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Բե տա նալ® էքս պեր տը հետ ծ լային հեր 
բի ցիդ է, ո րը նա խա տես ված է շա քա րի և 
սեղանի ճա կն դե ղի ցան քե րում օգ տա գոր 
ծե լու հա մար:

Ստան դա րտ հեր բի ցիդ է շա քա րի և       
սե ղա նի ճա կն դե ղի մշա կու թյան հա մար, 
լայ նա տե րև և տար բեր հա ցազ գի մո լա
խո տե րի դեմ

Ազ դող նյու թը` ֆեն մե դի ֆամ 91գ/լ + դես մե
դի ֆամ 71գ/լ + դ տո ֆու մե զատ  112գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը՝ 
է մուլ սի ոն կոն ցե նտ րատ

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը Մի ա մյա լայ նա տե րև և ո րոշ հա ցազ գի մո լա խո տեր

Կի րա ռումը

Բե տա նալ® էքս պեր տի ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը 
հան  դի սա նում է ճկուն դո զա վո րու մը, ո րը հնա րա վո
րու  թյուն է տա լիս ան հրա ժե շտ չա փով կար գա վո րել 
և նվա զա գույ նի հա սց նել պրե պա րա տի կի րա ռու մը: 
Սե  զո նի ըն թաց քում ա ռա վե լա գույն նոր ման կազ մում է 
3 լ/ հա:  Մո լա խո տե րից ցան քե րը պա շտ պա նե լու օպ
տի մալ և ա մե նաար դյու նա վետ նոր ման հան դի սա
նում է ե ռա կի սրս կու մը 1 լ/ հա ծախ սի նոր մայով:

Կի րառ ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը

Շա քա րի և սե ղա նի ճա կն դե ղի ծի լերի թույլ սկզբնա
կան ա ճը և մո լա խո տե րի մի ջև ակ տիվ գոյու թյան 
պայ քա րը պա հան ջում է, որ մո լա խո տե րը ճնշ ված 
մնան եր կա րատև ժա մա նա կի ըն թաց քում: Բազ
մա կի և հետ ևո ղա կան ձևով Բե տա նալ® էքս պեր տի 
կի րա ռու մը ցան քե րում ծի լե րը դուրս գա լուց հե տո 
ե րաշ խա վո րում է մո լա խո տե րի եր կա րա տև հսկո
ղու թյուն:  Խոր հուրդ է տր վում կա տա րել մի նչև 
3 սրս կում: Ա ռա ջին սրս կու մը պե տք է կա տա րել մո
լա խո տի շա քի լա տերև նե րի դուրս գա լու շր ջա նում, 
երկ րո րդ և եր րո րդ սրս կում նե րը պե տք է կա տա րել, 
երբ մո լա խո տի հա ջո րդ ծի լե րը կհաս նեն շա քիլ նե րի 
փու լին:

 ԲԵ ՏԱ ՆԱլ® էքՍ պԵ ՐՏ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը 
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Հա մա տե ղե լի ու թյու նը

Հեր բի ցի դի սրս կու մը ցան քե րում այլ պա շտ պա նա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի հետ հա մա տե ղե լու նպա տա կով այն 
կա րե լի է խառ նել սրս կի չի տա րայում բույ սե րի պա շտ
պա նու թյան այլ մի ջոց նե րի հետ: Կպ չուն նյութ ա վե լաց
նե լու կա րիք չկա, քա նի որ պրե պա րա տն ար դեն յուղ է 
պա րու նա կում, որն ա պա հո վում է տե րև նե րի օպտ իմալ 
ծած կու մը:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Լայն սպե կտ րի մո լա խո տե րի հս կո ղու թյուն՝ նե րա
ռյալ շա քա րի և սե ղա նի ճա կն դե ղի հա մար ա ռա վել 
պրոբ լե մա տիկ մո լա խո տե րը (թե լուկ, հա վա կա տար,  
մա տի տեղ,  բո լոր խա չա ծաղ կա վոր նե րը):

 » Պ րե պա րա տի բյու րե ղաց ման լի ա կա տար բա ցա
կայու թյուն:

 »  Բա քային խառ նուրդ նե րում այլ պրե պա րատ նե րի 
հետ խառ նե լու հնա րա վո րու թյուն՝ մո լա խո տե րի դեմ 
պայ քա րում հա տուկ խն դիր ներ լու ծե լու հա մա ր:

 »  Հար մա րա վե տու թյուն պահ պան ման և կի րառ ման 
ժա մա նակ, լու ծույ թի պատ րա ստ ման պար զու թյուն:

 »  Կի րառ ման դո զայի ընտ րու թյան, ժա մա նա կի և քա
նա կի ընտ րու թյան ճկու նու թյուն, ո րը թույլ է տա լիս 
հեշ տու թյա մբ ա դապ տաց նել պրե պա րա տը կո նկ րետ 
տե ղա կան պայ ման նե րի ն:

 »  Հա մա պա տաս խա նում է բա րձր է կո լո գի ա կան 
ստան դա րտ նե րին:

Ա ՄԲ ՌՈ ԶԻ Ա Օ ՇԻ ՆԴ ՐԱ ՏԵ ՐԵՎ 
ՄԱ ՆՈՒ ՇԱԿ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ
ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ ԾՏԱպԱՇԱՐ 

Ա ՍՏ ՂԱ ԾԱ ՂԻԿ ՄԻ ՋԻ Ն
 ԳԵ ՂԱ ՎԵՐ ԴԱՇ ՏԱՅԻ Ն

 ՄՈ ՐՄ ՍԵՎ

ԱՐ ՋըՆ ԿՈՒՅԶ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱ Ն

 ՀԱ ԶԱ ՐԱ ՏԵ ՐԵՎ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱ Ն

 ԴԱՆ ԴՈւՌ ԲԱՆ ՋԱ ՐԱ ՆՈ ՑԱՅԻ Ն
 ՄԱ ՆԱ ՆԵԽ ԴԱՇ ՏԱՅԻՆ 

ԱԿ ՆԱ ԽՈՏ ԴԱՇ ՏԱՅԻ Ն

 ՀԱ ՎԱ ԿԱ ՏԱՐ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱ Ն

 ԽՈ ԶԵ ՂԻ ՆՋ ՍպԻ ՏԱ Կ
 ՄԱ ՏԻ ՏԵՂ պԱ ՏԱ ՏՈՒԿԱՆ ՄԱ Ն

 ԹԵ լՈւԿ ՍպԻ ՏԱ Կ
 ՎԱՅ ՐԻ ԲՈ ՂԿ

 ՄԱ ՏԻ ՏԵՂ ՓՌ ՎԱ Ծ
 ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԽՈՏ Կպ ՉԱ Ն

 ԹԱլ ՍպԻ ՏԱԿ 
Ե ՐԻ ՑՈւԿ ԴԱՇ ՏԱՅԻ Ն

 ԴԱՇ ՏԱՎ լՈՒԿ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԿԱ Ն

0         10         20         30        40         50        60         70         80        90       100%
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Գ րո դիլ® Մաք սին հան դի սա նում է նո րաց ված յու ղադիս պեր սի ոն բա նաձ ևով հեր բի
ցիդ: Այն պա րու նա կում է եր կու ազ դող նյու թե ր՝ դիս պե րս ված յու ղի և կպ չող նյու թի հա տուկ 
հա մադ րու թյուն: Ջ րում լուծ վե լիս ա ռա ջա նում է ազ դող նյու թե րի  ման րա դի տա կային կո
մպ լեկ սի չա փա զա նց բա րակ դիս պեր սի ա՝ յու ղի և կպ չող նյու թի հետ մի ա սին: Դ րա շնոր
հիվ այն ու նի յու րա հա տուկ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րո նք ա պա հո վում են. 

