КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ СОЇ — НАЙКРАЩЕ ВІД «ДЮПОН».
ПРОСТО, ЕФЕКТИВНО І ПРИБУТКОВО!
ЗАХИСТ СОЇ ПЕРЕДУСІМ СПРЯМОВАНИЙ НА КОНТРОЛЬ БУР’ЯНІВ. СЕРЕД ПРОБЛЕМ МИНУЛОГО
СЕЗОНУ, НА ЯКИХ ВАРТО ЗОСЕРЕДИТИ УВАГУ, — КОНТРОЛЬ ВИДІВ ЛОБОДИ. ЦЕЙ БУР’ЯН СТАВ
СПРАВЖНІМ ГОЛОВНИМ БОЛЕМ ВИРОБНИКА, ОСОБЛИВО В РАЗІ ВТРАТИ РАННІХ АБО ЧУТЛИВИХ
ФАЗ. ЗАПІЗНИЛИСЯ З ОБРОБКОЮ — ВТРАТИЛИ ЛОБОДУ, ДАЛІ — ПІДВИЩЕНІ НОРМИ ГЕРБІЦИДІВ,
РІЗНІ БАКОВІ СУМІШІ, А РЕЗУЛЬТАТ ЧАСТО-ГУСТО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ. ЯК НАСЛІДОК, ЛОБОДА РОСТЕ,
КРАДЕ У СОЇ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ, СВІТЛО ТА ВОЛОГУ, ЗГОДОМ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПРОБЛЕМИ ПРИ
ЗБИРАННІ, ТА Й САМ ВРОЖАЙ ЗАСМІЧЕНИЙ. МАБУТЬ, ЗНАЙОМА СИТУАЦІЯ, ЧИ НЕ ТАК?

Саме через призму ефективного контролю видів лободи гербіцид Хармоні® від
компанії «Дюпон» є найдоречнішим у системах захисту сої. Торік площі сої, оброблені
Хармоні®, сягали близько 1 млн га. Більшість українських виробників цінують цей
продукт саме за його ефективний контроль
видів лободи, щириць, гірчаків, капустяних,
падалиці соняшнику та ін. Цінують за високу
ефективність дії як самостійно, так і в разі
застосування в бакових сумішах. А ще —
за доступну ціну та дієвість проти бур’янів.
ХАРМОНІ® КЛАСІК —
НОВИЙ ГЕРБІЦИД НА СОЮ!
У цьому сезоні гербіцидний портфель компанії «Дюпон» на сої доповнюється цікавою новинкою Хармоні® Класік. Основне
завдання препарату Хармоні® Класік — стати таким інструментом в руках агронома,
який би зміг якнайкраще вирішити питання більшості проблемних бур’янів і в той
самий час мав доступну вартість обробітку.
Цей препарат поєднує в собі відомі активні
речовини — тифенсульфурон-метил та хлоримурон-етил. Обидві діючі речовини були
винайдені саме компанією «Дюпон», і сьогодні препарати на основі цих д. р. успішно про-

даються та використовуються у США, Канаді,
Бразилії, Індії, Китаї, Росії та інших країнах.
Саме через уведення до складу препарату діючої речовини хлоримурон-етил
Хармоні® Класік має низку додаткових
переваг у полі:
• по-перше, це покращений контроль
лободи, щириць, гірчаків, нетреби, дурману, гірчиці польової, редьки дикої, грициків
та ін.;
• препарат значно краще діє на падалицю
соняшнику та ріпаку;
• активніше (якщо порівняти з Хармоні®)
Хармоні® Класік діє на паслін чорний. Проте тут дуже важливо влучити саме у фазу
«сім’ядолі — перша пара справжніх листків»
у бур’яну. В разі переростання або великої
щільності пасльону, амброзії, осотів для підсилення дії варто додати гербіцид-партнер
або провести окрему обробку одним із
рекомендованих препаратів;
• саме за рахунок хлоримурон-етилу
Хармоні® Класік має також (протягом
30–40 днів) ґрунтову дію (за наявності вологи). Таким чином, препарат знищує як наявні
бур’яни, так і наступну хвилю сходів бур’янів.
Рекомендована норма Хармоні® Класік
становить 35 г/га, обов’язково слід додавати

ПАР Тренд у концентрації 0,1–0,125%. Звичайно, однією з умов успішної дії препарату
є вчасна обробка бур’янів: фаза сім’ядоль —
1-ша пара справжніх листків.
Хармоні® Класік є досить гнучким щодо
висіву наступних культур у сівозміні. Через
три місяці після обробки препаратом можна
висівати озимі зернові культури. Весною —
сою, ярі зернові, овес, кукурудзу, горох. На
другу весну можна висівати соняшник, ріпак
та зазначені вище культури.
Поряд з контролем бур’янів беззаперечною перевагою Хармоні® Класік (власне,
як і Хармоні®) в посівах сої є низька вартість гектарного обробітку. Обидва продукти є доступними для кожного господаря,
хто вирощує сою та прагне мати гідний
захист. Отже, разом із Хармоні® і Хармоні®
Класік ви маєте реальну можливість ефективного та водночас доступного контролю
бур’янів!
АКАНТО ПЛЮС® — ЧИ ЦІКАВО
ОТРИМАТИ ДОДАТКОВО +3–8 Ц/ГА СОЇ?
Наступним кроком правильного вирощування сої є застосування препарату Аканто
Плюс®. Цей фунгіцид за короткий період
часу почав стрімко перемагати! Причому
перемагати зухвало, але цілком виправдано, без жодних «підводних каменів». Той, хто
працює з Аканто Плюс®, відразу ж відчув
переваги, як з цим продуктом легко вирішувати проблеми в посівах багатьох культур і в той же час достойно заробляти на
вирощуванні. Соя, зернові, ріпак, соняшник,

