ñ³âîçì³íè;
â³äñóòíÿ ô³òîòîêñè÷í³ñòü;
ñóì³ñíèé ç ³íøèìè çàñîáàìè çàõèñòó ðîñëèí;
øèðîêèé ñïåêòð ä³¿ ïðîòè äâîäîëüíèõ áóð'ÿí³â;
íèçüêà ñîá³âàðò³ñòü îáðîáêè 1 ãà.
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÓÐÎÍ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
êã/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Îçèìà
ïøåíèöÿ

Îäíîð³÷í³ òà
áàãàòîð³÷í³ äâîäîëüí³
áóð’ÿíè

0,025-0,030

1

ß÷ì³íü

Îäíîð³÷í³ òà
áàãàòîð³÷í³ äâîäîëüí³,
â ò.÷. ñò³éê³ äî 2,4Ä

0,025

1

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè, ïî÷èíàþ÷è ç ôàçè 2-3
ñïðàâæí³õ ëèñòê³â êóëüòóðè äî ïîÿâè ïðàïîðöåâîãî ëèñòêà âêëþ÷íî.
Ìàêñèìàëüíà åôåêòèâí³ñòü ïðåïàðàòó äîñÿãàºòüñÿ â ïåð³îä àêòèâíîãî
ðîñòó áóð'ÿí³â, ïðè çàñòîñóâàíí³ íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó îäíîð³÷íèõ
òà äîáðå ðîçâèíóòèõ (íàïð., îñîò ðîæåâèé – ôàçà ðîçåòêè) áàãàòîð³÷íèõ áóð'ÿíàõ.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua

23
23

ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÊËÎÐÀÌ
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: êëîï³ðàë³ä, 267 ã/ë
+ ï³êëîðàì, 67 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ðîç÷èííèé êîíöåíòðàò
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ïîãëèíàºòüñÿ ëèñòÿì ³ êîð³ííÿì, òðàíñïîðòóºòüñÿ ïî ðîñëèí³ òà
íàêîïè÷óºòüñÿ â ìåðèñòåìàòè÷íèõ òêàíèíàõ, áëîêóº ôóíêö³þ íàòóðàëüíèõ ãîðìîí³â ðîñëèíè, ùî âåäå äî ïîðóøåíü ïðîöåñó ðîñòó.
Çíèùóº ÿê íàäçåìíó ÷àñòèíó, òàê ³ êîðåíåâó ñèñòåìó áóð'ÿí³â.
Ïåðø³ îçíàêè ä³¿ ïðåïàðàòó ç'ÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç 12-18 ãîäèí ï³ñëÿ
âíåñåííÿ, ïîâíà çàãèáåëü íàñòàº ÷åðåç 2-3 òèæí².
.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
çíèùóº øèðîêèé ñïåêòð áóð'ÿí³â;
íåô³òîòîêñè÷íèé;
åôåêòèâíèé ïðè çíèùåíí³ îñîòó;
ñóì³ñíèé ç ³íøèìè çàñîáàìè çàõèñòó ðîñëèí.

24
24

TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÊËÎÐÀÌ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ð³ïàê

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³,
áàãàòîð³÷í³
êîðåíåïàðîñòêîâ³

0,30 - 0,35

1

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÀÍ²ÊÀ
Ñåëåêòèâíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: í³êîñóëüôóðîí, 40 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ñåëåêòèâíèé ñèñòåìíèé ãåðá³öèä äëÿ êîíòðîëþ îäíîð³÷íèõ òà
áàãàòîð³÷íèõ çëàêîâèõ òà äåÿêèõ äâîäîëüíèõ âèä³â áóð'ÿí³â íà ïîñ³âàõ
êóêóðóäçè.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ïîãëèíàºòüñÿ ëèñòÿì ³ ÷àñòêîâî êîð³ííÿì, øâèäêî ïåðåì³ùóºòüñÿ
ïîòîêîì ñîêó ïî ðîñëèí³ òà çóïèíÿº êë³òèííå ä³ëåííÿ, â³äïîâ³äíî ð³ñò
áóð'ÿí³â. Ïðîöåñ â³äìèðàííÿ ìîæå çàòÿãíóòèñÿ íà äåê³ëüêà òèæí³â, àëå
êîíêóðåíö³ÿ çà ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ïðèïèíÿºòüñÿ ç ìîìåíòó îáðîá³òêó.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÀÍ²ÊÀ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Êóêóðóäçà

Îäíîð³÷í³
òà áàãàòîð³÷í³ çëàêîâ³,
äåÿê³ âèäè äâîäîëüíèõ

1,00 - 1,25

1

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÊÀÏÓÒ
Ãåðá³öèä ñóö³ëüíî¿ ä³¿, äåñèêàíò
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: ³çîïðîï³ëàì³ííà ñ³ëü ãë³ôîñàòó, 480 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ðîç÷èííèé êîíöåíòðàò
Óïàêîâêà: 20 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ñèñòåìíèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿ ïðîòè îäíîð³÷íèõ òà
áàãàòîð³÷íèõ áóð’ÿí³â. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê äåñèêàíò íà çåðíîâèõ
êóëüòóðàõ äëÿ ïðåäçáèðàëüíîãî âèñóøóâàííÿ ðîñëèí, ùî äîçâîëÿº
çíà÷íî ïðèñêîðèòè òà ïîëåãøèòè ïðîöåñ çáèðàííÿ âðîæàþ.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
ïîâí³ñòþ çíèùóº á³ëüøå 100 âèä³â îäíîð³÷íèõ òà áàãàòîð³÷íèõ
äâîäîëüíèõ òà çëàêîâèõ áóð`ÿí³â;
êîðîòêî÷àñí³ çàìîðîçêè íå çíèæóþòü ãåðá³öèäíî¿ ä³¿ ïðè óìîâ³, ùî
ëèñòêîâèé àïàðàò òà ïðîâ³äíà ñèñòåìà íå ïîøêîäæåí³ ìîðîçîì;
íå ìàº ´ðóíòîâî¿ àêòèâíîñò³ òà ï³ñëÿä³¿;
çíà÷íà åêîíîì³ÿ òðóäîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â;
øâèäêî ðîçêëàäàºòüñÿ ó ´ðóíò³ íà ïðèðîäí³ êîìïîíåíòè.
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TEFE

... it’s a solution

ÊÀÏÓÒ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

Íå çàñòîñîâóéòå ïðåïàðàò ï³ä ÷àñ àáî ïåðåä éìîâ³ðíèìè îïàäàìè;
Ïîâåðõíÿ ëèñòê³â áóð`ÿíó äî ìîìåíòó îáðîáêè ïîâèííà áóòè
äîñòàòíüî ðîçâèíåíà (ñåðåäíÿ âèñîòà 10 – 20 ñì) äëÿ êðàùîãî
ïîãëèíàííÿ ïðåïàðàòó;

ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

Ìàêñèìàëüíèé åôåêò äîñÿãàºòüñÿ ïðè òåïë³é òà ñóõ³é ïîãîä³ òà
äîñòàòíüîìó ð³âí³ çâîëîæåíîñò³ ãðóíòó;

Íå äîïóñêàòè ïîïàäàííÿ ïðåïàðàòó íà ëèñòÿ òà ñòåáëî êóëüòóðíèõ
ðîñëèí.
Ñóì³ñíèé ç ïðåïàðàòàìè âèðîáíèöòâà ÄÄÅ Ôàðì ÀÃ, ñóì³ñíèé ç
Äèêàìáîþ 2,4 Ä. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ç ïðåïàðàòàìè ³íøèõ âèðîáíèê³â íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ïîïåðåäíþ ïåðåâ³ðêó íà ñóì³ñí³ñòü
êîìïîíåíò³â òà ô³òîòîêñè÷í³ñòü ñóì³ø³.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ïàðè

Îäíîð³÷í³
òà áàãàòîð³÷í³
áóð’ÿíè

2,0 - 6,0

1

3,0

1

Çåðíîâ³
(äåñèêàíò)

Îáïðèñêóâàííÿ ñë³ä ïðîâîäèòè ïî âåãåòóþ÷èõ áóð'ÿíàõ. Íà
çåðíîâèõ – ó ôàç³ âîñêîâî¿ ñòèãëîñò³ çåðíà.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 100 äî 200 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÀÌÁÀ
Ï³ñëÿñõîäîâèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: äèêàìáà, 750 ã/êã
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ãðàíóëè, ùî äèñïåðãóþòüñÿ ó âîä³
Óïàêîâêà: 1 êã

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ï³ñëÿñõîäîâèé ñèñòåìíèé ãåðá³öèä äëÿ çíèùåííÿ îäíîð³÷íèõ òà
áàãîòîð³÷íèõ äâîäîëüíèõ áóð’ÿí³â ó ïîñ³âàõ ïøåíèö³.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÀÌÁÀ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
êã/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ïøåíèöÿ

Îäíîð³÷í³ äâîäîëüí³,
â ò.÷. ñò³éê³ äî 2,4-Ä

0,2

1

Çàñòîñîâóâàòè ïðåïàðàò äîö³ëüíî â³ä ôàçè êóùåííÿ äî âèõîäó
êóëüòóðè â òðóáêó.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÀÐÃÀ
Ï³ñëÿñõîäîâèé ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: õ³çàëîôîï-ï-åòèë, 50 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
ì³í³ìàëüíà ô³òîòîêñè÷íà ä³ÿ íà êóëüòóðíó ðîñëèíó;
øâèäêî àáñîðáóºòüñÿ ïîâåðõíåþ ëèñòÿ áóð'ÿí³â;
äîù, ùî ïðîéøîâ óæå ÷åðåç ãîäèíó ï³ñëÿ îáðîáêè, íå âïëèâàº íà
åôåêòèâí³ñòü ïðåïàðàòó;
ïî÷àòîê ïðèãí³÷åííÿ áóð'ÿí³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ïåðø³ 2 äîáè;
â³äñóòíº ïîâòîðíå â³äðîñòàííÿ áàãàòîð³÷íèõ âèä³â áóð'ÿí³â;
ìàº íèçüêó òîêñè÷í³ñòü ³ º áåçïå÷íèì äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäåé ³ òâàðèí.
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÀÐÃÀ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ñîÿ