 » Ա ռա վել կպ չո ղա կա նու թյուն տե րև նե րի վրա:
 »  Լավ խո նա վա ցում և բան վո րա կան հե ղու կի հա վա սա րա չափ բաշ խում տեր ևի մա

կե րե սին :
 » Եր կար ժա մա նա կի ըն թաց քում յու ղի և կպ չող նյու թի թա ղան թի պահ պա նում, որն 

ա պա հո վում է ազ դող նյու թի լի ար ժեք ներ թա փան ցու մը տեր ևի մե ջ՝ ա ռա նց բյու րե
ղաց ման: 

Այս բո լո րի ար դյուն քում Գրո դիլ® Մաք սին ա պա հո վում է բա րձր և կայուն ար դյու նա վե
տու թյուն նույ նի սկ էքստ րե մալ բնա կան պայ ման նե րում:

Յու ղա դիս պեր սի ոն բա նա ձևի հիմ քո վ 
բա րձրարդյու նա վետ հեր բի ցիդ է հա
ցազ գի հա ս կա վոր մշա կա բույ սե րի դաշ
տե րի մի ամյա, բազ մամյա և լայ նա տե րև 
մո լա խո տե րի դե մ

Ազ դող նյու թը̀ յո դո սուլ ֆու րոն 25գ/լ +
ա մի դո սուլ ֆու րոն 100գ/լ + մե ֆեն պիրդի է թի լ
(ան տի դոտ) 250գ/լ
Պ րեպարա տային ձևը̀  յու ղային դիս պեր սի ա 

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը

Մա կար դա խոտ, մա նա նեխ, մա տի տեղ, վայ րի բո ղկ,  հա
վա կա տար, ե րի ցուկ, ա ստ ղա ծա ղիկ, ե ղի նջ,  կա թն բեկ,  
կա կաչ, դաշ տային մա նու շակ,  տե րե փուկ,  հով վա մա խաղ,  
մոխ րա թե լուկ և այլն

Կի րառ ման նոր ման 0,090,11 լ/ հա

Ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզ մը

Գ րո դիլ® Մաք սին ա րագ կլան վում է մո լա խո տի տե րև նե
րի և մա սա մբ ար մա տային հա մա կար գի կող մից, ա զատ 
տե ղա շա րժ վում է բույ սի մի ջով:  Թա փան ցում է մո լա խո տի 
բո լոր մա սե րի մեջ և կու տակ վում աճ ման կո նում: Այն խախ
տում է բույ սի մեջ սպի տա կու ցի սին թե զի պրո ցե սը և հան
գեց նում բջիջ նե րի բա ժան ման դա դա րեց մա նը:  Մո լա խո տի 
ա ճը դա դա րում է սրս կու մից մի քա նի ժամ ան ց: Ա ռա ջին 
57 օր վա ըն թաց քում մո լա խո տի տե րև նե րի վրա ա ռա ջա
նում են քլո րո զային բծեր և աճ ման կո նե րը մա հա նում են, 
իսկ բու յսի մա հա ցու մը շա րու նակ վում է 34 շա բաթ վա ըն
թաց քում կախ ված ե ղա նա կային պայման նե րից:

ԳՐՈԴԻլ® ՄԱքՍԻ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը 

4



Գ ՐՈ ԴԻլ® ՄԱք ՍԻ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը 
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Կի րա ռու մը

Աշ նա նա ցան և գար նա նա ցան ցո րեն, աշ նա նա ցան և գար
նա նա ցան գա րի:
 Գար նա նային սրս կում նե ր՝ սկ սած 2 տեր ևի փու լից մինչև եր
րո րդ իս կա կան տեր ևի փու լը: Սրսկ ման օպ տի մալ շր ջա նը 
մի նչ և ա ռա ջին հան գույ ցի փուլն է:

Կի րառ ման ա ռա նձ նա  

հա տ կու թյուն նե րը

Ա ռա ջա րկ վում է կի րա ռել ման րա կա թիլ սրս կում՝ դաշ տային 
սրս կիչ նե րով, հե ղու կի ճն շու մը՝ 2.53 կգ/սմ3, ագ րե գա տի 
շա րժ ման ա րա գու թյու նը՝ 67 կմ/ժ, բան վո րա կան հե ղու կի 
ծախ սի նոր մա ն՝ 400 լ/ հա, ինչ պես նաև փոք րա ծա վալ ա վի
ա ցի ոն սրս կում ներ:

Ընտ րո ղա կա նու թյու նը 

Կի րառ վում է հա ցազ գի հաս կա վոր մշա կա բույ սե րի՝ ցո րենի, 
գա րու դաշ տե րում:Պ րե պա րա տն իր մեջ պա րու նա կում է 
ան տի դոտ, որն ա րա գաց նում է մշա կա բույ սե րում ազ դող 
նյու թե րի քայ քայու մը, իսկ մո լա խո տե րի մոտ ա պա հո վում է 
ար դյու նա վետ և հու սա լի հեր բից իդային աղ դե ցու թյուն նույ
նիսկ ան բա րեն պա ստ ե ղա նա կային պայ ման նե րում:

Խոր հուրդ ներ 
աշ նա նային 
կի րառ ման հա մար

Աշ նա նային կի րառ ման ժամ կե տը՝ մշա կա բույ սի վե գե տա ցի
այի ա վար տից 12 շա բաթ ա ռաջ:  Խի ստ աղ տոտ ված դաշ
տե րում ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է կրկ նել հեր
բի ցի դի կի րա ռու մը գար նա նը:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Բա րձր և կայուն ար դյու նա վե տու թյուն ցան կա ցած ե ղա
նա կային պայ ման նե րում՝ յու ղադիս պեր սի ոն բա ղադ րու
թյան շնոր հի վ

 »  Լայն հեր բի ցի դային ազդե ցու թյան ո լո րտ՝ բո լոր լայ նա
տե րև մո լա խո տե րի դեմ: 

 » Ա րա գաց ված ազ դե ցու թյուն մո լա խո տե րի դեմ :
 » Ա ռա վել եր կար կի րառ ման ժամ կետ :
 » Եր կա կի ազ դե ցու թյուն մո լա խո տի վրա՝ տե րև նե րի մի ջով 
և հո ղի մի ջո ցո վ:

 »  Կան խում է մո լա խո տե րի նոր ա լի քի ծլու մը:
 »  Չա փա զա նց հե շտ է կի րառ վում:
 » Հ նա րա վոր է կի րա ռել նաև աշ նա նը: 
 » Ու նի բա րձր ան վտան գու թյուն օգ տա գոր ծո ղի և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի նկատ մա մբ:
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Նոր բա րձրար դյու նա վետ հեր բի ցիդ է 
մի ա մյա լայ նա տե րև և ո րոշ հա ցազ գի 
մո լա խո տե րի դե մ՝ կար տո ֆի լի և լո լի կի 
ցան քե րում

Ազ դող նյու թը՝ մետ րի բու զին 600գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը՝ 
սուս պե նզի ոն կոն ցե նտ րատ

 Զեն կոր® լիկ վի դը ա ռա վե լա գույն ար դյունք է ցու ցա բե րում՝ ա ռա նց ծախ սի նոր
ման ա վե լաց նե լու:  Հե ղուկ լի նե լու շնոր հիվ բա րձ րաց նում է ազ դող նյու թի ար դյու նա
վե տու թյու նը, բա րե լա վում է բան վո րա կան հե ղու կի ո րա կը և կայու նու թյու նը, ինչ պես 
նաև կր ճա տում է բա քային խառ նուրդ պատ րաս տե լիս նստ ված քի ա ռա ջաց ման հա
վա նա կա նու թյու նը:

 

ԶԵՆԿՈՐ
ԼԻԿՎԻԴ

®

 ԶԵՆ ԿՈՐ® լԻԿ ՎԻԴ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը

Պ րե պա րա տը բա րձր ար դյու նա վետ է երկ շա քի լա վոր մո լա
խո տե րի նկատ մա մբ, օ րի նա կ՝ տե րե փու կի,  թե լու կի,  հա վա
կա տա րի, ե րի ցու կի,  մա տի տե ղի, ի շա մա ռո լի,  մա նա նե խի 
և այլն:  Զեն կո րը® ար դյու նա վետ է նաև մի ա շա քիլ մո լա խո
տե րի դեմ, օ րի նա կ՝ աղ վե սա գի, խր փուկ, ե լա բույս, ո րոմ, 
խո զա նուկ և այլն:

