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Захист рослин від хвороб насіння  та  сходів  
(протруєння насіння) 

1. Для контролю сажкових хвороб насіння зернових культур необхідно протруїти 
препаратом Діксіл Ультра 0,2-0,25 л/т.  
 

2. Якщо очікується високий інфекційний фон на полі або насіння інфіковане різними 
збудниками хвороб найкраще обробити насіння протруйником Венцедор 1,0-1,2 
л/т. Ефективний проти всіх видів сажок, гельмінтоспоріозної та фузаріозної 
кореневих гнилей, пліснявіння насіння, септоріозу, сітчастої плямистості. 
 

Непротруєне насіння Протруєне насіння 

Обробка насіннєвого матеріалу проти хвороб  
є обов’язковим заходом! 



Довідкова інформація:  
 
- Діюча речовина протруйника Діксіл-Ультра (тебуконазол) має системну дію та  

володіє захисною, профілактичною та лікувальною властивостями. 
- Діючі речовини протруйника Венцедор – тирам (контактна) та тебуконазол 

(системна) захищають, як від внутрішньої інфекції, так і від зовнішньої (тирам 
контролює інфекцію у ґрунті біля насіння та на поверхні насіння). 

- Протруйники Венцедор та Діксіл-Ультра не справляють негативного впливу на 
польову схожість рослин. 

- Протруєння можна робити як одразу перед посівом так і завчасно (за 14-28 днів 
до посіву). Оптимальним є протруювати за 7-14 днів до посіву.   

- Необхідно використовувати добре очищене насіння, оскільки зайвий пил та 
домішки можуть зв’язати  велику кількість робочої рідини, чим знизити 
ефективність препарату. 

- При застосуванні у бакових сумішах норми протруйників не зменьшувати. 
- Діксіл-Ультра та Венцедор сумісні з протруйником Командор Екстра та 

інсектицидом СуперБізон. 

Захист рослин від хвороб насіння  та  сходів  
(продовження) 



2015 

Пліснявіння насіння 

Тверда сажка Летюча сажка Карликова сажка Стеблова сажка Фузаріозна  
коренева гниль 

Гельмінтоспоріозна 
коренева гниль 

Офіобольозна  
коренева гниль 

Насіннєва інфекція озимих зернових 



Захист рослин від грунтових шкідників та шкідників сходів 
(протруєння насіння) 

1. При низькому заселенні ґрунтовими шкідниками застосовується інсектицидний 
протруйник превентивно -   Командор Екстра 0,4-0,5 л/т, або інсектицид 
СуперБізон 1,0 л/т. 
 

2. При прогнозовано високому заселенні ґрунтовими шкідниками застосовується 
інсектицидний протруйник в максимальних нормах – Командор Екстра 0,6 л/т 
або інсектицид СуперБізон 1,0-1,5 л/т. 
 

3. Проти комплексу хвороб та шкідників насіння та сходів застосовують наступні 
бакові суміші протруйників: Діксіл-Ультра 0,2-0,25 л/т + Командор Екстра 0,5-0,6 
л/т; Венцедор 1,0-1,2 л/т + Командор Екстра 0,5-0,6 л/т; Діксіл-Ультра 0,2-0,25 
л/т + СуперБізон 1,0 л/т; Венцедор 1,0-1,2 л/т + СуперБізон 1,0 л/т. 
 



Довідкова інформація:  
- Застосування при протруюванні насіння інсектицидного протруйника виключає в 

подальшому осіннє застосування інсектицидів проти шкідників – переносників 
вірусних захворювань (попелиці, злакові мухи, цикадки). 

- Діюча речовина протруйника Командор Екстра (імідаклоприд) - швидко 
поглинається кореневою системою під час проростання та поширюється по всій 
рослині.  

- Імідаклоприд НЕ ТОКСИЧНИЙ для насіння та рослин озимих зернових 
- Діюча речовина інсектициду СуперБізон (диметоат) має системну дію, вже 

протягом довгого часу ефективно використвується для “токсикації зерна” разом 
з фунгіцидним протруйником. 

- В посушливу осінь не рекомендується використовувати більше 1 л/т інсектициду 
СуперБізон для обробки насіння у  зв'язку з можливим зниженням схожості 
насіння. 

- Насіння оброблене інсектицидом СуперБізон бажано висіяти протягом 14 днів 
після протруювання. 

Захист рослин від грунтових шкідників та шкідників сходів 
(продовження) 



2015 

Венцедор 1,2 л/т + Командор Екстра 0,6 л/т, Київська обл., 2014р. 