Îäíîð³÷í³
òà áàãàòîð³÷í³ çëàêîâ³,
â ò.÷. ïèð³é ïîâçó÷èé

2,0 - 3,0

1

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè ó ïåð³îä âåãåòàö³¿ êóëüòóðè ó
ôàç³ 2-4 ëèñòêè ó îäíîð³÷íèõ áóð’ÿí³â òà ïðè âèñîò³ 10-15 ñì ó ïèð³ÿ
ïîâçó÷îãî.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÀÐÍÅÑ
Cåëåêòèâíèé ãðóíòîâèé äîñõîäîâèé ãåðá³öèä
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: àöåòîõëîð, 900 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 20 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
çàáåçïå÷óº ÷èñòîòó ïîëÿ â³ä áóð'ÿí³â ç ñàìîãî ïî÷àòêó âåãåòàö³¿, ùî
äëÿ êóêóðóäçè äóæå âàæëèâî, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ¿¿ ðîçâèòêó;
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå çíèùåííÿ áóð'ÿí³â ³ îòðèìàííÿ çíà÷íîãî
çá³ëüøåííÿ âðîæàþ;
çàõèñíà ä³ÿ òðèâàº 6-8 òèæí³â;
ðîçêëàäàºòüñÿ â ãðóíò³ ïðîòÿãîì âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó ³ íå âïëèâàº
íà íàñòóïí³ êóëüòóðè â ñ³âîçì³í³.
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÀÐÍÅÑ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Êóêóðóäçà

Îäíîð³÷í³ çëàêîâ³
òà äâîäîëüí³ áóð’ÿíè

1,5 - 3,0

1

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÀÐÀÍÅ
Ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: ôëóðîêñèï³ð, 333 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ãåðá³öèä ñèñòåìíî¿ ä³¿ àóêñèííîãî òèïó äëÿ îáðîáêè ïîñ³â³â îçèìî¿
ïøåíèö³.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Áëîêóº ä³þ ãîðìîíó ðîñòó ðîñëèí (àóêñèíó) òà âïëèâàº íà ðîñòîâ³
ïðîöåñè ðîñëèííèõ êë³òèí òà íà çàãàëüí³ ðîñòîâ³ ïðîöåñè ðîñëèí
÷óòëèâèõ âèä³â áóð'ÿí³â.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÀÐÀÍÅ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Îçèìà
ïøåíèöÿ

Îäíîð³÷í³
(â ò.÷. ï³äìàðåííèê
÷³ïêèé) òà äåÿê³
áàãàòîð³÷í³
(â ò.÷. áåð³çêà ïîëüîâà)
äâîäîëüí³ áóð'ÿíè

0,3 - 0,5

1

Îáïðèñêóâàííÿ êóëüòóðè â ïåð³îä âåãåòàö³¿ â³ä ñòàä³¿ 2-õ ëèñòê³â äî
çàê³í÷åííÿ ôàçè ïðàïîðöåâîãî ëèñòêà ó çåðíîâèõ

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 150 äî 200 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÀÇÎÍ
Êîíòàêòíèé ï³ñëÿñõîäîâèé ãåðá³öèä
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: áåíòàçîí, 480 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ðîç÷èííèé êîíöåíòðàò
Óïàêîâêà: 20 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Êîíòàêòíèé ï³ñëÿñõîäîâèé ãåðá³öèä äëÿ êîíòðîëþ îäíîð³÷íèõ äâîäîëüíèõ áóð'ÿí³â íà ïîñ³âàõ ñî¿.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
íåô³òîòîêñè÷íèé äëÿ êóëüòóðè çà áóäü-ÿêèõ ïîãîäíèõ óìîâ;
ä³º ïðîòè øèðîêîãî ñïåêòðó äâîäîëüíèõ áóð'ÿí³â.
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÀÇÎÍ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ñîÿ

Îäíîð³÷í³ âèäè
äâîäîëüíèõ áóð'ÿí³â

1,5 - 3,0

1

Îáïðèñêóâàííÿ êóëüòóð ó ôàç³1-3 ñïðàâæí³õ ëèñòê³â.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 150 äî 200 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ØÒÅÔÊÎÌ
Äîñõîäîâèé ´ðóíòîâèé ãåðá³öèä
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: êëîìàçîí, 480 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
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TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÊÎÌ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ð³ïàê

Çëàêîâ³
òà äâîäîëüí³ âèäè
áóð'ÿí³â

0,15 - 0,20

1

Îáïðèñêóâàííÿ ´ðóíòó äî ïîÿâè ñõîä³â êóëüòóðè.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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я

42
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Цукрові
буряки

ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

ШØÒÅÔÅÐ²Á
ТЕФА М БА
Ï³ñëÿñõîäîâèé ãåðá³öèä
Селективний гербіцид системної дії
Ä³þ÷àречовина:
ðå÷îâèíà:дикамба,
òðèôëóñóëüôóðîí-ìåòèë,
500 ã/êã
Діюча
480 г/л
Ïðåïàðàòèâíà
ôîðìà:
ãðàíóëè,
ùî
äèñïåðãóþòü
ó âîä³
ñ
Препаративна форма: розчинний концентрат
Óïàêîâêà: 0,6 êã
Упаковка: 5л

• ПРИЗНАЧЕННЯ
ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Селективний системний гербіцид для боротьби проти однорічних
Ï³ñëÿñõîäîâèé
ãåðá³öèä
äëÿ êîíòðîëþ
îäíîð³÷íèõ
та деяких
багаторічних
дводольних
видів бур’янів,
у т.ч.äâîäîëüíèõ
стійких до
áóð’ÿí³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó.
2,4-Д та МЦПА

• ПРИНЦИП ДІЇ
Діюча речовина дикамба проникає у рослини через листя, стебла та
частково через коріння, порушує нормальний ріст клітин, що призводить до некоординованого росту рослин

• ПЕРЕВАГИ
ÏÐÈÍÖÈÏ
широкийÄ²¯
спектр дії на бур’яни;
Ïîãëèíàºòüñÿ
ëèñòÿì ефективність;
³ ÷àñòêîâî êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ áóð'ÿí³â.
висока біологічна
Ïåðåíîñèòüñÿ äî òî÷îê ðîñòó, áëîêóº ïîä³ë êë³òèí áóð'ÿí³â, ó ðåçóëüòàò³
÷îãî ¿õ ð³ñò
ïðèïèíÿºòüñÿ
÷åðåç ê³ëüêà дводольних
ãîäèí ï³ñëÿ îáðîáêè.
повна
загибель багаторічних
бур’янів, включаючи
види осоту, березку польову, полин, амброзію, канатник та ін.;
швидке розкладання в грунті, жодних проблем з вирощуванням наступних культур.
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TEFE

... it’s a solution

Ш Т Е ФА М БА
ØÒÅÔÅÐ²Á
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
• ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

Сумісний з препаратами виробництва ДДЕ Фарм АГ. При використанні з препаратами інших виробників необхідно проводити попередню перевірку на сумісність компонентів та фітотоксичність
суміші.

• РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

Норма
витрати
препарату,
л/га

Шкідливі об’єкти

Максимальна
кратність
обробок

Однорічні та деякі багаторічні
дводольні види бур’янів, у т.ч.
0,15-0,30
ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
стійких ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
до 2,4-Д та МЦПА

Пшениця
озима

1

Íîðìà âèòðàòè
Ìàêñ.
Êóëüòóðà
Øê³äëèâ³
ïðåïàðàòó,
êðàòí³ñòü
Обприскування
посівів відîá’ºêòè
фази кущення
до виходу у трубку
культури,
îáðîáîê
як добавка до 2,4-Д та МЦПА або у чистомуêã/ãà
вигляді
Áóðÿêè
•öóêðîâ³
НОРМИ

0,03
Îäíîð³÷í³
+ Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ
äâîäîëüí³
ВИТРАТИ
РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
1,0
áóð'ÿíè

2

200-300 л/га
Äâîðàçîâå îáïðèñêóâàííÿ â ïåð³îä âåãåòàö³¿.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ
ГЕРБІЦИДИ

ШØÒÅÔÅÐ²Á
ТАРМО Н І
Ï³ñëÿñõîäîâèé
ãåðá³öèä
Селективний
гербіцид
системної дії
Діюча
750500
г/кг
Ä³þ÷àречовина:
ðå÷îâèíà:тифенсульфурон-метил,
òðèôëóñóëüôóðîí-ìåòèë,
ã/êã
Препаративна
гранули
гранули,
Ïðåïàðàòèâíàформа:
ôîðìà:водорозчинні
ãðàíóëè, ùî äèñïåðãóþòü
ó âîä³
ñ
що
диспергуються
Óïàêîâêà:
0,6 êã у воді
Упаковка: пластмасова банка 100 г

• ПРИЗНАЧЕННЯ
ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Високоселективний системний гербіцид для боротьби з однорічниãåðá³öèä äëÿ
êîíòðîëþ
миÏ³ñëÿñõîäîâèé
дводольними бур’янами
на посівах
сої îäíîð³÷íèõ äâîäîëüíèõ
áóð’ÿí³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó.