Կի րա ռու մը

Կար տո ֆիլ  հո ղի սրս կում մի չև մշա կա բույ սի ծի լե րի դուրս գա լը 
  Թե թև հո ղե րում0,50,75լ/ հա 
  Մի ջին հո ղե րում0,751,0լ/ հա 
  Ծա նր հո ղե րում1,01,5լ/ հա 
  կամ սրս կում ծի լե րը դուրս գա լուց հե տո՝ 
  բույ սի մի նչև 510 սմ բա րձ րու թյան դեպ քում 0,5լ/ հա

 լո լիկ (ցա նո վի)  սրս կում
 Մ շա կա բույ սի 46 տեր ևի փու լում0,30,5լ/ հա

 »  մի նչև մշա կա բույ սի ծի լե րի դուրս գա լը0,3լ/ հա
 »  վե գե տա ցի այի ըն թաց քում, 46 տեր ևի փու լում0,40,5լ/ հա

 լո լիկ (սա ծի լած)  սրս կում սա ծիլ նե րը դա շտ տե ղա փո խե
լուց 1520 օր  հե տո0,71,0լ/ հա նոր մայո վ

Պ րե պա րա տը չկի րա ռել ջեր մոց նե րում
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Ընտ րո ղա կա նու թյու նը

Լավ է յու րաց վում կար տո ֆի լի շատ սոր տե րի կող մից: Ան
բա րեն պա ստ պայ ման նե րի դեպ քում ո րոշ սոր տե րի մոտ 
եր բե մն նկատ վում է տե րև նե րի գույ նի փո փո խու թյուն: Այդ 
սոր տե րի հա մար խոր հուրդ է տր վում ի ջեց նել ծախ սի նոր
ման և կի րա ռել հետ ծ լային մշա կու թյուն: Ան տի դո տի առ
կայու թյան շնոր հիվ մշա կա բույ սի մեջ ազ դող նյու թը շատ 
ա րագ վե րած վում է չե զոք նյու թե րի, ո րը բա ցա ռում է նրանց 
մա հա ցու մը:

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը

Հետ ծ լային շր ջա նում սրս կե լու դեպ քում լավ է խա ռն վում 
ռիմ սուլ ֆու րոն պա րու նա կող հեր բի ցի դի հետ: Այս դեպ քում 
Զեն կո րի® ծախ սի նոր ման կազ մում է 400մլ/ հա:
 Ցան քա շր ջա նա ռու թյուն կի րա ռե լու դեպ քում Զեն կոր® 
լիկվիդ պրե պա րա տով սրս կե լուց հե տո խոր հուրդ չի 
տրվում ցա նել սոխ, մա ղա դա նոս,պղ պեղ, կա ղա մբ, սա լաթ, 
ս պա նախ,  շա քա րի և սե ղա նի ճա կն դեղ,դ դում, վա րունգ,
սեխ, ծխա խոտ,  ռա պս: 

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Գ րա նուլ նե րի, փո շի նե րի հա մե մատ ու նի հետ ևյալ ա ռա
վե լու թյուն նե րը.

 »  բա ցա կայում է փո շի ֆրակ ցի ա ն,
 »  չի ա ռա ջաց նում ֆի լտ րե րի տղ մա կա լում ,
 » ա րագ լուծ վում է ջրում,
 » զ գա լի ո րեն քիչ է փր փուր ա ռա ջաց նում ,
 » ու նի բան վո րա կան խառ նուր դի լա վա գույն կայու նու թյուն,
 » հ նա րա վոր է կի րա ռել ա զո տա կան պա րար տա նյու թե րի 
հետ հա մա տեղ:
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պու մա® Սու պե րը ընտ րո ղա կան ազ
դե ցու թյա մբ հետ ծ լային հեր բի ցիդ է՝ խի ստ 
բա րձր և ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյա մբ:

Բա րձր ընտ րո ղա կան հետ ծլային հեր բի
ցիդ է հա ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի 
մոտ մի ա մյա հա ցազ գի մո լա խո տե րի 
դեմ նպա տա կաս լաց պայ քար ծա վա լե լու 
հա մար

Ազ դող նյու թը` պե նոք սապ րոպպէ թիլ 75գ/լ 
Պրեպարատային ձևը` 
յու ղաջ րային է մուլ սի ա

 պՈւ ՄԱ® ՍՈւ պԵՐ պՐ ԵպԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը Ար դյու նա վետ է հող մա խո տի, խր փու կի, աղ վե սա գու, կո
րե կի նկատ մա նբ

Կ իրա ռու մը
Ցո րե նի, գա րու, ա շո րայի դաշտե րում: Պրե պա րա տի մի
ջո ցով կա րե լի է ոչն չաց նել ա մե նավ նա սա կար մո լա խո տե
րը՝ ծի լե րը դուրս գա լուց հե տո:

Ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզ մը

Ազ դող նյու թը կլան վում է մի այն տե րև նե րի մի ջո ցով, այլ 
ոչ հո ղի: Բույ սի վրա չո րա նա լուց հե տո նրա ար դյու նա վե
տու թյան վրա տե ղում նե րը չեն ազ դում: Մո լա խո տի ներ
սում ազ դող նյու թը ա րագ տե ղա շա րժ վում է տեր ևից դե
պի աճ ման կե տը, ո րը գտն վում է ցո ղու նի հիմ քում: Պրե
պա րա տը խախ տում է մո լա խո տի բջիջ նե րում ճար պաթ
թու նե րի սին թե զը, ո րի հետ ևան քով բույ սը մա հա նում է: 
Մո լա խո տը վե րջ նա կա նո րեն մա հա նում է սրս կու մից տաս 
օր հե տո:

Ծախ սի նոր ման 0,81,0 լ հեկ տար

Կի րառ ման ա ռա նձ նա
հատ կու թյուն նե րը

Կա տա րել ման րա կա թի լային սրս կում՝ բան վո րա կան հե
ղու կի 150լ հեկ տար ծախ սի նոր մայով: Կիրառ ման օպ տի
մալ ժամ կե տը՝ 

 » մո լա խո տի 2 տեր ևից մի նչև երկ րո րդ հան գույ ցի դուրս 
գա լը,

 » մ շա կա բույ սի ա ռա ջին տեր ևից մի նչև եր րո րդ իս կա
կան տեր ևի փու լը:

* Регистрация ожидается.
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Հա մա տե ղե լի ու թյու նը

Պու մա սու պե րը բնու թա գր վում է բույ սե րի պա շտ պա նու
թյան այլ մի ջոց նե րի՝ ֆուն գի ցիդ նե րի, ին սեկ տի ցիդ նե րի 
և հե ղուկ օր գա նա կան պա րար տա նյու թե րի հետ հա մա
տե ղե լու հնա րա վո րու թյա մբ: Սա տն տե սում է բան վո րա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի քա նա կը և ծախ սե րը:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ու նի հի ա նա լի ընտ րո ղա կա նու թյուն:
 »  Բա րձ րար դյու նա վետ հս կո ղու թյուն մի ա մյա հա
ցազգի մո լա խո տե րի նկատ մա մբ:

 »  Բա քային խառ նուր դի ճկու նու թյուն:
 »  Դի մաց կուն է ան ձր ևի կող մից լվաց ման նկատ մա մբ:
 »  Հեշ տու թյա մբ է կի րառ վում:

* Регистрация ожидается.
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 Հու սա լի հետ ծ լային ազ դե ցու թյան պատ րաս տուկ է սո խի և սխ տո րի ցան քե րում՝ 
միամյա երկ շա քիլ մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րում:

Ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզ մը

Ընտ րո ղա կան և բա րձր ար դյու նա վետ հետ ծլային կոն տակտ ազ
դե ցու թյան հեր բի ցիդ է, որն ազ դում է մի այն տե րև նե րով: Ազ դող 
նյու թը խա փա նում է ֆո տո սին թե զի գոր ծըն թա ցը: Նրա ար դյու
նա վե տու թյու նը բա րձ րա նում է 10 աս տի ճա նից բա րձր օ դի ջեր
մաս տի ճա նի, լավ լու սա վո րու թյան, օ դի և հո ղի խո նա վու թյան 
պայ ման նե րում: Ար դյուն քը նկատ վում է ար դեն սրս կու մից մի քա
նի ժամ հե տո: Մո լա խո տե րի տե րև նե րը դեղ նում են և մա հա նում: 
Վե րջ նա կա նո րեն ոչն չա նում են 815 օր հե տո:

Ընդ հա նուր 
հա նձ  նա րա րա 
կան ներ

Չսրս կել սպաս վող ան ձր ևից 46 ժամ շուտ: Չսրս կել վնաս ված, 
թույլ բույ սե րը, ինչ պես նաև խի ստ շո գե րի, ցուրտ ե ղա նա կի, 
ե րաշ տի, ու ժեղ քա մի նե րի ժա մա նակ: 
Միջ շա րային տա րա ծու թյուն նե րի հո ղը չմ շա կել սրս կու մից 1 շա
բաթ վա ըն թաց քում:
 Փակ գրուն տում չկի րա ռել: Բա քային խառ նուրդ նե րում չօգ տա
գոր ծել:

Կի րա ռու մը

Սո խ՝ բո լոր գե նե րա ցի ա նե րի (բա ցի կա նաչ վի ճա կում օգ տա գոր
ծե լուց): Սրս կել 26 տեր ևի փու լում, ծախ սի քա նա կը 1,53,0 լ հեկ
տար: 
Ա ռա ջին սրս կու մը կա տա րել 12 տեր ևի փու լում՝ 1,01,5լ հեկ տար 
նոր մայով: Ե րկ րո րդ սրս կու մը՝ մո լա խո տե րի ա ճից ել նե լով:
Սխ տո րը սրս կել 23 տեր ևի փու լում: Ծախ սի քա նա կը 1,53,0 լ հեկ
տար:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ակ տի վո րեն ազ դում է ա ռա վել դի մաց կուն երկ շա քիլ մո լա
խո տե րի վրա :

 » Ու նի կի րառ ման լայն ո լո րտ՝ սկ սած 26 տեր ևի փու լից: 
 » Ու նի կի րառ ման ճկու նու թյուն և օգ տա գո րծ վում է մի քա նի 
փու լե րո վ:

 »  Չի թող նում հո ղային հետ ևա նք նե ր:
 » Մ շա կա բույ սում բա ցա կայում են մնա ցո րդ նե րը:

Կոն տա կտ ազ դե ցու թյան հեր բի ցիդ է 
սո խի և սխ տո րի ցան քե րը մի ա մյա լայ
նա տե րև մո լա խո տե րից պա շտ պա նե լու 
հա մար

Ազ դող նյու թը̀  Ի ոք սի նիլ 225գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը՝ 
խտաց ված է մուլ սի ա

 ՏՈՏ ՐԻլ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը
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Նոր ին սեկ տի ցիդ է բան ջա րա նո ցային 
և պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի թե փու
կաթևա վոր վնա սա տու նե րի թր թո ւր նե րի 
դեմ պայ քա րի հա մար

Ազ դող նյու թը՝ ֆլու բեն դի ա միդ 480 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը՝ 
սո ւս պեն զի ոն կոն ցե նտ րատ

®

ԲԵլՏ® պԵՐ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզ մը

Պ րե պա րա տը գրգ ռո ւմ է ռի ա նո դի նային ռե ցեպ տոր նե րին, 
որն ան հնա րին է դա րձ նո ւմ մի ջատ նե րի տե ղա շար ժը և կեն
սու նա կու թյու նը՝ հա սց նե լով նրա նց մահ վան: Ռի ա նո դի նային 
ռե ցեպ տոր նե րը նե րբջ ջային կա ռո ւց վա ծք ներ են, ո րո նք նա
խա տես ված են կալ ցի ու մի ի ոն նե րի ա րագ ա զատ ման հա մար, 
ո րը հան գեց նո ւմ է մկան նե րի կր ճատ մա նը: Ֆու բեն դի ա մի դը 
ռե ցեպ տո րի մոտ ա ռա ջաց նո ւմ է « կա րճ մի ա ցո ւմ», ո րի հետ
ևան քով ամ բո ղջ կալ ցի ու մը ա զատ վո ւմ է ան սահ մա նա փակ 
քա նա կու թյա մբ: Դրա հետ ևան քով թր թո ւր նե րը կո րց նո ւմ են 
հս կո ղու թյու նը մկան նե րի նկատ մա մբ, շար ժու նա կու թյու նը և 
դա դա րեց նո ւմ ի րե նց գոյու թյու նը: Այ նու հե տև տե ղի է ու նե նո ւմ 
լի ա կա տար պա րա լի զա ցո ւմ և մահ: Վնաս ված թր թո ւր նե րը 2 
ան գամ կա րճ են, քան ա ռո ղջ նե րը:

Ազ դե ցու թյան 
ոլորտը

Ե գիպ տա ցո րե նի բվիկ, բամ բա կե նու բվիկ, կա ղամ բի բի լան, 
գամ մաբ վիկ, կա ղամ բի ցեց, բվիկ, լո լի կի ցեց, կար տո ֆի լի 
ցեց: Բել տը ակ տի վո րեն ազ դո ւմ է բան ջա րա նո ցային և պտ
ղա տու մշա կա բույ սե րի թե փու կաթ ևա վոր վնա սա տու նե րի, 
ինչ պես նաև սոյայի, ե գիպ տա ցո րե նի և ծխա խո տի թե փու
կաթ ևա վոր վնա սա տու նե րի թր թո ւր նե րի վրա:

Անվտանգությունը Անվ տա նգ է օգ տա կար մի ջատ նե րի հա մար:

Ա ռա վե լու թյո ւն նե րը

 » Հ զոր ազ դե ցու թյո ւն լայն սպեկ տ րի թե փու կաթ ևա վոր վնա
սա տու նե րի, ընդ հո ւպ լո լի կի ցե ցի, կար տո ֆի լի ցե ցի դեմ: 

 » Ա րագ « Նոկ դաո ւն» է ֆե կտ :
 » Ա ռա ջա րկ վող նոր մա նե րով կի րա ռե լու դեպ քո ւմ ան վ տա նգ է 
գի շա տիչ և օգ տա կար մի ջատ նե րի հա մա ր:

 »  Չու նի խա չա ձև ռե զիս տեն տայ նու թյո ւն:
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու Ծախ սի
նոր ման Սրս կո ւմ նե րի թիվը

Կա ղա մբ, 
լո լիկ, 
կարտոֆիլ

Թե փու կաթ ևա վոր նե ր
(բվիկ ներ, ցե ցեր և այլն)

0.040.1 3

Եգիպտացորեն 0.050.22 3

Հն դա վոր 
մշա կա բույ սեր 0.080.44 3

Խա ղո ղ 0.200.32 3

Ցա ծր նոր մայով սրս կո ւմ նե րը կի րա ռո ւմ են 
վնա սա տու նե րի քիչ քա նա կու թյան և կա
նաչ զա նգ վա ծի փո քր ծա վա լի դեպ քո ւմ:

13



Սին թե տիկ պի րետ րոիդ նե րի խմբին 
պատ   կա նող, ազ դե ցու թյան լայն շրջա  նա
կով կոն տա կտա ղի քային ազ դե ցու թյան 
ին սե կ տի ցիդ է