Контроль (без гербіциду)
Хармоні® Класік 35 г/га + ПАР Тренд 0,1%
Дія гербіциду Хармоні® Класік проти основних двосім’ядольних бур’янів. Київська обл. 2015 р. (45-й день після обробки)

Аканто Плюс® 0,65 л/га
Конкурент на основі стробілурину
Аканто Плюс® – ефективний контроль розширеного спектра грибних хвороб та позитивний
вплив на ріст і розвиток сої. (Житомирська обл. 2015 р.)
кукурудза разом з Аканто Плюс® додають
в середньому 5 ц з кожного обробленого
гектара.
Аканто Плюс® на сої — це предмет нашої
особливої гордості. Вам обов’язково потрібно побачити на власні очі, як цей фунгіцид надзвичайно потужно захищає сою
від цілого комплексу мікозів — септоріозу,
пероноспорозу, аскохітозу, борошнистої
роси, антракнозу, альтернаріозу, фомописису, білої та сірої гнилі. Варто відмітити,
що більшість згаданих хвороб є некротрофами, тобто вони агресивніші, швидко
уражують та знищують клітини, створюючи некротичні плями на рослині. Аканто
Плюс® має переваги, адже потужно працює профілактично — проти плямистостей
(некротрофів), а, як відомо, профілактика
є складовою найбільш успішного захисту, а в разі чого ципроконазол забезпечує
і лікувальний ефект.
Беззаперечні переваги Аканто Плюс®
надає пікокситробін, який на сьогодні
є найкращим представником групи стробілуринів. Саме завдяки пікоксистробіну
продукт націлений на високий урожай та
його якість. Зазначена активна речовина
швидко проникає в рослину і має як системні властивості (тобто рух до нового
приросту), так і трансламінарну дію. Таким
чином, ваша соя матиме надійний і тривалий захист. Крім того, пікоксистробін має

«паровий ефект», що особливо допомагає
в разі загущених посівів, або якщо потрібно
пробитись робочим розчином до нижніх
ярусів культури.
Компанія «Дюпон» рекомендує розпочати профілактичну обробку сої Аканто
Плюс® (0,6–0,75 л/га) у стадію бутонізація — початок цвітіння. У цей час верхній
ярус листків молодий і здоровий, отже, ви
накладаєте захисний шар фунгіциду на здорову рослину. А коли і верхній, і середній
яруси здорові, це подовжить здорове життя
саме верхнього та середнього ярусу листків
і, власне, фотосинтетичну активність листків
(«фізіологічний ефект»). Саме ці два фактори
сильно впливають на продуктивність сої.
Якщо ж провести обробку фунгіцидом
значно пізніше, то нижній ярус листка буде,
як правило, вже повністю втрачений, середній ярус — із симптомами захворювань
і перейде в стадію старіння, а верхній —
або почне уражатися, або теж почне старіти. Таким чином, ефект від застосування
фунгіцидів буде втрачений. Тобто має бути
профілактика саме в певний час — у фазу
бутонізація — початок цвітіння! Тоді можна
очікувати на те, що найпродуктивніші з боку
формування врожаю верхній і середній
яруси рослини сої будуть профілактично
захищеними, що забезпечить не менше як
+3–8 ц/га збереженого врожаю. Заробляйте
на сої разом з Аканто Плюс®!

З питань придбання та застосування препаратів компанії «Дюпон»
звертайтесь за тел. (044) 498 90 00
www.zzr.dupont.ua

Увага! Завжди читайте тарні етикетки до препаратів та дотримуйтеся зазначених інструкцій з використання.
Copyright © 2015 DuPont. Всі права захищені. The DuPont Oval Logo, DuPont™ та всі продукти, позначені ® aбо ™,
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КОРАГЕН® — ПЕРЕВІРЕНИЙ ЗАХИСТ
ТА ЩЕ Й ПАРТНЕРСТВО З КОРИСНОЮ
ЕНТОМОФАУНОЮ
Кораген® сьогодні — справжня зірка
інсектицидного захисту в посівах сої, кукурудзи, соняшнику, картоплі та ін. культур.
Будь-яка гусінь з родини лускокрилих
(Lepidoptera spp.) швидко та надовго знищується цим препаратом. Багато вдячних
агрономів рятували свої посіви від бавовникової совки, стеблового та лучного метелика, чортополохівки, акацієвої вогнівки.
Достатньо лише однієї обробки, щоб вирішити зазначені проблеми.
Які ж основні переваги Корагену®?
Перш за все, це завжди високий рівень
контролю шкідників. По-друге, продукт без
жодних проблем тривало працює за високих температур до +30 °С. І головна гордість Корагену® — це надзвичайно висока
безпечність до корисних комах: бджоли,
джмелі, кокцинеліди (сонечка), золотоочки,
трихограма, хижі кліщі. Ці комахи завжди
присутні у будь-якому полі, і їх потрібно
завжди оберігати та накопичувати.
Отже, спробуйте разом із Хармоні®,
Хармоні® Класік, Аканто Плюс® та
Кораген® втілити вищезазначені положення
в полі, і результат буде неперевершеним.
А соя стане більш здоровою, продуктивною
та прибутковою!