• ПРИНЦИП ДIЇ
Поглинається листям бур’янів і переміщується до точок росту, зупиняє поділ клітин пагонів та коріння

• ПЕРЕВАГИ
ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

економний контроль основних однорічних дводольних
бур’янів; ëèñòÿì ³ ÷àñòêîâî êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ áóð'ÿí³â.
Ïîãëèíàºòüñÿ
Ïåðåíîñèòüñÿ äî òî÷îê ðîñòó, áëîêóº ïîä³ë êë³òèí áóð'ÿí³â, ó ðåçóëüòàò³
гербіцид
для захисту
соїê³ëüêà
як незамінний
партнер
÷îãî ¿õ ð³ñò
ïðèïèíÿºòüñÿ
÷åðåç
ãîäèí ï³ñëÿ
îáðîáêè.
для бакових сумішей;
відсутність будь-яких обмежень у сівозміні;
висока селективність до культур.
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TEFE

... it’s a solution

Ш ТА Р М О Н І
ØÒÅÔÅÐ²Á
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
• ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

Шкідливі об’єкти

Норма
витрати
препарату,
г/га

Соя

Однорічні
дводольні бур’яни

6,0-8,0

Максимальна
кратність
обробок
1

ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

Сумісний з препаратами виробництва ДДЕ Фарм АГ. При використанні з препаратами інших виробників необхідно проводити попередню перевірку на сумісність компонентів та фітотоксичність суміші.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
Обприскування
посівівÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
слід проводити в період вегетації у фазі 1-2
листки культури.
Íîðìà âèòðàòè
Ìàêñ.
Êóëüòóðà
Øê³äëèâ³ îá’ºêòè
ïðåïàðàòó,
êðàòí³ñòü
êã/ãà
îáðîáîê
Îäíîð³÷í³

0,03

áóð'ÿíè

1,0

Áóðÿêè
•öóêðîâ³
НОРМИ ВИТРАТИ
РОБОЧОГО
РОЗЧИНУ
+ Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ
äâîäîëüí³
100 - 300 л/га

2

Äâîðàçîâå îáïðèñêóâàííÿ â ïåð³îä âåãåòàö³¿.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ
ГЕРБІЦИДИ

ШØÒÅÔÅÐ²Á
ТЕФ ЕКСТРА
Ï³ñëÿñõîäîâèé
ãåðá³öèä
Грунтовий
гербіцид
системної дії
Діюча
312,5 г/л
Ä³þ÷àречовина:
ðå÷îâèíà: S-метолахлор,
òðèôëóñóëüôóðîí-ìåòèë,
500 ã/êã
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà:
ãðàíóëè, 187,5
ùî äèñïåðãóþòü
ó âîä³
+ тербутилазин,
г/л
ñ
Óïàêîâêà: 0,6 форма:
êã
Препаративна
суспо-емульсія
Упаковка: 20 л

• ПРИЗНАЧЕННЯ
ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Високоселективний ґрунтовий гербіцид на посівах соняшника для
Ï³ñëÿñõîäîâèé
ãåðá³öèä
äëÿ êîíòðîëþ
îäíîð³÷íèõ
äâîäîëüíèõ
боротьби
з однорічними
злаковими
та дводольними
бур’янами
áóð’ÿí³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó.

• ПРИНЦИП ДIЇ
S-метолахлор – блокує процес відростання бур’янів. У злакових
бур’янів діюча речовина проникає через коліоптиль, при цьому проросток скручується і як наслідок гине. У дводольних бур’янів діюча
речовина проникає через сім’ядолі, також призводячи до загибелі.
Таким чином, поглинання препарату проходить у фазу проростання
бур’янів, викликаючи загибель ще до появи сходів.
Тербутилазин поглинається корінням проростаючих або вже пророслих бур’янів, в подальшому блокує транспорт електронів у клітинах (порушує
процес фотосинтезу), що веде до загибелі рослини.
ÏÐÈÍÖÈÏ
Ä²¯
Ïîãëèíàºòüñÿ ëèñòÿì ³ ÷àñòêîâî êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ áóð'ÿí³â.

Ïåðåíîñèòüñÿ äî òî÷îê ðîñòó, áëîêóº ïîä³ë êë³òèí áóð'ÿí³â, ó ðåçóëüòàò³
• ПЕРЕВАГИ
÷îãî ¿õ ð³ñò ïðèïèíÿºòüñÿ ÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ îáðîáêè.
комплексний контроль основних однорічних бур’янів;
тривалий період захисної дії (6–8 тижнів);
відсутність фітотоксичності на соняшник порівняно з гербіцидами на основі ацетохлору;
можливість застосовувати на батьківських формах культури;
відсутність проблем післядії та резистентності.
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Ш Т Е Ф Е КСТ РА
ØÒÅÔÅÐ²Á
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
• ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

Сумісний з препаратами виробництва ДДЕ Фарм АГ. При використанні з препаратами інших виробників необхідно проводити
попередню перевірку на сумісність компонентів та фітотоксичність суміші

• РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

Шкідливі об’єкти

Норма
витрати
препарату,
л/га

Соняшник

Однорічні злакові та дводольні
бур’яни

4,5

Максимальна
кратність
обробок
1

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання,
але до появи сходів культури. Для кращої дії препарату грунт повинен
Íîðìà âèòðàòè
Ìàêñ.
бути
добре зволоженим.
випадку недостатнього
ґрунту,
Êóëüòóðà
Øê³äëèâ³Уîá’ºêòè
ïðåïàðàòó,зволоження
êðàòí³ñòü
щоб забезпечити ефективну дію препарату,
потрібно після
висівання
êã/ãà
îáðîáîê
заробити препарат в грунт механічним способом.
0,03
Îäíîð³÷í³
Áóðÿêè
2
+
Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ
äâîäîëüí³
öóêðîâ³
1,0
áóð'ÿíè

• НОРМИ ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

250 - îáïðèñêóâàííÿ
300 л/га
Äâîðàçîâå
â ïåð³îä âåãåòàö³¿.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ
ГЕРБІЦИДИ

ШØÒÅÔÅÐ²Á
Т УМА
Ï³ñëÿñõîäîâèéгербіцид
ãåðá³öèä
Післясходовий
системної дії
Діюча
69 г/л500 ã/êã
Ä³þ÷àречовина:
ðå÷îâèíà: феноксапроп-П-етил,
òðèôëóñóëüôóðîí-ìåòèë,
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà:
ãðàíóëè, ùî äèñïåðãóþòü
ó âîä³
+ клоквінтосет-мексил(антидот),
34,5
г/л
ñ
Óïàêîâêà: 0,6 форма:
êã
Препаративна
емульсія, масло(олія) у воді
Упаковка: 5 л

• ПРИЗНАЧЕННЯ
ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

Високоселективний післясходовий гербіцид для цілеспрямованої
боротьби
з однорічними
бур’янами
на посівах
озимої
Ï³ñëÿñõîäîâèé
ãåðá³öèäзлаковими
äëÿ êîíòðîëþ
îäíîð³÷íèõ
äâîäîëüíèõ
пшениціíà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó.
áóð’ÿí³â

• ПРИНЦИП ДIЇ
Діюча речовина феноксапроп-П-етил поглинається виключно через
листя, таким чином властивості та вологість ґрунту не впливають на
ефективність препарату. Після того, як робоча рідина висохне на
рослині, на ефективність препарату не вплинуть опади. Діюча речовина швидко переноситься від листя до точки росту, порушує процес
синтезу жирних кислот у клітинах тканин точки росту бур’янів, і вони
гинуть. Бур’яни перестають конкурувати з культурою у боротьбі за
воду та поживні речовини. Повна загибель злакових бур’янів настає
протягом 10 днів
ÏÐÈÍÖÈÏ
Ä²¯після обприскування.
Висока ефективність проти бур’янів не погіршує стану рослин самої
культури. Завдяки антидоту клоквінтосет-мексил в культурних росÏîãëèíàºòüñÿ ëèñòÿì ³ ÷àñòêîâî êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ áóð'ÿí³â.
линах перетворення
речовини
наêë³òèí
нейтральні
продукти
розÏåðåíîñèòüñÿ
äî òî÷îê діючої
ðîñòó, áëîêóº
ïîä³ë
áóð'ÿí³â,
ó ðåçóëüòàò³
кладу
відбувається
так швидко,
що ãîäèí
не становить
небезпеки шкідли÷îãî
¿õ ð³ñò
ïðèïèíÿºòüñÿ
÷åðåç ê³ëüêà
ï³ñëÿ îáðîáêè.
вого впливу на пшеницю.
Препарат швидко розкладається у ґрунті на біологічно нейтральні
продукти, тому не має негативного впливу на наступні культури у
сівозміні.
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Ш Т УМ А
ØÒÅÔÅÐ²Á
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
• ПЕРЕВАГИ
високоефективний контроль однорічних злакових бур’янів;
стійкий до опадів через годину після застосування;
відсутність обмеження щодо сівозміни.

ÃÅÐÁ²ÖÈÄÈ

відмінна селективність;

• ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Сумісний з препаратами виробництва ДДЕ Фарм АГ. При використанні з препаратами інших виробників необхідно проводити
попередню перевірку на сумісність компонентів та фітотоксичність суміші

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
• РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Íîðìà âèòðàòè
Ìàêñ.
МаксиНорма
ïðåïàðàòó,
êðàòí³ñòü
витрати
мальна
êã/ãà
îáðîáîê
препарату,
кратність
л/га
обробок
0,03
Îäíîð³÷í³
Áóðÿêè
2
+
Îë³ÿ-Òåíç³îô³êñ
äâîäîëüí³
öóêðîâ³ Однорічні злакові види бур’я1,0
áóð'ÿíè
Озима
нів (вівсюг, мітлиця, плоскуха,
1,00
1
пшениця
мишій)
Äâîðàçîâå îáïðèñêóâàííÿ â ïåð³îä âåãåòàö³¿.
Обприскування посівів слід проводити в період фази 2 листків до появи прапорцевого листка культури.Оптимальний контроль бур’янів
забеспечується за застосування від фази 2-х листків до фази початку
кущення злакових бурянів. Препарат застосовується за максимальної
появи сходів усіх злакових бур’янів.
Êóëüòóðà
Культура

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè
Шкідливі об’єкти

ÍÎÐÌÈ
ÂÈÒÐÀÒÈ
ÐÎÁÎ×ÎÃÎ
ÐÎÇ×ÈÍÓ
• НОРМИ
ВИТРАТИ
РОБОЧОГО
РОЗЧИНУ
Â³ä
200 äîл/га
300 ë/ãà.
100-300
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ЦEPKOШTEФ, КС (дuфeнoкoнaзoл, 250 г/л
+ кapбeндaзuм, 250 г/л) .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

ШTEФKOP, КС (дuфeнoкoнaзoл, 250 г/л) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
ШTEФIKУP, КС (meбyкoнaзoл, 250 г/л) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
ШTEФOЗAЛ, КС (кapбeндaзuм, 500 г/л) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
ШTEФCTPOБIH, КС (азоксистробін, 250 г/л) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
ШТЕФПАКТ, КС (флутріафол, 250 г/л).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ÖÅÐÊÎØÒÅÔ