Ազ դող նյու թը` դել տա մետ րին 25գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը`
խտաց ված է մուլ սի ա

Դե ցիս® Բլ յուն մի ակ պի րետ րոի դն է, ո րի ազ դող նյու թը (դել տա մետ րին) կա զմ
ված է մեկ ակ տիվ ի զո մե րի ց։ Ակ տիվ ի զո մեր նե րը ճշ տո րեն ուղղ վում են դե պի վնա
սա տուի զգայուն մա սե րը, ո րով էլ պայ մա նա վոր ված է պրե պա րա տի ա ռա վել ակ տի
վու թյու նը:

  ԴԵ ՑԻՍ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը

Ազ դում է կոն տա կտ ա ղի քային ճա նա պար հով և 
ոչնչաց նում է վնա սա տու նե րին՝ ազ դե լով նրա նց 
նյար դային հա մա կար գի վրա։ Ո րոշ տե սա կի վնա
սա տու նե րի հան դեպ ցու ցա բե րում է վա նող և վա
խեց նող լրա ցու ցիչ է ֆե կտ։

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը

Բա քային խառ նուրդ նե րի ձևով կա րե լի է կի րա ռել 
շատ հեր բի ցիդ նե րի, ին սեկ տի ցիդ նե րի, ֆուն գի ցիդ
նե րի և պա րար տա նյու թե րի հե տ՝ բա ցա ռու թյա մբ 
ու ժեղ հիմ նային պատ րաս տուկ նե րի։ Սա կայն յու
րա քան չ յուր դեպ քում խոր հուրդ է տր վում նա խօ րոք 
ստու գել նրա նց քի մի ա կան հա մա տե ղե լի ու թյու նը։

Ա ռա վե լու թյուն նե րը  » Ու նի բա րձր ար դյու նա վե տու թյուն
 » Կի րառ ման մեծ շր ջա նա կ
 » Ա րագ ազ դե ցու թյուն
 » Ան ձրև նե րի նկատ մա մբ բա րձր կայու նու թյուն։
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Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր ման 

լ/ հա

Բան վո րա կան 
հե ղու կի ծախ սի 

քա նա կը

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Ցո րեն Վ նա սա կար կրի ա յիկ, լվիճ ներ, 
տր  ի պս  ներ, հա  ցաբ զեզ ներ 0,25 400 20(2)

Հա ցա ճան ճեր 0,2 20(1)

Հա ցա բույ սե րի բվիկ 0,3

Գա րի Հա ցա բույ սե րի լվիկ ներ, 
հա ցա ճան ճեր 0,2 400 20(1)

Ե գիպ տա ցո րեն Բամ բա կե նու բվիկ 0,50,7 400 20(2)

Ե գիպ տա ցո րե նի ցեց 0,5

Ար ևա ծա ղիկ Մար գա գետ նի հրա թի թեռ 0,1-0,15 400 20(2)

Կար տո ֆիլ Կո լո րա դյան բզեզ 0,1-0,15 400

Կար տո ֆի լի ցեց 0,10,15

Շա քա րի 
ճա կն դեղ

Մար գա գետ նի 
հրա թի թեռ 0,250,5 400 20(2)

Ո լոռ Ո լո ռի ցեց 0,2 400 30(2)

Կա նաչ ո լոռ Ո լո ռի հա տի կա կեր 0,2 400 20(1)

լո լիկ Հո ղաբ նակ բվիկ 0,250,5 400 30(1)

Կո լո րա դյան բզեզ 0,15

Կա ղա մբ Բ վիկ ներ, ցե ցեր, կա ղամ բի 
ճեր մա կա թի թեռ, լվիկ ներ 0,3 400 20(2)

Խն ձո րե նի Պտ ղա կեր 0,51 10001500 30(1)

Տան ձե նի Տան ձե նու լվիկ 0,6 10001500

Խա ղո ղի վազ Ող կու զա կեր 0,40,6 6001200

Դեղ ձե նի Ար ևե լ յան պտ ղա կեր 0,5 8001200 20(2)

Ձ մե րուկ, սեխ Հո ղաբ նակ բվիկ ներ 0,250,5 400 գար նա նը

Գա զար Գա զա րի ճա նճ, գա զա րի 
տե րևային լվիճ ներ 0,3 400 20(1)

Ա րո տա վայ րեր Մո րեխ ներ 0,40,5 400 20(1)

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը
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Դե ցիս Ֆլյուք սը հայտ նի դե ցիս պրե պա
րա տային ըն տա նի քի նո րաց ված պրե
պա րա տային ձև է

Ազ դող նյու թը` դել տա մետ րին 25գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
է մուլ սի ոն կոն ցե նտ րատ

  ԴԵ ՑԻՍ® ՖլՅՈւքՍ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը

Ա րա գա շա րժ կա թի լի հատ կու թյու նը, ո րը նո րա գույն 
կպ չուն նյու թե րի հաշ վին ծած կում է տեր ևային մա կե
րե սը և թա փան ցում վնա սա տուի մա րմ նի մեջ, ա պա
հո վում է նախ կի նում ան հա սա նե լի ար դյունք՝ պի րետ
րոիդ նե րի խմ բի մյուս պրե պա րատ նե րի հա մե մա տ։ 
Այս դա սին պատ կա նող պրե պա րատ նե րի մեջ ա ռա
ջին ան գամ կի րառ վել են կո մպ լե քս մի ա ցու թյուն ներ, 
ո րո նք ոչ մի այն բա րե լա վում են տեր ևի մնա լը, այլ նաև 
կայու նաց նում են ազ դող նյու թի ա մո րֆ վի ճա կը։ Դա 
թույլ է տա լիս ոչ մի այն կր ճա տել կո րուստ նե րը, այլև 
ու ժե ղաց նել վնա սա տու նե րի նկատ մա մբ ազ դե ցու
թյու նը (այդ թվում ու նի հս կայա կան օ վի ցիդ է ֆե կտ)։

Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը

Պ րե պա րա տի ազ դող նյու թը ար գե լա կում է նյար
դային իմ պուլս նե րի նոր մալ փո խան ցու մը։ Դրա 
հետ ևան քով մի ջատ նե րը ա րագ կո րց նում են հա վա
սա րա կշ ռու թյան և սն վե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րը 
հան գեց նում է նրա նց ա րագ ոչն չա ց մա նը։

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Նոր քայլ է պի րետ րոիդ նե րի պրե պա րա տային 
ձևի զար գաց ման մե ջ:

 » Կան խում է տեր ևի մա կե րե սից թափ վե լը և լվաց վե լը:

 » Ու նի լա վա գույն տա րա ծում մա կե րե սով, ա ռա վել 
մեծ մա կե րե սի պա շտ պա նու թյուն:

 » Ու ժեղ սպա նիչ ար դյունք:

 » Բա րե լավ ված ակ տի վու թյուն՝ ծծող վնա սա տու
ների նկատ մա մբ:
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու Ծախ սի նոր
ման լ/ հա

Բան վո րա կան 
հե ղու կի ծախ սի 

քա նա կը

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Խն ձո րե նի
Խն ձո րե նու ծաղ կա կեր, 
եր կա րա կն ճիթ, պտ ղա
կեր, տեր ևաո լոր, ցեց

0,51 10001500 30(2)

Խա ղո ղի վազ Ող կու զա կեր 0,4 6001200 30(2)

Ցո րեն, գա րի Հա ցա հա տի կի բզեզ ներ, 
ո ջիլ, տզ րուկ, հա ցաբ զեզ 0,4 400 30(1)

լո լիկ Բ վիկ ներ, 
կո լո րա դյան բզեզ 0,15 400 7(2)

Սոխ Սո խի ճա նճ, 
սո խի բզ զան 0,3 400 20(2)

Կա ղա մբ Բ վիկ ներ, ցեց, սպի տա
կա թի թեռ, լվիկ ներ 0,3 400 20(2)