Для підвищення стійкості рослин до стрессових ситуацій 
(приморозок, посуха, пестицидне навантаження)  

(протруєння насіння) 

1. Діксил-Ультра 0,2-0,25 л/т + Командор Екстра 0,5-0,6 л/т + Альфа-Нано-Гроу 
Екстра 30-50 мл/т; 

2. Венцедор 1,0-1,2 л/т + Командор Екстра 0,5-0,6 л/т + Альфа-Нано-Гроу Екстра 30-
50 мл/т;  

3. Діксил-Ультра 0,2-0,25 л/т + СуперБізон 1,0 л/т + Альфа-Нано-Гроу Екстра 30-50 
мл/т;  

4. Венцедор 1,0-1,2 л/т + СуперБізон 1,0 л/т + Альфа-Нано-Гроу Екстра 30-50 мл/т. 
  
Довідкова інформація: Альфа-Нано-Гроу Екстра  - активізує імунний механізм 
рослини без побічних ефектів для рослини, підвищує стійкість до стресових ситуацій 
(приморозок, посуха, пошкодження шкідниками тощо). 
На початкових етапах розвитку рослини відбувається збільшення кореневої маси і, як 
наслідок, збільшується абсорбція поживних речовин із ґрунту. Результатом цього є 
переважання росту кореневої системи над ростом надземної частини рослини та 
більша витривалість до несприятливих погодних умов.  



2015 

Венцедор 1,2 л/т + Командор Екстра 0,6 л/т + Альфа-Нано-Гроу Екстра 40 мл/т, 
 Київська обл., 2014р. 



Інформація стосовно кольору протруєного насіння 

Протруйники Венцедор, Діксил-Ультра, Командор 
Екстра у своєму складі містять барвник. Головна 
функція барвника – маркування насіння для 
подальшого розпізнавання обробленого насіння від 
необробленого. Колір обробленого насіння 
протруйниками може варіюватися від слабко 
рожевого до червоного. Колір обробленого насіння  
не є показником ефективності або якості 
протруйника. Ефективність протруйників залежить 
від діючої речовини та комплексу поверхнево-
активних речовин, які контролюються у 
спеціалізованих профільних лабораторіях на що є 
відповідні результати випробовувань на кожну 
партію препаратів. 



Осінній контроль бур’янів 

 
1. При незначному засміченні посівів бур’янами родини айстрових, хрестоцвітих, 

гречкових, латуком (види) та високій кількості підмаренника чіпкого доцільно 
застосовувати гербіцид  Хаммер 20-25 г/га + ПАР Альфалип Екстра 0,2 л/га. 
 

2. При середньому засміченні поля бур’янами родини айстрових, хрестоцвітих, 
гречкових, осотами (види)  та низькій кількості підмареника чіпкого доцільно 
застосовувати гербіцид Альфа-Стар-Дуо в нормах 40-50 г/га + ПАР Альфалип 
Екстра 0,2 л/га .  
 

3. При високій засміченості поля бур’янами родини айстрових, хрестоцвітих, 
гречкових, осотами (види), підмаренником  чіпким та іншими видами 
дводольних бур’янів доцільно застосовувати гербіцид Триатлон в нормах 30-40 
г/га + ПАР Альфалип Екстра 0,2 л/га. 
 
 



ХАММЕР 20 г/га + 0,3 л ПАР Альфалип 
Екстра, 14 днів після обробки 

Без обробки, 14 днів 

Дія на підмаренник чіпкий 



ХАММЕР 20 г/га + 0,3 л ПАР Альфалип Екстра, 10 
днів після обробки, Київська обл., 2014 рік.  Без обробки 

Дія на ромашку непахучу 



ХАММЕР 20 г/га + 0,3 л ПАР Альфалип Екстра, 10 
днів після обробки, Київська обл., 2014 рік.  

Без обробки 

Дія на осот рожевий 



Дія на лободу білу 

ТРИАТЛОН 40 г/га + 0,2 л ПАР Альфалип Екстра,  
3 дні після обробки, Київська обл., 2014 рік.  



Дія на кучерявець Софії 

ТРИАТЛОН 40 г/га + 0,2 л ПАР Альфалип Екстра, 7 
днів після обробки, Київська обл., 2014 рік.  

Без обробки 



Дія на лободу білу 

ТРИАТЛОН 40 г/га + 0,2 л ПАР Альфалип Екстра, 14 
днів після обробки, Київська обл., 2014 рік.  

Без обробки 



Осінній контроль бур’янів 
(продовження) 

Довідкова інформація:  
 
- Гербіциди Альфа-Стар-Дуо, Триатлон та Хаммер можна застосовувати на озимих 
зернових від фази 2-х листків. 
 