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

Ñèñòåìíèé ôóíã³öèä çàõèñíî¿ òà ë³êóâàëüíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: äèôåíîêîíàçîë, 250 ã/ë
+ êàðáåíäàçèì, 250 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ó áàêîâ³é ñóì³ø³ ç ³íøèìè ïåñòèöèäàìè;
äîâãîòðèâàë³ñòü ä³¿;
íàéíèæ÷à ô³òîòîêñè÷í³ñòü;
âèñîêîåôåêòèâíèé ïðîòè öåðêîñïîðîçó. Áåçïå÷íèé äëÿ çäîðîâ’ÿ
ëþäåé ³ òâàðèí.
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ÖÅÐÊÎØÒÅÔ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Öåðêîñïîðîç,
áîðîøíèñòà ðîñà,
ïåðîíîñïîðîç

0,5

2

Îçèìà
ïøåíèöÿ

Ñåïòîð³îç, ³ðæà,
áîðîøíèñòà ðîñà,
ãåëüì³íòîñïîð³îç

0,5

2

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ØÒÅÔÊÎÐ

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

Ñèñòåìíèé ôóíã³öèä çàõèñíî¿ òà ë³êóâàëüíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: äèôåíîêîíàçîë, 250 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ñèñòåìíèé ôóíã³öèä äëÿ áîðîòüáè ç ñåïòîð³îçîì, ï³ðåíôîðîçîì,
ãåëüì³íòîñïîð³îçîì.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ó áàêîâ³é ñóì³ø³ ç ³íøèìè ïåñòèöèäàìè;
äîâãîòðèâàë³ñòü ä³¿;
íàéíèæ÷à ô³òîòîêñè÷í³ñòü.
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ØÒÅÔÊÎÐ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Ïîòð³áíî çàñòîñîâóâàòè ÿê ïðè ïåðøèõ îçíàêàõ çàõâîðþâàííÿ, òàê ³
ïðîô³ëàêòè÷íî.
Ñóì³ñíèé ç ïðåïàðàòàìè âèðîáíèöòâà ÄÄÅ Ôàðì ÀÃ. Ïðè
âèêîðèñòàíí³ ç ïðåïàðàòàìè ³íøèõ âèðîáíèê³â íåîáõ³äíî
ïðîâîäèòè ïîïåðåäíþ ïåðåâ³ðêó íà ñóì³ñí³ñòü êîìïîíåíò³â òà
ô³òîòîêñè÷í³ñòü ñóì³ø³.

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ïøåíèöÿ

Ñåïòîð³îç,
ï³ðåíôîðîç, ³ðæà,
âèäè ïëÿìèñòîñòåé,
ãåëüì³íòîñïîð³îç

0,5

2

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè â³ä ôàçè ïîÿâè êîëîñó äî
ê³íöÿ öâ³ò³ííÿ, àëå íå ï³çí³øå í³æ çà 30 äí³â äî çáèðàííÿ âðîæàþ.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ØÒÅÔ²ÊÓÐ

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

Ñèñòåìíèé ôóíã³öèä çàõèñíî¿ òà ë³êóâàëüíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: òåáóêîíàçîë, 250 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ñèñòåìíèé ôóíã³öèä äëÿ áîðîòüáè ç ïåðîíîñïîðîçîì òà ôîìîçîì
íà ïîñ³âàõ ð³ïàêó òà ³ðæîþ (áóðîþ, ñòåáëîâîþ, æîâòîþ), áîðîøíèñòîþ
ðîñîþ, ñåïòîð³îçîì, ïåðîíîñïîðîçîì, ôóçàð³îçîì êîëîñà íà ïîñ³âàõ
îçèìî¿ ïøåíèö³.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
äîâãîòðèâàëèé çàõèñò ëèñòÿ, êîëîñó òà ñòåáëà;
åôåêò ðåãóëÿòîðà ðîñòó;
â³äñóòíÿ ô³òîòîêñè÷í³ñòü;
øèðîêèé ñïåêòð ä³¿;
óí³âåðñàëüí³ñòü;
âèðàæåíèé ñòîï-åôåêò.
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ØÒÅÔ²ÊÓÐ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

²ðæà (áóðà, ñòåáëîâà,
æîâòà), áîðîøíèñòà
ðîñà, ñåïòîð³îç,
ïåðîíîñïîðîç òà
³íø³ ïëÿìèñòîñò³,
ôóçàð³îç êîëîñà

0,5

2

Ïåðîíîñïîðîç, ôîìîç

0,5 -1,5

2

Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Îçèìà
ïøåíèöÿ

Ð³ïàê

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè â ïåð³îä âåãåòàö³¿ êóëüòóðè.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ØÒÅÔÎÇÀË

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

Ñèñòåìíèé ôóíã³öèä çàõèñíî¿ òà ë³êóâàëüíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: êàðáåíäàçèì, 500 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò ñóñïåíç³¿
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
óí³âåðñàëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ;
øâèäêå ïðîíèêíåííÿ â ðîñëèíó;
âèñîêîåôåêòèâíèé ïðîòè ³íôåêö³é, ùî ïåðåäàþòüñÿ ÷åðåç ´ðóíò òà
íàñ³ííÿ;
òðèâàëèé çàõèñò íàñ³ííÿ òà ñõîä³â;
â³äñóòí³ñòü ô³òîòîêñè÷íîñò³.
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ØÒÅÔÎÇÀË
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Ïøåíèöÿ

Áîðîøíèñòà ðîñà,
ñåïòîð³îç, ³ðæà,
ãåëüì³íòîñïîð³îç.

0,5

1

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Öåðêîñïîðîç,
áîðîøíèñòà ðîñà,
ïåðîíîñïîðîç.

0,5

2

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ØÒÅÔÑÒÐÎÁ²Í
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Öåðêîñïîðîç,
áîðîøíèñòà ðîñà,
ïåðîíîñïîðîç,
àëüòåðíàð³îç

0,4 - 0,6

2

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè â ïåð³îä âåãåòàö³¿ ÿê äîáàâêó
äî òðèàçîë³â àáî ó ÷èñòîìó âèãëÿä³.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ШØÒÅÔÑÒÐÎÁ²Í
ТЕФ П АКТ

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

Ñèñòåìíèé ôóíã³öèä çàõèñíî¿ òà ë³êóâàëüíî¿ ä³¿
Високоефективний фунгіцид
Ä³þ÷àречовина:
ðå÷îâèíà:флутріафол,
àçîêñ³ñòðîá³í,
250
Діюча
250
г/лã/ë
Ïðåïàðàòèâíà
ôîðìà:
êîíöåíòðàò
ñóñïåíç³¿
Препаративна форма: концентрат суспензії
Óïàêîâêà:
5
ë.
Упаковка: 5 л

• ПРИЗНАЧЕННЯ
ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Високоефективний фунгіцид захисної дії для профілактики та лікуÑèñòåìíèé
ôóíã³öèä
äëÿ áîðîòüáè ç áîðîøíèñòîþ ðîñîþ,
вання
хвороб пшениці
озимої.
ïåðîíîñïîðîçîì, öåðêîñïîðîçîì òà àëüòåðíàð³îçîì íà ïîñ³âàõ
öóêðîâîãî áóðÿêó.

• ПРИНЦИП ДIЇ
Флутріафол є наймобільнішим з групи триазолів, з надзвичайною
рослиною, забезпечуючи винищувальний
ефект щодо грибкових захворювань рослини. Перебуваючи у рослині тривалий час (6–8 тижнів), проникає і в ті частини рослини, які
з’явились після обробки, таким чином забезпечуючи захист і нових
пагонів від хвороб.

швидкістю рухається
ÏÐÈÍÖÈÏ
Ä²¯

• ПЕРЕВАГИ
довготривалий захист рослин;
захисна дія (системна, контактна та фумігаційна);
профілактичні та лікувальні характеристики;

ÏÅÐÅÂÀÃÈ

не змивається дощем вже за годину після обробки;

діє при низьких
(> +5°С)
на початкових
етапах
åôåêòèâíèé
ïðîòè температурах
4 êëàñ³â ãðèá³â:
Ascomycetes,
Basidiomycetes,
вегетації.
Deuteromycetes, Oomycetes;
íîâèé óí³êàëüíèé ìåõàí³çì ä³¿ çàáåçïå÷óº â³äñóòí³ñòü ïåðåõðåñíî¿
ñò³éêîñò³ ïàòîãåí³â;
çíèùóº ÿê ã³ôè, òàê ³ ñïîðè ãðèáà;
ìàº íå ò³ëüêè ôóíã³öèäíó ä³þ, àëå é äîáðå âèðàæåíèé ãð³í åôåêò.
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Ш Т Е Ф П А КТ
ØÒÅÔÑÒÐÎÁ²Í
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
• ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Сумісний з препаратами виробництва ДДЕ Фарм АГ. При використанні з препаратами інших виробників необхідно проводити
попередню перевірку на сумісність компонентів та фітотоксичність суміші.

• РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Шкідливі об’єкти

Максимальна
кратність
обробок

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
КомплексÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
грибкових хвороб:

Озима
пшениця
Êóëüòóðà

борошниста роса, септоріоз,
0,5
стеблова бура іржа, фузаріоз,
Íîðìà âèòðàòè
кореневі
гнилі
Øê³äëèâ³
îá’ºêòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

ÔÓÍÃ²ÖÈÄÈ

Культура

Норма
витрати
препарату,
л/га

2
Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Обприскування посівів
слід проводити в період вегетації.
Öåðêîñïîðîç,
Öóêðîâ³
áîðîøíèñòà ðîñà,
0,4 - 0,6
ïåðîíîñïîðîç,
áóðÿêè
àëüòåðíàð³îç

2

• НОРМИ ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

100 - 300 л/гаïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè â ïåð³îä âåãåòàö³¿ ÿê äîáàâêó
Îáïðèñêóâàííÿ
äî òðèàçîë³â àáî ó ÷èñòîìó âèãëÿä³.