Ռա պս Լ վիկ ներ, ծաղ կա կեր ներ, 
սղո ցա րար ներ 0,30,5 400 20(2)



Դե ցիս® պրո ֆին Դե ցիս ին սեկ տի ցիդի կա տա րե լա գո րծ ված ձևն է, որն ու նի ազ դող 
նյու թի ա ռա վել մեծ խտու թյուն և օգ տա գո րծ ման հա մար հար մար պրե պա րա տային ձև՝ 
ջրա լույծ գ րա նուլներ։ 

Ի նչ պես Դե ցի սը®, այն պես էլ Դե ցիս® պրո ֆին հան դի սա նում է աշ խար հում մի ակ պի րետ
րոի դը, ո րի ակ տիվ նյու թը բաղ կա ցած է ըն դա մե նը մեկ ակ տիվ իզոմ երի ց։ Մյուս պի րետ րոիդ
նե րի ազ դող նյու թը ի րե նց բա ղադ րու թյան մեջ ու նեն եր կու կամ ա վե լի ի զո մեր ներ, ո րոն ցից 
մի այն մե կը կա րող է ակ տիվ լի նել։ Դե ցիս® պրո ֆին ցու ցա բե րում է ա ռա վե լա գույն կեն սա բա
նա կան ակ տի վու թյուն՝ հեկ տա րի վրա ազ դող նյու թի նվա զա գույն ծախսի նոր մայո վ։

Ժամ անա կա կից կոն տա կտա ղի քային 
ա զ դեցու թյան ին սեկ տի ցիդ է ազ դե ցու
թյան լայն ո լոր տով, կի րառ վում է բազ մա
թիվ գյու ղա տն տե սա կան մշա կա բույ սե րի 
մշա  կու թյան հա մա ր

Ազ դող նյու թը` դել տա մետ րին 25գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
 ջրա լույծ գրա նուլ ներ

  ԴԵ ՑԻՍ® ՖլՅՈւքՍ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզ մը

Ազ դում է կոն տա կտա ղի քային ճա նա պար հով և ոչն չաց նում վնա սա տու
նե րին՝ ազ դե լով նրա նյար դային հա մա կար գի վրա։ Բա ցի այդ, ո րոշ վնա
սա տու ների հա մար պրե պա րա տը ցու ցա բե րում է լրա ցու ցիչ վա նող է ֆե կտ։ 
Այն գոր ծում է շատ ա րա գ՝ մի քա նի վայր կյա նից մի նչև մի քա նի րո պե։

Կի րառ ման ա ռա
նձ նա հատ կու
թյուն նե րը

Կի րառ վում է ողջ վե գե տա ցի այի ըն թաց քում, ու նի լայն ջեր մաս տի ճա նային 
օգ տա գո րծ ման պա տու հա ն՝ ա ռա նց ար դյու նա վե տու թյան ան կման որ ևէ 
նշա նի։ Բայց 25°ից բա րձր օ դի ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում նկատ վում է ակ
տի վու թյան ան կում, ո րը բնո րոշ է բո լոր պի րե տր ոիդ նե րի ն։ Այս պայ ման նե
րում խոր հուրդ է տր վում սրս կում նե րը կա տա րել ե րե կոյան ժա մե րի ն։

Հա մա տե ղե լի ու
թյու նը

Դե ցիս պրո ֆին բա քային խառ նուրդ նե րում կա րե լի է օգ տա գոր ծել հեր
բի ցիդ նե րի, ին սեկ տի ցիդ նե րի և պա րար տա նյու թե րի մեծ մա սի հե տ։ 
Սա կայն յու րա քան չ յուր ան հա տա կան դեպ քում խոր հուրդ է տր վում օգ
տա գոր ծու մից ա ռաջ կա տա րել քի մի ա կան հա մա տե ղե լի ու թյան փո րձ։

Ա ռա վե լ ու թյուն
նե րը

 » Ու նի ա ռա վել բա րձր ար դյու նա վե տու թյուն՝ շնոր հիվ նոր, բա րե լավ
ված բա նաձ ևի ։

 » Հի ա նա լի հա մա տե ղում է բա քային խառ նուրդ նե րում:
 » Բա ցա կայում են օր գա նա կան լու ծիչ նե րը:
 » Ու նի ա րագ ոչն չա ցնող « նոկ դաուն» է ֆե կտ:
 » Ու նի լրա ցու ցիչ վա նող է ֆե կտ:
 » Հար մար է օգ տա գո րծ ման, (չու նի տհաճ հոտ, փո շի չի ա ռա ջաց նում), 
տե ղա փոխ ման և պահ պան ման հա մա ր։
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Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր մա ն
կգ/ հա

Բա նվ հե ղու
կի ծախ սի 

քա նա կը լ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Ցո րեն

Տզ րու կա թր թուր, 
վնա սա կար կրիայիկ, 
ցո րե նի տրի պս, 
հա ցա բույ սե րի լվիճ ներ

0,04 400 30(1)

Շա քա րի 
ճա կն դեղ

Ճա կն դե ղի եր կա րա
կնճիթ, լվիկ ներ, լվիճ ներ

0,050,07 400 30(1)

Վա րունգ Լ վիճ ներ, տրի պս ներ 0,005
0,04

400 7(2)

Խն ձո րե նի Խն ձո րե նու ծաղ կա կեր, 
եր կա րա կն ճիթ, պտ ղա կեր, 

0,050,1 8001200 30(2)

Տան ձե նի Խն ձո րե նու, տան ձե նու, 
ար ևե լ յան պտ ղա կերներ

0,1 8001500 30(2)

Սա լո րե նի Սա լո րե նու և ար ևե լ յան 
պտ ղա կեր, լվիճ ներ

0,1 8001200 20(2)

Կա ղա մբ, 
լո լիկ

Լ վիճ ներ, խա չա ծաղ կա
վոր նե րի լվիկ ներ, 
բվիկ ներ

0,05 400 20, 30(23)

Խա ղո ղի վազ Ող կու զա կեր 0,1 8001000 30(23)

Կար տո ֆիլ Կո լո րա դյան բզեզ, լվիճ
ներ, տրի պս ներ

0,015
0,03

400 20, 30(23)



  

էն վի դո րը® պատ կա նում է կե տոԷ նոլ նե րի նոր քի մի ա կան դա սին (տետ րո նի կային 
թթու ներ)։ Ազ դե ցու թյան նոր մե խա նիզ մի շնո րհիվ՝ (լի պիդ նե րի սին թե զի ար գե լա փա կում), 
էն վի դո րը® վնա սա տուի մոտ չի ա ռա ջաց նում խա չա ձև դի մաց կո ւնու թյուն ստան դա րտ 
ակա րի ցիդ նե րից  ոչ մե կի հե տ։ էն վի դո րը® ար դյու նա վետ է բու սա կան տզե րի զար գաց ման 
բո լոր փու լե րի դեմ (ձու, թր թուր, հա րս նյակ, հա սուն մի ջատ) կոն տա կտ ազ դե ցու թյան շնոր հի վ։

Տ զե րի դեմ պայ քա րի ա ռա վել նպաս տա վոր ժա մա նա կա շր ջա նը  դա վաղ, սկզբ նա կան 
շր ջա նն է, երբ նրա նց թվա քա նա կը դեռ քիչ է, ո րը թույլ է տա լիս ար դյու նա վետ ազ դել վնա
սա տուի վրա։ Չնայած, էն վի դո րը® ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն է թող նում ամ բո ղջ վե գե տա
ցիայի ըն թաց քում, նրան կա րե լի է կի րա ռել նաև տզե րի ա ռա վել  մեծ քա նա կու թյան դեպ քում։  

Ոչ սիս տե մային ազ դե ցու թյան 
ա կա րի ցիդ (տ զաս պան) է

Ազ դող նյու թը̀  սպի րո դիկ լո ֆեն  240 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
սուս պեն զի ոն կոն ցե նտ րատ