- Гербіциди можна застосовувати при температурі навколишнього середовища +5°С 
до +25°С, але найбільш комфортне застосування від +10°С до + 25°С. 
 

-Не застосовувати якщо в попередній перед обробкою день був нічний заморозок. 
 

- Нічні заморозки протягом 3-х днів після застосування та різке зниження 
температури навколишнього середовища нижче +5°С може знизити ефективність дії 
гербіцидів. 
 

- Гербіциди Альфа-Стар-Дуо, Триатлон та Хаммер НЕ ТОКСИЧНІ для рослин озимих 
зернових. 
 

-  Гербіциди Альфа-Стар-Дуо, Триатлон та Хаммер  сумісні з інсектицидами, 
фунгіцидами та добривами. 
 



Осінній контроль шкідників-переносників вірусів 
(при відсутності інсектицидного протруйника) 

1. При наявності на посівах озимих зернових попелиць, злакових мух, цикадок  
необхідно провести обробку посівів одним з наступних інсектицидів: Залп 0,75-
1,1 л/га; Командор 0,2-0,25 л/га; Наповал 0,1-0,15 л/га; Нокаут 0,1-0,15 л/га; 
СуперБізон 1,0-1,5 л/га. 
 

2. При необхідності можна  робити бакові суміші з наступними гербіцидами: Альфа-
Стар-Дуо, Триатлон та Хаммер. В даних бакових сумішах норми гербіцидів та 
інсектицидів не змінюються в сторону зменшення, а використовуються згідно 
рекомендацій для окремого застосування. 
 

3. Додаткове додавання до інсектициду  поверхнево-активних речовин Альфалип 
(0,2 л/га) та Альфалип Екстра (0,1-0,2 л/га) не є обов’язковим, але покращує 
змочуваність  та прискорює проникнення діючих речовин до рослини. 
 



Довідкова інформація:  
- Попелиці є основними переносниками вірусу жовтої карликовості ячменю 
(ВЖКЯ). Симптоми ураження рослин з’являються весною тому восени візуального 
пошкодження рослин немає. 
 

- Як правило заселення попелицями поля іде з боку лісосмуг та необроблюваних 
площ, тому можна зробити тільки крайові обробки полів інсектицидами. 
 

- Наступного року пошкодженні рослини  озимих зернових ВЖКЯ є невиліковними 
та не один з заходів хімічної обробки не буде ефективним. 
 

- Обробку посівів інсектицидами слід проводити при температурі навколишнього 
середовища не нижче +10°С, коли шкідники активно переміщуються та живляться. 
 

- Інсектициди Залп та Нокаут володіють контактною дією, а інсектициди Командор, 
СуперБізон та Наповал володіють контактно-системною дією. 
 

- При застосуванні у бакових сумішах норми інсектицидів не зменьшувати. 
 

Осінній контроль шкідників-переносників вірусів 
(продовження) 



Край поля сильно уражений ВЖКЯ 



Рослини уражені  ВЖКЯ 



Осіннє застосування мікродобрив 
1. Для підвищення стійкості до низьких температур, зменьшення пестицидного 

навантаження та підживлення рослин застосовують мікродобриво АГЕ Зернові 
1,0-1,5 л/га. 

2. Для підвищення стійкості до грибних та бактеріальних хвороб, а також 
покращення зимостійкості застосовують наступну суміш: АГЕ Зернові 1,0 л/га + 
АГЕ Мідь 0,5 л/га. 

3. При слабкому розвитку посівів (після зернових попередників) застосовуються 
наступні суміші: карбамід 6-10 кг/га + АГЕ Зернові 1,0 л/га. або карбамід 6-10 
кг/га + АГЕ Мідь 1,0 л/га. 

4. При необхідності можна  робити бакові суміші з наступними гербіцидами: Альфа-
Стар-Дуо, Триатлон, Хаммер та інсектицидами: Залп, Командор, Наповал,  
Нокаут, СуперБізон. В даних бакових сумішах норми гербіцидів та інсектицидів 
не змінюються в сторону зменшення, а беруться згідно рекомендацій для 
окремого застосування. 
 

Довідкова інформація:  
- АГЕ Зернові містить мікроелементи в схелатованій, доступній для рослин формі. 
- АГЕ Зернові містить збалансований набір макро- і мікроелементів, що повністю 
відповідає вимогам до елементів живлення зернових. 
-Озимі зернові обприскують восени у фазу 3-5 листочків зернових, але не пізніше, 
ніж за 15-20 днів до настання морозів. 
 



Наповал 0,15 л/га + Альфа-Гроу-Екстра Зернові 1,0 л/га, Київська обл., 2014 р. 
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