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ШТЕФ-ПРОТРУИНИК (дuфeнoкoнaзoл, 40 г/л
+ meбyкoнaзoл, 40 г/л,
+ азоксистробін, 15 г/л).  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua
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ØÒÅÔ-ÏÐÎÒÐÓÉÍÈÊ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Îá'ºêòè, ïðîòè ÿêèõ
îáðîáëÿºòüñÿ

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ò

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Îçèìà
ïøåíèöÿ

Ñàæêîâ³ õâîðîáè,
ôóçàð³îçíîãåëüì³íòîñïîð³îçíà ãíèëü,
ñåïòîð³îç,
áîðîøíèñòà ðîñà,
ôóçàð³îç,
ñí³ãîâà ïë³ñíÿâà

0,8 - 1,0

1

Ïåðåäïîñ³âíå ïðîòðóþâàííÿ íàñ³ííÿ êóëüòóðè

Â³ä 0,8 äî 1,0 ë/ò íàñ³ííÿ.

ÏÏ
Ï Ï « «ÌÀÐÃÎ»
Ì À Ð ÃÎ »
òåë./ôàêñ:
òå ë ./ô à êñ: ((04563)
04563) 99-30-25,
-30-25, 55-33-28
-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
e-ma il:inf o@stef es.com.ua
www.stefes.com.ua
w w w .stef es.com.ua

ÏÐÎÒÐÓÉÍÈÊÈ

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
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ШTEФ-AЛЬФA-ЦИП, КЕ (aльфa-цuпepмempuн, 100 г/л).  .  .  .  .  .  .  . 62
ШTEФMИTOAT, КЕ (диметоат, 400 г/л).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
ШTEФOTPУTA, КЕ (xлopпipuфoc, S00 г/л
+ цuпepмempuн, S0 г/л). .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ØÒÅÔ-ÀËÜÔÀ-ÖÈÏ
²íñåêòèöèä êîíòàêòíî-øëóíêîâî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: àëüôà-öèïåðìåòðèí, 100 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
²íñåêòèöèä ç êîíòàêòíî-øëóíêîâîþ ä³ºþ ïðîòè øèðîêîãî ñïåêòðó
øê³äíèê³â íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó, ïøåíèö³, ð³ïàêó.

²ÍÑÅÊÒÈÖÈÄÈ

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
Ä³ÿ ïðåïàðàòó âèêëèêàº ïàðàë³÷ öåíòðàëüíî¿ ³ ïåðèôåðè÷íî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè øê³äíèê³â, ùî ïðèçâîäèòü äî ¿õíüî¿ çàãèáåë³.
Â³äíîñèòüñÿ äî ñèíòåòè÷íèõ ï³ðåòðî¿ä³â.
Íåéðîòîêñè÷íèé åôåêò îáóìîâëåíèé ïîðóøåííÿì ïðîöåñó ãåíåðàö³¿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ íåðâîâîãî ³ìïóëüñó.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
åôåêòèâíèé íà âñ³õ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó êîìàõ;
íåô³òîòîêñè÷íèé;
ñò³éêèé äî çìèâàííÿ àòìîñôåðíèìè îïàäàìè;
øâèäêà òà òðèâàëà ä³ÿ íà øê³äíèê³â;
çàñòîñîâóºòüñÿ â ìàëèõ äîçàõ;
ñóì³ñíèé ç ôîñôîðîðãàí³÷íèìè çàñîáàìè.

72
64
62

TEFE

... it’s a solution

Ярий
і озимий
ріпак

ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ØÒÅÔÌÈÒÎÀÒ
²íñåêòèöèä êîíòàêòíî-øëóíêîâî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: äèìåòîàò, 400 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

²ÍÑÅÊÒÈÖÈÄÈ

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
åôåêòèâíèé ïðîòè á³ëüøîñò³ íåáåçïå÷íèõ øê³äíèê³â;
çàñòîñîâóºòüñÿ â øèðîêîìó òåìïåðàòóðíîìó ä³àïàçîí³ â³ä ðàííüî¿
âåñíè äî ï³çíüî¿ îñåí³;
çàõèùàº ðîñëèíè â³ä øê³äíèê³â, ñò³éêèõ äî ï³ðåòðî¿ä³â;
íå âèêëèêàº ô³òîòîêñè÷íîñò³.
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Ярий
і озимий
ріпак

ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ØÒÅÔÎÒÐÓÒÀ
²íñåêòèöèä êîíòàêòíî¿ òà ôóì³ãàíòíî¿ ä³¿
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: õëîðï³ðèôîñ, 500 ã/ë
+ öèïåðìåòðèí, 50 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: êîíöåíòðàò, ùî åìóëüãóºòüñÿ
Óïàêîâêà: 5 ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Âèñîêîåôåêòèâíèé ³íñåêòèöèä ïðîòè øèðîêîãî ñïåêòðó øê³äíèê³â
íà ïîñ³âàõ öóêðîâîãî áóðÿêó òà îçèìî¿ ïøåíèö³.

²ÍÑÅÊÒÈÖÈÄÈ

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

76
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Ìàº êîíòàêòíó, ôóì³ãàíòíó, ëîêàëüíî-ñèñòåìíó òà ðåïåëåíòíó ä³þ.
Çíèùóº êîìïëåêñ â³äêðèòî æèâó÷èõ ñèñíèõ ³ ãðèçó÷èõ êîìàõ íà âñ³õ
ñòàä³ÿõ ¿õíüîãî ðîçâèòêó, îáìåæóº ðîçâèòîê ðîñëèíî¿äíèõ êë³ù³â òà
÷èíèòü ³íñåêòèöèäíó ä³þ íà íèçêó ãðóíòîâèõ øê³äíèê³â. Åôåêòèâíèé
ïðîòè øê³äíèê³â, ñò³éêèõ äî ï³ðåòðî¿äíèõ ³ ôîñôîðîðãàí³÷íèõ ñïîëóê.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ

TEFE

... it’s a solution

ØÒÅÔÎÒÐÓÒÀ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Øê³äëèâ³ îá’ºêòè

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Öóêðîâ³
áóðÿêè

Çâè÷àéíèé áóðÿêîâèé
äîâãîíîñèê, ì³íóþ÷à
ìóõà, áóðÿêîâ³ áë³øêè,
áóðÿêîâà ùèòîíîñêà.

1,0 - 1,5

2

Îçèìà
ïøåíèöÿ

Ï’ÿâèö³, êëîï-øê³äëèâà
÷åðåïàøêà, ïîïåëèö³,
òðèïñè.

1,0

2

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè â ïåð³îä âåãåòàö³¿ êóëüòóðè
ïðîô³ëàêòè÷íî àáî çà äîñÿãíåííÿ øê³äíèêàìè åêîíîì³÷íîãî ïîðîãó
øêîäî÷èííîñò³.

²ÍÑÅÊÒÈÖÈÄÈ

Êóëüòóðà

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ
Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД (ССС-720), РК
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ÕËÎÐÌÅÊÂÀÒÕËÎÐÈÄ (ÑÑÑ-720)
Ðåãóëÿòîð ðîñòó
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: õëîðìåêâàòõëîðèä, 720 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ðîç÷èííèé êîíöåíòðàò
Óïàêîâêà: 10 ë, 20ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ðåãóëÿòîð ðîñòó ðîñëèí äëÿ çàïîá³ãàííÿ âèëÿãàííþ íà ïîñ³âàõ
çåðíîâèõ êóëüòóð.

ÐÅÃÓËßÒÎÐÈ ÐÎÑÒÓ

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯
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ÏÅÐÅÂÀÃÈ

TEFE

... it’s a solution

ÕËÎÐÌÅÊÂÀÒÕËÎÐÈÄ (ÑÑÑ-720)
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Íå âèêîðèñòîâóâàòè Õëîðìåêâàòõëîðèä (ÑÑÑ-720) â ïîñóøëèâèõ
óìîâàõ.
Îáîâ'ÿçêîâå çàñòîñóâàííÿ ïðè âèñîêèõ íîðìàõ âíåñåííÿ äîáðèâ.
Ñóì³ñíèé ç ïðåïàðàòàìè âèðîáíèöòâà ÄÄÅ Ôàðì ÀÃ. Ïðè
âèêîðèñòàíí³ ç ïðåïàðàòàìè ³íøèõ âèðîáíèê³â íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè
ïîïåðåäíþ ïåðåâ³ðêó íà ñóì³ñí³ñòü êîìïîíåíò³â òà ô³òîòîêñè÷í³ñòü
ñóì³ø³. Íåñóì³ñíèé ç ä³þ÷èìè ðå÷îâèíàìè ä³íîñåá, ö³àíàç³í àáî
³íøèìè ãåðá³öèäàìè êîíòàêòíî¿ ä³¿.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Ìåòà
çàñòîñóâàííÿ

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

Çåðíîâ³

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ
âèëÿãàííþ ðîñëèí.

1,0 - 2,0

1

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ

ÐÅÃÓËßÒÎÐÈ ÐÎÑÒÓ

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè ó ôàç³ êóù³ííÿ äî âèõîäó â
òðóáêó.

Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ØÅÒÅÔÎÍ
Ðåãóëÿòîð ðîñòó
Ä³þ÷à ðå÷îâèíà: åòåôîí, 660 ã/ë
Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà: ðîç÷èííèé êîíöåíòðàò
Óïàêîâêà: 20ë.

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ðåãóëÿòîð ðîñòó ïðèçíà÷åíèé äëÿ çìåíøåííÿ ëàìêîñò³ ñòåáåë ³
êîëîñê³â ÿ÷ìåíþ, ïðèñêîðþº äîñòèãàííÿ.