էՆ ՎԻ ԴՈՐ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը

Ոս տայ նա տիզ, խն ձո րե նու դե ղին ոս տայ նա տիզ, սո վո րա կան ոս տայ
նա տիզ, ցիտ րու սային կար միր ոս տայ նա տիզ, ջեր մո ցային կար միր 
ոս տայ նա տիզ, գո րշ ոս տայ նա տիզ, խա ղո ղի ժան գա տիզ, տան ձե
նու սո վո րա կան ոս տայ նա տիզ, մի ջատ նե րի ց՝ տան ձե նու սո վո րա կան 
տերևալ վիկ, ստո րա կե տան ման վա հա նա կի ր։

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը

Հա մա տե ղե լի է բազ մա թիվ ֆուն գի ցիդ նե րի և ին սեկ տի ցիդ նե րի հե տ։ 
Չնայած դրան, յու րա քան չ յուր դեպ քում պե տք է նա խօ րոք փոր ձել հա
մա տե ղե լի ու թյու նը։ 
Տեր ևալ վիկ նե րի դեմ սրսկում նե րը պե տք է հա մը նկ նեն « դե ղին ձու» 
փու լին, իսկ  վա հա նա կիր նե րի դե մ՝ հա րս նյա կի փու լի ն։ 
Չի կա րե լի էն վի դո րը® խառ նել Մի կալ ֆուն գի ցի դի հե տ։    

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Նոր դա սի ա կա րի ցիդ է՝ նո րաց ված ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մով, 
ակ տիվ է ստան դա րտ ա կա րի ցիդ նե րի հանդեպ դի մաց կուն պո պու
լ յա ցի ա ների նկատ մա մբ: 

 » Ու նի եր կա րա տև ազ դե ցու թյուն
 » Ու նի տե րև նե րի վրա կպ չո ղա կա նու թյան հատ կու թյուն, դի մաց կուն 
է տե ղում նե րի նկատ մա մբ:

 » Ու նի օգ տա գո րծ ման լայն ո լո րտ, քիչ կախ վա ծու թյուն ե ղա նա կային 
պայ ման նե րի նկատ մա մբ (ջեր մաս տի ճան, խո նա վու թյուն, տե ղում
ներ):

 » Ու նի կի րառ ման ճկու նու թյուն, բա ցար ձակ հս կո ղու թյուն տզե րի բո
լոր հիմ նա կան տե սակ նե րի նկատ մա մբ:

 » Ու նի հզոր օ վի ցիդ (ձ վաս պան) է ֆե կտ, հս կո ղու թյուն զար գաց ման 
բո լոր փու լե րի նկատ մա մբ,ար դյուն վե տու թյուն է գե րի նկատ մա մբ:

 » Ու նի հզոր կո ղմ նա կի ազ դե ցու թյուն վա հա նա կիր նե րի,  տեր ևալ
վիկ ների,  լվիճ նե րի նկատ մա մբ։ 
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ԻՆ
 Ս

Ե
Կ Տ

Ի
 Ց

ԻԴ
 Ն

Ե
Ր

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր ման 
կգ/ հա

Բա նվ. հե ղու կի 
ծախ սի 

քա նա կը լ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Խն ձո րե նի 
Տան ձե նի

Տան ձե նու ժան գա տիզ, պտ ղա տու
նե րի կար միր տիզ, տան ձե նու սո
վո րա կան տեր ևալ վիկ, պտ ղա տու
նե րի գո րշ տիզ, խն ձո րե նու ստո րա
կե տան ման վա հա նա կիր և այլ

0,4  0,5 1000 30(2)

Կո րի զա վոր ներ

Դեղ ձե նու ար ծա թա փայլ տիզ, սա
լո ր ե նու տեր ևային տիզ, պտ ղա տու  
նե րի գո րշ տիզ, սո վո րա կան ոս  տայ
նա տիզ, պտ ղա տու նե րի կար   միր 
տիզ 

0,4  06 1000 30(1)

Խաղողի վազ

Պտ ղա տու նե րի կար միր տիզ, սո
վո րա կան և խա ղո ղի ոս տայ նա
տիզ, խա ղո ղի ժան գա տիզ և այլն

0,4  0,5 1000 30(2)

Ցիտ րու սային ներ

Ցիտ րու սային բող բո ջա տիզ, ցի տ
րու  սային կար միր և մա զոտ տիզ, 
ար  ծա թա փայլ տիզ, սո վո րա  կան 
ոս   տայ նա տիզ, պտ ղա տու նե րի գորշ 
տիզ և այլն

0,2  0,4 1000



   

 Կա լիպ սոն® սիս տե մային ին սեկ տի ցիդ է, ո րի նոր, բա րձ րար դյու նա վետ ազ դող նյու թը 
տի ակ լոպ րի դն է, որն ու նի կոն տա կտ և ա ղի քային ազ դե ցու թյուն։ Եր կա րա տև ազ դե ցու թյան 
ըն թաց քում պրե պա րա տը ոչն չաց նում է վնա սա տու նե րին նույ նի սկ ծախ սի ցա ծր նոր մա
ների դեպ քում։

Յու րա հա տուկ ազդ ման մե խա նիզ մի շնոր հիվ պրե պա րա տը կա րե լի է օգ տա գոր
ծել ցան կա ցած ժա մա նա կ։ Բա ցի այդ, ճի շտ դոզ ա վոր ման դեպ քում պրե պա րա տը ան
վտանգ է մե ղու նե րի հա մար, ո րը թույլ է տա լիս սրս կում ներ ի րա կա նաց նել նաև ծա ղկ ման 
ընթաց քում։

 Ներ բու սային ին սեկ տի ցիդ է՝ կոն տակ 
տա ղի քային ազ դե ցու թյա մբ 

Ազ դող նյու թը` տի ակ լոպ րիդ 480 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
սուս պեն զի ոն կոն ցե նտ րա տ

 ԿԱ լԻպ ՍՈ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը Կա լիպ սոն® կա րե լի է խառ նել ֆուն գի ցիդ նե րի և ին սեկ տի
ցիդ նե րի հետ:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Նոր քայլ է քլոր նի կո տի նի լային խմ բի ին սեկ տի ցիդ նե րի 
շար քում:

 » Ան գե րա զան ցե լի պրե պա րատ է կար տո ֆի լը կո լո րա դյան 
բզե զից պա շտ պա նե լու  ա ռու մո վ:

 » Ու նի բա րձր ար դյու նա վե տու թյուն խն ձո րե նու պտ ղա կե րի 
դեմ պայ քա րում:

 » Բա ցա կայում է ռե զիս տեն տու թյու նը վնա սա տու նե րի մո տ
 » Ու նի կի րառ ման լայն շր ջա նակ: 
 » Ան վտա նգ է մե ղու նե րի և ի շա մե ղու նե րի հա մար:
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր մա ն
կգ/ հա

Բա նվ. 
հե ղու կի 
ծախ սի 

քա նա կը 
լ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Խն ձո րե նի, տան ձե նի, 
դեղ ձե նի,  բալ, կե ռաս

Պտ ղա կեր, տեր ևաո լոր, 
լվիճ ներ, սղո ցող ներ, 
ծաղ կա կեր ներ

0,250,35 1000 30(2)

Խա ղո ղի վազ Ող կու զա կեր 0,20,25 1000 30(3)

Կար տո ֆիլ, լո լիկ, սմ բուկ, 
գա զար, ճա կն դեղ

Կո լո րա դյան բզեզ, լվիճ
ներ, տրի պս ներ, գա զա
րի ճա նճ, տեր ևալ վիկ, 
եր կա րա կն ճիթ

0,10,15 400 20(1)

Վա րունգ, ձմե րուկ, սեխ, 
սոխ, կա ղա մբ, ծխա խոտ Լ վիճ ներ,  տրի պս ներ 0,150,25 400 20(1)

