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

1. При низькому заселенні ґрунтовими шкідниками застосовується інсектицидний 
протруйник превентивно -   Командор Екстра 3,0-4,0 л/т 
 

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

Довідкова інформація: Командор Екстра – системний інсектицидний протруйник. 
Діюча речовина (імідаклоприд) швидко поглинається кореневою системою під 
час проростання та поширюється по всій рослині. Протруйник високоефективний 
проти ВСІХ видів ґрунтових шкідників та шкідників сходів, НЕ ТОКСИЧНИЙ для 
насіння та рослин озимого ріпаку. 
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Для підвищення стійкості рослин до стрессових ситуацій 
(приморозок, посуха, пестицидне навантаження)  

 
 

Протруєння насіння 

1. Командор Екстра 3,0-4,0 л/т + Альфа-Нано-Гроу-Екстра 100-200 мл/т 
 

2. Командор Екстра 5,0-6,0 л/т + Альфа-Нано-Гроу-Екстра 100-200 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.  
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Осінній контроль бур’янів 

1. При засміченні поля однорічними злаковими та дводольними бур’янами (мишії, 
просо, гірчиця, зірочник та ін.) доцільно застосовувати ґрунтовий гербіцид 
Альфа-Гетьман в нормах 2,0-2,5 л/га.  

2. Якщо після сходів рослин ріпаку озимого багато однорічних злакових бур’янів 
слід застосовувати наступні гербіциди (на вибір): Антизлак 0,4-0,5 л/га + ПАР 
Омега 1,2-1,5 л/га; Козак 0,8-1,0 л/га; Багіра Супер  1,5-2,0 л/га; Пальміра 0,5-0,6 
л/га + ПАР Альфалип Екстра 0,2 л/га. 

3. Якщо після сходів рослин ріпаку озимого багато сходів падалиці пшениці або 
інших зернових культур  слід застосовувати наступні гербіциди (на вибір): 
Антизлак 0,6-0,7 л/га + ПАР Омега 1,8-2,1 л/га; Козак 1,2-1,5 л/га; Багіра Супер  
2,5-3,0 л/га; Пальміра 0,7 л/га + ПАР Альфалип Екстра 0,2 л/га. 

4. За наявності на полі таких бур’янів як осоти, латуки, гірчаки, ромашки  
застосовують  гербіцид: Альфа-Піралід  0,3-0,4 л/га.  
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(продовження) 

Довідкова інформація:  
- Для знищення “падалиці” культурних злаків слід використовувати  норми 
препарату, які рекомендовані для знищення багаторічних видів бур’янів. Найбільш 
чутливі стадії до грамініцидів у озимої пшениці – 1-2 листки, у ячміню – початок 
кущіння (4-6 листків) 
- Нічні заморозки та різке зниження температури навколишнього середовища 
нижче +15°С зменшує ефективність дії гербіцидів Антизлак, Козак (це особливість 
діючої речовини – клетодим) та Альфа-Піралід. 
-При очікуванні заморозку або при очікуванні заморозку в ніч після обробки не слід 
застосувати вище вказані препарати у зв'язку з високою ймовірністю прояву 
фітотоксичності. 
-  Гербіциди Антизлак, Козак, Багіра Супер, Пальміра  сумісні з інсектицидами, 
фунгіцидами та добривами. 
 

Осінній контроль бур’янів 



Багіра Супер, 1,5 л/га, 30 днів після обробки, Одеська обл, 2014р. Осіннє застосування. 



Козак 1,4 л/га проти падалиці пшениці озимої, 20 днів після застосування,  
Київська обл., 2014р. 
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Осінній контроль шкідників 
(при наявності проблеми) 

1. При наявності на посівах озимого ріпаку шкідників (жуки та личинки 
приватнохоботників, хрестоцвітні блішки тощо) необхідно провести обробку 
посівів одним з наступних інсектицидів: Залп 0,5-0,6 л/га; Командор 0,25 л/га; 
Нокаут 0,1-0,15 л/га; Наповал 0,1-0,15 л/га. 

2. При необхідності можна  робити бакові суміші з наступними гербіцидами: 
Антизлак, Козак, Багіра Супер, Пальміра. В даних бакових сумішах норми 
гербіцидів та інсектицидів не змінюються в сторону зменшення, а 
використовуються згідно рекомендацій для окремого застосування. 

3. Додаткове додавання до бакової суміші  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. 
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Довідкова інформація:  
- Блішки та де які види прихованохоботників  у вересні з лісосмуг та прилеглих 
територій  заселяють поля з озимим ріпаком та харчуються переважно молодими 
листками. 
- Личинки хрестоцвітого  прихованохоботника восени можуть  бути причиною 
осіннього вилягання ріпаку (рослини втрачають листя, не формують репродуктивних 
органів). 
- Де які види прихованохоботників відкладають восени яйця, личинки яких навесні 
будуть пошкоджувати рослини озимого ріпаку. 
- Пошкоджені восени рослини озимого ріпаку часто вимерзають, утворюють 
недорозвинені бічні пагони або гине центральне стебло. 
- Обробку посівів інсектицидами слід проводити при температурі навколишнього 
середовища більше +10°С, коли шкідники активно переміщуються та живляться. 
- Інсектициди Залп та Нокаут володіють контактною дією, а інсектициди Командор 
та Наповал володіють контактно-системною дією. 
-При застосуванні у бакових сумішах норми інсектицидів не зменьшувати. 
 