ÏÐÈÍÖÈÏ Ä²¯

ÐÅÃÓËßÒÎÐÈ ÐÎÑÒÓ

Ïðåïàðàò íàëåæèòü äî ïîõ³äíèõ 2-õëîðåòèëôîñôîíîâî¿ êèñëîòè.
Ïðîíèêàº ÷åðåç íàçåìíó ÷àñòèíó ðîñëèíè, ðîçêëàäàºòüñÿ íà
åòèëåí, ÿêèé âïëèâàº íà ïðîöåñè ðîñòó. Ñòèìóëþº ð³ñò êîðåíåâî¿
ñèñòåìè òà ñòðèìóº ð³ñò ñòåáëà, ï³äâèùóº ê³ëüê³ñòü ïðîäóêòèâíèõ
ñòåáåë.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
çàïîá³ãàº âèëÿãàííþ ïîñ³â³â. Ïðè ïðàâèëüíîìó âíåñåíí³ âèñîòà
êóëüòóðè áóäå ìåíøîþ íà 2-15 ñì;
íàäàº ñòåáëó á³ëüøî¿ æîðñòêîñò³, ðîáèòü éîãî ì³öí³øèì;
ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ çáèðàííÿ êóëüòóðè.
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TEFE

... it’s a solution

ØÅÒÅÔÎÍ
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Íå ðåêîìåíäîâàíî çì³øóâàòè ç ³íøèìè ïðåïàðàòàìè. Çà 6 äí³â äî ³
ï³ñëÿ âíåñåííÿ Øåòåôîíó, ÐÊ íå ìîæíà îáïðèñêóâàòè ãåðá³öèäàìè.
Çàñòîñîâóâàòè ëèøå íà ðîñëèíàõ ñõèëüíèõ äî âèëÿãàííÿ.
Îáïðèñêóâàòè â ïåð³îä â³ä âèõîäó â òðóáêó äî ïîÿâè ïðàïîðöåâîãî
ëèñòêà.
Îïòèìàëüíà òåìïåðàòóðà äëÿ âíåñåííÿ ïðåïàðàòó +15 - +25°Ñ.
Íà ïîñ³âàõ, ùî íåäîñòàòíüî çàáåçïå÷åí³ äîáðèâàìè òà âîëîãîþ,
íîðìó âèòðàòè ìîæíà äåùî çíèçèòè.
Íå çàñòîñîâóâàòè íà ïîñ³âàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ñòðåñîâèõ óìîâàõ.
Ñóì³ñíèé ç ïðåïàðàòàìè âèðîáíèöòâà ÄÄÅ Ôàðì ÀÃ. Ïðè âèêîðèñòàíí³ ç ïðåïàðàòàìè ³íøèõ âèðîáíèê³â íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè
ïîïåðåäíþ ïåðåâ³ðêó íà ñóì³ñí³ñòü êîìïîíåíò³â òà ô³òîòîêñè÷í³ñòü
ñóì³ø³.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Êóëüòóðà

Ìåòà
çàñòîñóâàííÿ

Íîðìà âèòðàòè
ïðåïàðàòó,
ë/ãà

Ìàêñ.
êðàòí³ñòü
îáðîáîê

ß÷ì³íü

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ
âèëÿãàííþ ðîñëèí.

0,7

1

ÍÎÐÌÈ ÂÈÒÐÀÒÈ ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÐÎÇ×ÈÍÓ

ÐÅÃÓËßÒÎÐÈ ÐÎÑÒÓ

Îáïðèñêóâàííÿ ïîñ³â³â ñë³ä ïðîâîäèòè â³ä ïî÷àòêó ñòåáëóâàííÿ äî
âèõîäó ïðàïîðöåâîãî ëèñòêà.

Â³ä 200 äî 300 ë/ãà.
ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ПРИЛИПАЧІ
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ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ПРИЛИПАЧІ

ОЛ ІЯ-ТЕ Н З ІО ФІКС
Поверхнево-активна речовина
Діюча речовина: 85% ріпакової олії + 15% неіногенних
агентів ( бельгійських адитивів)
Упаковка: 50 л

• ПРИЗНАЧЕННЯ
Поверхнево-активна речовина, яка покращує покриття, змочування поверхні рослини та проникання в неї пестицидів та мікроелементів.

• ПРИНЦИП ДІЇ
Значно знижує поверхневий натяг робочої рідини і завдяки цьому
покращує якість покриття листового апарату рослин, навіть у важкодоступних частинах рослини. Використовується як ад’ювант з пестицидами.
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ОЛ ІЯ -Т Е Н З І О Ф І КС

При виборі норм використання препарату потрібно враховувати
норму виливу робочого розчину, а також склад препаратів, які додаються в робочий розчин, тобто наявність в їхньому складі прилипачів. Якщо переважають водорозчинні гранули (Штефурон,
Штеферіб, Штефамба), суспензійні форми препаратів (Гол, Стемат
500, Штефам), то потрібно застосовувати максимально встановлену норму Олії-Тензіофікс. Якщо переважають емульсійні форми
і водорозчинні концентрати, потрібно зменшити норми застосування препарату.
Обов’язкове використання Олії-Тензіофікс, як прилипач до препарату Штефодим (клетодим 240 г/л).
Сумісний з препаратами виробництва ДДЕ Фарм АГ. При використанні з препаратами інших виробників необхідно проводити попередню перевірку на сумісність компонентів та фітотоксичність
суміші. Несумісний з лужними речовинами.

ПРИЛИПАЧІ

• ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Бак наполовину заповнюють водою і при працюючій мішалці додають
пестициди. Потім мішалку зупиняють і додають Олію-Тензіофікс, після
чого доливають в бак воду при включеній мішалці. Використовується
готовий розчин одразу після змішування.

• НОРМИ ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Норма використання Олії-Тензіофікс залежить від фази розвитку бур’янів, культури та норми впливу робочого розчину.

ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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ПРИЛИПАЧІ

Ш ТІЛЬ ВЕ Т СУ П Е Р
Поверхнево-активна речовина
Діюча речовина: 100% органосиліконовий
сурфактант(трисилоксан алкоксилат)
Упаковка: 5 л

• ПРИЗНАЧЕННЯ
Поверхнево-активна речовина, яка покращує покриття, змочування поверхні рослини та проникання в неї пестицидів та мікроелементів.

• ПРИНЦИП ДІЇ
Значно знижує поверхневий натяг робочої рідини і завдяки цьому
покращує якість покриття листового апарату рослин, навіть у важкодоступних частинах рослини. Використовується як ад’ювант з пестицидами.
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ШТІЛЬ В Е Т СУ П Е Р

При виборі норм використання препарату потрібно враховувати
норму виливу робочого розчину, а також склад препаратів, які додаються в робочий розчин, тобто наявність в їхньому складі прилипачів. Якщо переважають водорозчинні гранули (Штефурон,
Штеферіб, Штефамба), суспензійні форми препаратів (Гол, Стемат
500, Штефам), то потрібно застосовувати максимально встановлену норму Штільвету. Якщо переважають емульсійні форми і водорозчинні концентрати, потрібно зменшити норми застосування
препарату.
Сумісний з препаратами виробництва ДДЕ Фарм АГ. При використанні з препаратами інших виробників необхідно проводити попередню перевірку на сумісність компонентів та фітотоксичність
суміші. Несумісний з лужними речовинами.

ПРИЛИПАЧІ

• ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

• РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Бак наполовину заповнюють водою і при працюючій мішалці додають
пестициди. Потім мішалку зупиняють і додають Штільвет Супер, після
чого доливають в бак воду при включеній мішалці. Використовується
готовий розчин одразу після змішування.

• НОРМИ ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Наземне застосування: Штільвет Супер застосовується у концентрації 0,05% - 0,1% (50-100мл/100л робочого розчину) при
нормі виливу 100-300л/га.
Авіа застосування: Штільвет супер застосовується у концентрації 0,01% - 0,015% (100-150мл/100л робочого розчину) при
нормі виливу 25-50л/га.

ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
(ОДНОРІЧНІ ДВОДОЛЬНІ БУР’ЯНИ)
Внесення
I внесення

(6-10 днів після
посіву, бур’ян
в стадії білої
ниточки-стадії
сім’ядоль)

Продукт

Діюча речовина

Норма
л(кг)/га

Гол, КС

метамітрон, 700 г/л

1,5 - 2,0

Стемат 500, КС

етофумезат, 500 г/л

0,60

Штефам, КС

фенмедифам, 320 г/л

0,0 - 0,7

Головне не спізнитися з першим внесенням. Фітотоксичності не боятися. Якщо при пер-

Примітка шому внесенні t°<12°С і/або бур’ян ще не проріс, фенмедифам/десмедифам працювати
не будуть, вносимо Гол+Стемат 500 (грунтова дія, робота при низьких температурах).

ІІ внесення

Гол, КС

метамітрон, 700 г/л

Стемат 500, КС

етофумезат, 500 г/л

Штефам Новий, КС фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л
Штеферіб, ВГ
трифлусульфурон метил, 500 г/кг
Олія-Тензіофікс
Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії

1,00
0,30
0,5 - 1,0
0,03
0,5 - 1,0

Штефам Новий і Олію-Тензіофікс (Ріпо) вносити в залежності від стадії бур’яну та воско-

Примітка вого нальоту.

ІІІ внесення

Гол, КС

метамітрон, 700 г/л

Стемат 500, КС

етофумезат, 500 г/л

Штефам Новий, КС фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л

0,0 - 1,0
0,30
0,8 - 1,5

Штеферіб, ВГ

трифлусульфурон метил, 500 г/кг

0,03

Олія-Тензіофікс

Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії

1,00

Примітка Штефам Новий і Гол вносити в залежності від стадії бур’яну та погодних умов.

IV внесення

Гол, КС

метамітрон, 700 г/л

Стемат 500, КС

етофумезат, 500 г/л

Штефам Новий, КС фенмедифам, 160 г/л + десмедифам, 160 г/л

1,00
0,30
0,8-2,0

Штеферіб, ВГ

трифлусульфурон метил, 500 г/кг

0,03

Олія-Тензіофікс

Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії

1,00

Примітка Штефам Новий і Гол вносити в залежності від стадії бур’яну та погодних умов
Штефам Новий в залежності від кількості і стадії розвитку лободи можливо частково або повністю замінити
Штефамом (фенмедифам, 320 г/л) у відношенні 1:1.
При вологій погоді збільшуємо норму Гола, при сухій і ясній - Штефама/Штефама Нового.
Переросли бур’яни – збільшуємо норму Штефама/Штефама Нового, додаємо Штеферіб. Олія-Тензіофікс
необхідна, тому що всі ці продукти – концентрати суспензії, прилипача в препаративній формі немає.
Також починаючи з III оприскування, Штефам Новий + Стемат + Олія-Тензіофікс(?) можна замінити Штефбетаном. Дивлячись на видовий склад і стадію розвитку бур’яну, можна спрямовано посилити дію Штефбетана.
На перерослий гірчак березковидний, наприклад, добавити близько 0,5 л Стемата 500 (+грунтова дія) до
1,5 л Штефбетана. А на перерослу лободу ми маємо досвід внесення близько 3 л Штефама (фенмедифам,
320 г/л) + Гол без видимої фітотоксичності. З бетаналами такою нормою працювати небезпечно. Кількість
Гола в ідеалі не менше 1л на обприскування (в перше внесення не менше 1,5 л).
Останнє обприскування (перед змиканням рядків) бажано включити Гол для забезпечення чистоти посівів
до збирання. Частота обприскувань 7-11 днів в залежності від інтенсивності росту бур’янів.
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РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
(КОРЕНЕПАРОСТКОВІ БУР’ЯНИ)
Внесення

Продукт

за потребою

Штефтрел, РК

Діюча речовина
клопіралід, 300 г/л

Норма
л(кг)/га
0,40

Примітка Розетка осоту діаметром 15-20 см.

РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (ЗЛАКОВІ БУР’ЯНИ)
Внесення
за потребою
дворазове

Продукт

Діюча речовина

Норма
л(кг)/га

Штефодим, КЕ

клетодим, 240 г/л

0,5-1,0

Олія-Тензіофікс

Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії

0,5-1,0

0,5 л/га - однорічні, 1л/га - багаторічні злакові
або

Штарга, КЕ

хізалофоп-п-етил, 50 г/л

2,0-3,0

Примітка 2 л/га - однорічні, 3л/га - багаторічні злакові

РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (ШКІДНИКИ)
Внесення
за потребою
дворазове

Продукт
Штефмитоат, КЕ

Діюча речовина
диметоат, 400 г/л

Штеф-альфа-цип, КЕ альфа-циперметрин, 100 г/л

Норма
л(кг)/га
1,00
0,10

Примітка рекомендуємо вносити в суміші для більшої ефективності
або

Штефотрута, КЕ

хлорпірифос, 500 г/л
+ циперметрин, 50 г/л

1,0-1,5

Примітка швидка і довготривала дія

РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (ХВОРОБИ)
Внесення

Діюча речовина

дифеноконазол, 250 г/л+ карбендазим,
250 г/л
Штефстробін, КС
азоксистробін, 250 г/л
Примітка швидка і довготривала дія, відмінний результат
Штефозал, КС
карбендазим, 500г/л
Штефстробін, КС
азоксистробін, 250 г/л
Примітка швидка дія, але не довготривала

за потребою
дворазове

або

Продукт
Церкоштеф, КС
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Норма
л(кг)/га
0,50
0,50
0,50
0,50
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Препарат

0,70
0,50
0,50
0,15
1,00

хлормекватхлорид, 720 г/л
клетодим, 240 г/л
Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії
альфа-циперметрин, 100 г/л
тебуконазол, 250 г/л

Хлормекватхлорид (CCC - 720), РК

Штефодим, КЕ (при потребі)

Олія-Тензіофікс

Штеф-альфа-цип, КЕ

Штефікур, КС

0,00

0,00

0,00

0,15

0,50

0,50

0,70

0,70

0,15

0,50

0,35

0,50

0,15-0,20

0,00

0,00

0,00

0,15

0,50

0,50

0,5 по потребі

0,70

0,15

0,00

0,35

0,50

0,15-0,20

Норма л(кг)/га

Пізній посів,
добрі сходи,
слабкий розвиток ріпаку

підвищення зимостійкості озимого ріпаку при кожному внесенні бажано додавати Бор-100-150 г/га діючої речовини.

У посівах з пізніми строками сівби первий обробіток краще починати не раніше ніж зя’виться п’ятий листок. Якщо у посівах з ранніми і оптимальними строками сівби отримуємо рідкі сходи, ми повинні норму Хлормекватхлориду (ССС-720) - зменшити на 25-50 %, а у випадку коли при пізніх строках сівби отримуємо
недостатню густоту - Хлормекватхлорид (ССС-720) взагалі не вносимо і навіть при другому внесенні в таких посівах зменшуємо норму, або взагалі не вносимо
Штефікур. Також при розробці осінньої системи захисту озимого ріпаку потрібно враховувати особливості сортів і гібридів і погодні умови даного року. Для

Штеф-альфа-цип, КЕ

Восени 8-10 Хлормекватхлорид (CCC - 720), РК
листків

Восени 6-7
листків

0,15

0,70

тебуконазол, 250 г/л

Штефікур, КС

альфа-циперметрин, 100 г/л

0,15

альфа-циперметрин, 100 г/л

Штеф-альфа-цип, КЕ

0,8-1,0

0,50

хлормекватхлорид, 720 г/л

0,35

хлормекватхлорид, 720 г/л

Восени 4 - 5 Штефклорам, РК (при потребі)
листка
Хлормекватхлорид (CCC - 720), РК

Штефікур, КС

клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л

0,15-0,20

Норма л(кг)/га

Норма л(кг)/га

0,50

кломазон, 480 г/л

Діюча речовина

тебуконазол, 250 г/л

Після посіву,
не пізніше,
Штефком, КЕ
як три дні
після посіву

Фаза

Оптимальний
посів, добрі
схо-ди, нормальний розвиток ріпаку

Ранній посів,
добрі сходи,
ріпак добре
розвивається

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОЗИМОГО РІПАКУ (ОСІННІЙ ОБРОБІТОК)
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Препарат

0,50
0,50
1,00
0,50
0,30

карбендазим, 500 г/л
тебуконазол, 250 г/л
хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л
азоксистробін, 250 г/л
тебуконазол, 250 г/л

Штефозал, КС

Штефотрута, КЕ

Штефстробін, КС

Штефікур, КС

0,50

хлормекватхлорид, 720 г/л

Хлормекватхлорид
(CCC - 720), РК

Штефікур, КС

1,00
0,75

карбендазим, 500 г/л
тебуконазол, 250 г/л

Штефозал, КС

1,0-1,5

0,30

0,50

1,00

0,50

0,50

0,30

0,75

1,00

1,0-1,5

Норма л(кг)/га

Норма л(кг)/га

Штефікур, КС

хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л

Діюча речовина

0,30

0,50

1,00

0,50

0,50

0,00

0,75

1,00

1,0-1,5

Норма л(кг)/га

Погана перезимівля, посіви
зріджені,
великі втрати
листя

Якщо посів після перезимівлі сильно зріджений, в ньому зазвичай з’являються бур’яни, у випадку загрози з боку злакових бур’янів - вносимо Штефодим - 0,6
л/га+Олія-Тензіофікс (Ріпо) - 0,6 л/га, а якщо загроза з боку дводольних чи коренепаросткових, вносимо Штефтрел - 0,4 л/га до початку бутонізації.
Якщо посів після перезимівлі сильно зріджений, в ньому зазвичай з’являються бур’яни, у випадку загрози з боку злакових бур’янів - вносимо Штефодим - 0,6
л/га+Олія-Тензіофікс (Ріпо) - 0,6 л/га, а якщо загроза з боку дводольних чи коренепаросткових, вносимо Штефтрел - 0,4 л/га до початку бутонізації.

Початок-середина
цвітіння

Перед цвітінням

При висоті рослин
15-20 см, температура вища+10
градусів

Рано навесні (початок льоту скриШтефотрута, КЕ
тохоботника)

Фаза

Задовільна
перезимівля,
нормальна
густота, значні
втрати листя

Добра перезимі-вля, нормальна густота,
міні-мальні
втрати листя

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОЗИМОГО РІПАКУ (ВЕСНЯНИЙ ОБРОБІТОК)
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Препарат

Хлормекватхлорид
(CCC - 720), РК
Штефурон, ВГ- по
потребі
Олія-Тензіофікс- по
потребі

Штефозал, КС

0,15

0,5-0,7
0,03
0,50

трибенурон-метил, 750 г/л
Ріпо- прилипач на основі ріпакової
олії

0,5-0,7

хлормекватхлорид, 720 г/л

карбендазим, 500 г/л

1,00

0,50

0,03

0,00

0,50

0,15

0,80-1,00

0,50

0,03

0,00

0,00

0,15

0,80

Норма л(кг)/га

Норма л(кг)/га

Норма л(кг)/га

Хлормекватхлорид (ССС-720) використовується переважно на тих посівах, де проводиться інтенсивне азотне удобрення, з метою підвищення стійкості
посівів до вилягання. На посівах з низьким рівнем азотного забезпечення норму Хлормекватхлориду (ССС-720) можна знизити, або взагалі його не вносити.

Початок-середина кущення
(при потребі)

дифеноконазол, 40 г/л + тебуконазол, 40 г/л + азоксистробін, 15 г/л

Діюча речовина

Штеф-альфа-цип, КЕ альфа-циперметрин, 100 г/л

Перед посівом
Штеф-протруйник,
протруєння
КС
насіння

Фаза

Оптимальні
Пізні строки сівстроки сівби,
би, задовільні
добрі сходи,
сходи, короткий
оптимальний
період осінньої
період осінньої
вегетації
вегетації

Ранній посів,
добрі сходи,
схильність до
переростання,
довгий період
осінньої вегетації

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ОСІННІЙ ЗАХИСТ
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0,50
1,00
0,40
0,50
0,50

Ріпо- прилипач на основі ріпакової
олії
хлормекватхлорид, 720 г/л
азоксистробін, 250 г/л
дифеноконазол, 250 г/л + карбендазим, 250 г/л
хлормекватхлорид, 720 г/л

Олія-Тензіофікс

Хлормекватхлорид
(CCC - 720), РК

Штефстробін, КС

хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л

Штефотрута, КЕ

0,8-1,0

0,80

тебуконазол, 250 г/л

Штефікур, КС

0,8-1,0

0,80

0,40

0,10

0,50

0,50

0,40

1,00

0,50

0,50

0,75

0,15

0,8-1,0

0,80

0,40

0,10

0,50

0,50

0,40

1,00

0,50

0,50

0,75

0,15

0,03

Норма л(кг)/га

Пізні строки
сівби, задовільні
сходи, короткий
період осінньої
вегетації

Хлормекватхлорид (ССС-720) використовується переважно на тих посівах, де проводиться інтенсивне азотне удобрення, з метою підвищення стійкості
посівів до вилягання. На посівах з низьким рівнем азотного забезпечення норму Хлормекватхлориду (ССС-720) можна знизити, або взагалі його не вносити.

До молочно-воскової
стиглості

0,40

азоксистробін, 250 г/л

Штефстробін, КС

Штеф-альфа-цип, КЕ альфа-циперметрин, 100 г/л

0,10

0,50

0,75

флутріафол, 250 г/л

карбендазим, 500 г/л

Штефозал, КС

Штефпакт, КС

0,15

дикамба, 750 г/л

Штефамба, ВГ

0,03

Норма л(кг)/га

0,03

трибенурон-метил, 750 г/л

Штефурон, ВГ

Норма л(кг)/га

Діюча речовина

Препарат

Церкоштеф, КС
Поява прапорцевого листка Хлормекватхлорид
(CCC - 720), РК

До кінця кущення

Фаза

Оптимальні
строки сівби,
добрі сходи,
оптимальний
період осінньої
вегетації

Ранній посів, добрі сходи, схильність до переростання, довгий
період осінньої
вегетації

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ЗАХИСТ
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0,10
0,50
0,50
0,40
0,50
0,50
0,20
0,40
0,70

дикамба, 750 г/л
карбендазим, 500 г/л
Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії
азоксистробін, 250 г/л
дифеноконазол, 250 г/л + карбендазим, 250 г/л
хлормекватхлорид, 720 г/л
альфа-циперметрин, 100 г/л
азоксистробін, 250 г/л
тебуконазол, 250 г/л
хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л

Штефамба, ВГ

Штефозал, КС

Олія-Тензіофікс

Штефстробін, КС

Церкоштеф, КС

Хлормекватхлорид (CCC 720), РК

Штеф-альфа-цип, КЕ

Штефстробін, КС

Штефікур, КС

Штефотрута, КЕ

До молочно-воскової
стиглості

Вихід в трубку, поява
прапорцевого листка

До кінця кущення

0,03

трибенурон-метил, 750 г/л

Штефурон, ВГ

0,8-1,0

Норма л(кг)/га

Діюча речовина

Препарат

0,30-0,50

Фаза

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ

флуроксипір, 333 г/л

0,50

Ріпо – прилипач на основі ріпакової олії

Олія-Тензіофікс

Штефаране, КЕ

0,03

трибенурон-метил, 750 г/кг

Штефурон, ВГ

Норма л(кг)/га

Діюча речовина

Продукт

Поява прапорцевого
листка

До кінця кущення

Фаза

У випадку, якщо є загроза засмічення Берізкою польовою (Convolvulus arvensis), або є необхідність проведення протибур’янового захисту у два етапи (наприклад попередник соняшник , очікується дві хвилі сходів падалиці соняшнику), тоді є необхідність внесення Штефаране, КЕ у фазу появи прапорцевого
листа. Ця схема матиме такий вигляд:

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. ДОДАТОК
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Норма л(кг)/га
0,03
0,10
0,50
0,50
0,50
0,5-0,7
1,00
0,10
0,70
1,00
0,10

Діюча речовина
трибенурон-метил, 750 г/л
дикамба, 750 г/л
карбендазим, 500 г/л
Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії
дифеноконазол, 250 г/л + карбендазим, 250 г/л
етeфон, 660 г/л
диметоат, 400 г/л
альфа-циперметрин, 100 г/л
тебуконазол, 250 г/л
диметоат, 400 г/л
альфа-циперметрин, 100 г/л

Препарат

Штефурон, ВГ

Штефамба, ВГ

Штефозал, КС

Олія-Тензіофікс

Церкоштеф, КС

Шетефон, РК

Штефмитоат, КЕ

Штеф-альфа-цип, КЕ

Штефікур, КС

Штефмитоат, КЕ

Штеф-альфа-цип, КЕ

Коли посіви сильно засмічені дводольними буря’нами, падалицею ріпаку і соняшнику, або вони знаходяться у перерослому стані потрібно збільшити норму Штефамби до 0,2 кг/га.У випадку, коли попередником був соняшник і очікується дві хвилі падалиці, буде
ефективним гербіцидний захист розділити, тобто спочатку вносити Штефамбу у нормі 0,15-0,2 кг/га, а другий обробіток Штефурон
у нормі 0,025 кг/га, або на пізніших стадіях розвитку культури, але обов’язково з додаванням прилипача Олії-Тензіофікс (Ріпо) при
першому і другому обробітках. Також, коли посіви засмічені Берізкою польовою, краще на другий обробіток внести Штефаране, КЕ
(0,3-0,5 л/га), у фазі появи прапорцевого листа культури.

До молочно-воскової
стиглості

Вихід в трубку - поява
прапорцевого листка

До кінця кущення

Фаза

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ
Норма
л(кг)/га

Фаза

Препарат

Діюча речовина

До появи сходів

Штарнес, КЕ

ацетохлор, 900 г/л

Штефаніка, КС

нікосульфурон, 40 г/л

Штефамба, ВГ

дикамба, 750 г/л

Олія-Тензіофікс

Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії

Штефаніка, КС

нікосульфурон, 40 г/л

1,25

Штефаране, КЕ

флуроксипір, 333 г/л

0,3-0,5

Олія-Тензіофікс

Ріпо- прилипач на основі ріпакової олії

1,5-3,0

Страхове внесення
3-5 листків
або

3-8 листків

1,25
0,2-0,25
0,5-1

0,50

При даній системі захисту кукурудзи від бур’янів Штефаніка ефективно контролює злакові бур’яни і основну масу дводольних, але для більш ефективної дії на дводольні і коренепаросткові
бур’яни ми додаємо Штефамбу, або Штефаране, при виборі варіанту страхового внесення гербіцидів потрібно враховувати стадію розвитку культури і видовий склад бур’янів.Штефамба краще
діє на Лободу білу, а Штефарана на Берізку польову . Норму внесення Олії-Тензіофікс (Ріпо) корегуємо в залежності від фази розвитку буря’нів і воскового нальоту на листі бур’янів.
Штарнес потрібно вносити до або після посіву, грунт повинен бути зволожений та добре розрихлений і подрібнений, у випадку недостатньої зволоженості грунту максимально збільшити
норми виливу робочого розчину 300-400 л/га. При післяпосівному внесенні гербіцид потрібно
заробити механічним способом(боронування, коткування).
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ
Норма
л(кг)/га

Фаза

Препарат

Діюча речовина

До висіванння, під час висівання, після висівання, але
до появи сходів культури

Штефекстра, СЕ

S-метолахлор - 312,5 г/л + тербутилазин - 187,5 г/л

4,5

Церкоштеф, КС

дифеноконазол, 250 г/л + карбендазим, 250 г/л

0,5

Штефотрута, КЕ

хлорпірифос 500 г/л + циперметрин
50 г/л

1,0

Штільвет Супер

100% органосиліконовий сурфактант
трисилоксан алкоксилат

0,1

Штефстробін, КС

азоксистробін, 250 г/л

0,6

Штефікур, КС

тебуконазол, 250 г/л

0,3

Штільвет Супер

100% органосиліконовий сурфактант
трисилоксан алкоксилат

0,1

8-10 листків культури

Початок - середина цвітіння

Для боротьби з дводольними бур’янами замість композиції Штефазон, РК ( 1,5-3,0 л/га) + Штармоні, ВГ
(0,008 г/га) можна використовувати - Штефазон, РК (1,5-3,0 л/га) + Штефком, КЕ ( кломазон, 480 г/л) (0,15-0,2
л/га). Ця композиція буде більш толерантна до культури і більш ефективна на перерощих бур’янах ( Лобода
біла та ін.). Основним недоліком даної композиції є те, що у рік з недостатнім зволоженням при посіві озимої
пшениці після сої може спостерігатися незначна післядія ( пригнічення посіву).

ÏÏ «ÌÀÐÃÎ»
òåë./ôàêñ: (04563) 9-30-25, 5-33-28
e-mail:info@stefes.com.ua
www.stefes.com.ua
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ
Норма
л(кг)/га

Фаза

Препарат

Діюча речовина

До висівання, під час висівання, після висівання, але
до появи сходів культури

Штефекстра, СЕ

S-метолахлор - 312,5 г/л + тербутилазин - 187,5 г/л

Штефазон, РК

бентазон, 480 г/л

1,5-3,0

Штармоні, ВГ

тифенсульфурон-метил, 750 г/л

0,008

Штільвет Супер

100% органосиліконовий сурфактант
трисилоксан алкоксилат

Поява першого трійчастого
листка ( знищення дводольних бур’янів)

При потребі не раніше як через 5 днів після попередньоШтарга, КЕ
го обробітку ( знищення
злакових бур’янів)

Фаза бутонізації

Поява бобів
(через 20-25 днів від
попереднього обробітку)

хізалофоп-п-етил, 50 г/л

4,5

0,1

2,0-3,0

Штефпакт, КС

флутріафол, 250 г/л

0,5

Штефстробін, КС

азоксистробін, 250 г/л

0,5

Штеф-альфа-цип

альфа-циперметрин, 100 г/л

0,2

Штільвет Супер

100% органосиліконовий сурфактант
трисилоксан алкоксилат

0,1

Церкоштеф, КС

дифеноконазол, 250 г/л + карбендазим, 250 г/л

0,5

Штефстробін, КС

азоксистробін, 250 г/л

0,5

Штефотрута, КЕ

хлорпірифос 500 г/л + циперметрин
50 г/л

0,8

Штільвет Супер

100% органосиліконовий сурфактант
трисилоксан алкоксилат

0,1

Для боротьби з дводольними бур’янами замість композиції Штефазон, РК ( 1,5-3,0 л/га) + Штармоні, ВГ
(0,008 г/га) можна використовувати - Штефазон, РК (1,5-3,0 л/га) + Штефком, КЕ ( кломазон, 480 г/л) (0,15-0,2
л/га). Ця композиція буде більш толерантна до культури і більш ефективна на перерощих бур’янах ( Лобода
біла та ін.). Основним недоліком даної композиції є те, що у рік з недостатнім зволоженням при посіві озимої
пшениці після сої може спостерігатися незначна післядія ( пригнічення посіву).
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