Осінній контроль шкідників  
(продовження) 
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Інгібування росту озимого ріпаку та підвищення стійкості до 
екстремальних погодних умов 

1. Для припинення  активного наростання наземної маси, накопичення пластичних 
речовин та прискорення росту кореневої системи необхідно восени застосувати 
Альфа-Тебузол. Норма розраховується в залежності від кількості листків на 
рослині ріпаку – на один листок 0,15 л/га. 

2. Для захисту рослин озимого ріпаку від таких хвороб як – альтернаріоз, 
циліндроспороз, фомоз, плямистості застосовується Альфа-Тебузол в нормах 0,5-
1,0 л/га. 

3. При необхідності можна  робити бакові суміші з наступними гербіцидами: 
Антизлак, Козак, Багіра Супер, Пальміра. В даних бакових сумішах норми 
гербіцидів та Альфа-Тебузолу не змінюються в сторону зменшення, а 
використовуються згідно рекомендацій для окремого застосування. 

4. При необхідності можна  робити бакові суміші з наступними інсектицидами: 
Залп, Командор, Нокаут, Наповал. В даних бакових сумішах норми інсектицидів 
та Альфа-Тебузолу не змінюються в сторону зменшення, а використовуються 
згідно рекомендацій для окремого застосування. 

5. Додаткове додавання до бакової суміші  поверхнево-активних речовин Альфалип 
(0,2 л/га) та Альфалип Екстра (0,1-0,2 л/га) не є обов’язковим, але покращує 
змочуваність рослин та прискорює проникнення діючих речовин до рослини. 
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Довідкова інформація:  
-Озимий ріпак обприскують восени для припинення наростання надземної 
частини, що в свою чергу призводить до покращення кореневої системи у рослин та 
кращої їх перезимівлі. 
 

-Обробки проводяться у фазу 4-8 листків озимого ріпаку. 
 

-Після обробки коренева шийка ріпаку потовщується, а точка росту закладається 
низько над землею. 
 

-Діюча речовина Альфа-Тебузолу – тебуконазол- системної дії, володіє захисною, 
профілактичними, лікувальними та рістрегулюючими властивостями. 
 

- Альфа-Тебузол як рістрегулятор на озимому ріпаку застосовувати не пізніше ніж за 
14 днів до припинення вегетації ріпаку. 

Інгібування росту озимого ріпаку та підвищення стійкості до 
екстремальних погодних умов (продовження) 



Без обробки Альфа-Тебузол 1 л/га,  
Одеська обл., 2014 р. 
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Осіннє застосування мікродобрив 

1. При нормальному розвитку посівів (4 справжніх розвинутих листка у ріпаку, 
діаметр кореневої шийки 4 мм, нормальний колір листя) застосовується наступна 
суміш:  Альфа-Тебузол 0,6-0,7 л/га + АГЕ Бор 1,0 л/га або Альфа-Тебузол 0,6-0,7 
л/га + АГЕ Олійні 2,0 л/га.  
 

2. При сильному розвитку посівів (більше 4-х листків у ріпаку, діаметр кореневої 
шийки більше 5 мм, темно-зелений колір крупних листків, змикання рядків)  
застосовується наступні суміші: Альфа-Тебузол 0,75-1,0 л/га + АГЕ Бор 1,5 л/га. 
 

3. При слабкому розвитку посівів (менше 4-х листків у ріпаку, діаметр кореневої 
шийки менше 4 мм, листки освітлюються (червоно-фіолетовий колір), змикання 
рядків не очікується) застосовуються наступні суміші: карбамід 20-30 кг/га + АГЕ 
Бор 1,0 л/га або карбамід 20-30 кг/га  + АГЕ Олійні 2,0 л/га.  
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Осіннє застосування мікродобрив  
(продовження) 

Довідкова інформація:  
-В мікродобриві Альфа-Гроу-Екстра Бор діюча речовина Бор знаходиться в 
органічній формі – бороетаноламін. 
 

- Бор підвищує зимостійкість. Впливає на ріст та розвиток кореневої системи, 
особливо молодих коренів і формування квіток, пилку, запилення, насіннєву 
продуктивність, на розвиток точок росту. 
 

-Внесення бору є обов’язковим на кислих ґрунтах.  
 

-В мікродобриві Альфа-Гроу-Екстра Олійні мікроелементи Fe, Cu, Mn, Zn – 
схелатовано EDTA. 
 

-Озимий ріпак обприскують мікродобривами восени не пізніше ніж за 15-20 днів до 
настання морозів. 
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Альфа-Тебузол 0,6-0,7 л/га + Альфа-Гроу-Екстра Бор 1,0 л/га, Одеська обл., 2014 р. 
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