26

23



 Նոր ստան դա րտ է բույ սե րի պա շտ պա
նու թյան բնա գա վա ռում 

  Կո ֆի դո րը® բա րձ րար դյու նա վետ, քիչ թու նու նակ, կոն տա կտ և սիս տե մային ազ դե ցու
թյան ին սեկ տի ցիդ է  լայն  սպե կտ րի վնա սա տու նե րի դե մ՝ եր կա րա տև պա շտ պա նա կան 
ազ դե ցու թյա մբ։ Կոն ֆի դո րի ա ռա վե լու թյու նը կայա նում է նրա ազդ ման նոր մե խա նիզ մի 
մեջ, ո րի հան դեպ մի ջատ նե րի դի մաց կու նու թյու նը բա ցա կայում է։ Պրե պա րա տը թույլ թու
նու նակ է տա քա րյուն նե րի հա մար և ան վտա նգ՝ շր ջա կա մի ջա վայ րի  նկատ մա մբ։

 Կոն ֆի դո րն®  օժտ ված է լրա ցու ցիչ խթա նիչ ազ դե ցու թյա մբ, ո րի շնոր հիվ բույ սը ստա
նում է ո րո շա կի հա կա սթ րե սային պա շտ պա նու թյուն ե րաշ տի, գեր խո նա վու թյան և այլ ան
բա րեն պա ստ պայ ման նե րի նկատ մա մբ։ 

Ազ դող նյու թը̀  ի մի դակ լոպ րիդ  200 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
ջրա լույծ կոն ցե նտ րա տ

ԿՈՆՖԻԴՈՐ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Վնա սա կար մի ջատ նե րի նկատ մա մբ նոր ազ դե ցու թյուն ու նի, 
ո րի դեմ մի ջատ նե րը չեն կա րո ղա նում դի մադ րե լ:

 » Ու նի ու ժեղ սիս տե մային ազ դե ցու թյուն՝ ար մատ նե րի և ցո ղու նի 
մի ջո ցո վ:

 » Ու նի լայն ազ դե ցու թյան ո լո րտ կր ծող և ծծող վնա սա տու նե րի 
նկատ մա մբ:

 » Ու նի եր կա րա տև պա շտ պա նա կան ազ դե ցու թյուն, ո րի շնոր հիվ 
մեկ սրս կու մը լրիվ բա վա րար է բույ սի պա շտ պա նու թյան հա մա ր:

 » Թու նու նակ չէ տա քա րյուն նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մա ր:
 » Օժտ ված է խթա նիչ ազ դե ցու թյա մբ։

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր ման 
կգ/ հա

Բա նվ. հե ղու կի 
ծախ սի քա նա կը 

լ/ հա 

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Կար տո ֆիլ, 
լո լիկ, սմ բուկ

Կո լո րա դյան բզեզ, 
լվիճ ներ, տրի պս ներ 0,250,3 400 10(2)

Խա ղո ղի վազ Տեր ևաո լոր ներ 0,3 1000 30(2)

Խն ձո րե նի, 
սա լո րե նի, դեղ ձե նի

Լ վիճ ներ, 
պտ ղա կեր ներ 0,3 1000 20(2)

լո լիկ, վա րունգ 
(փակ գրուն տում)

Ջեր մո ցային սպի տա
կա  թի թեռ, տրի պս ներ 0,50,6 1000 3(2)
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Ազ դե ցու թյան լայն շր ջա նա կով 
ին սեկ տի ցիդ է

Ազ դող նյու թը̀  ի մի դակ լոպ րիդ  700 գ/կգ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
ջրա լույծ գրա նուլ ներ

ԿՈՆՖԻԴՈՐ® ՄԱքՍԻ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

 Կոն ֆի դոր® Մաք սին  բա րձ րար դյու նա վետ սիս տե մային ին սեկ տի ցիդ է՝ կոն տա կտա
ղի քային ազ դե ցու թյա մբ, ուղղ ված է կր ծող և ծծող մի ջատ նե րի դե մ։

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը Ազ դում է հա վա սա րաթ ևա վոր նե րի, կա րծ րաթ ևա վոր նե րի, թեփու
կաթ ևա վոր նե րի և այլ վնա սա տու նե րի վրա:

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը
Հա մա տե ղե լի է ֆուն գի ցիդ նե րի մեծ մա սի հետ, սա կայն յու րա
քան չ յուր կո նկ րետ դեպ քում օգ տա գոր ծու մից ա ռաջ պե տք է 
ստու գել քի մի ա կան հա մա տե ղե լի ու թյու նը:    

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ու նի բա րձր ակ տի վու թյուն վնա սա տու նե րի նկատ մա մբ:
 » Սիս տե մային հատ կու թյան շնոր հիվ կա րո ղա նում է պայ քա րել 
թա քն ված ապ րող մի ջատ նե րի դե մ:

 » Կոն տա կտա ղի քային ազ դե ցու թյան շնոր հիվ ա րա գո րեն 
ոչնչաց նում է վնա սա տուի ն:

 » Ու նի եր կա րա տև պա շտ պա նա կան ազ դե ցու թյուն:
 » Հնա րա վոր է հան քային պա րար տա նյու թե րի հետ հա մա տեղ 
կի րա ռում:

 » Դի մաց կուն է լվաց ման հան դեպ:

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր ման 
կգ/ հա

Բա նկ. հե ղու կի 
ծախ սի 

քա նա կը  լ/ հա 

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Ցո րեն, 
Գա րի

Բույ սե րի բզ զան, վնա
սա կար կրի այիկ, հա
ցաբ զեզ ներ, տրի պս ներ

0,050,07 400 60(1)

Կարտոֆիլ Կո լո րա դյան բզեզ 0,030,05 400 20(1)

Վա րունգ, լո լիկ,  
(փակ գրուն տում)

Ջեր մո ցային սպի տա
կա թ ևիկ, լվիճ ներ, ծխա 
խո տի տրի պս

0,150,4 1000 3(1)
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Յու րա հա տուկ ին սեկ տի ցիդ է «ե րկ կող
մա նի սիս տե մայ նու թյա մբ», ա պա  հո վում 
է հի ա նա լի հս կո ղու թյուն լայն սպե կտ րի 
վնա սա տու նե րի նկատ մա մբ

Մո վեն տոն® նոր սիս տե մային ին սեկ տի ցիդ է, ո րն այ գե գո րծ նե րին և բան ջա րա բուծ նե
րին հե ղա փո խա կան լու ծում է ա ռա ջար կում լայն սպե կտ րի ծծող վնա սա տու նե րի ց՝ տզե րից, 
վա հա նա կիր նե րից, սպի տա կա թի թեռ նե րից պա շտ պան վե լու հա մա ր։ Պրե պա րա տն օժտ
ված է յու րա հա տուկ ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մով, ո րը բնու թագ րում է նրան որպ ես լի պիդ նե
րի սին թե զի ին հի բի տոր (ար գե լա կիչ)։ Այն ակ տիվ է վնա սա տու նե րի ա ճող փու լե րի նկատ
մա մբ, ո րո նք ակ տի վո րեն սն վում են սրսկ ված մշա կա բույ սե րո վ։ Բա ցի այդ, պրե պա րա տը 
զգա լի ո րեն ի ջեց նում է հա սուն է գե րի պտ ղա բե րու թյու նը և նրա նց սե րն դի կեն սու նա կու թյու նը։ 

Մո վեն տոն® տեր ևի կու տի կու լայի մի ջով թա փան ցում է բույ սի մեջ, որ տեղ ցու ցա բե րում է 
«ե րկ կող մա նի սիս տե մայ նու թյուն»՝ բույ սի մեջ տե ղա շա րժ վե լով վե րըն թաց և վա րըն թաց 
ուղ ղու թյուն նե րով և թա փան ցե լով բույ սի բո լոր մա սե րի մեջ, ընդ ո րում նաև այն մա սե րի 
մեջ, ո րո նք ձևա վոր վում են սրս կու մից հե տո։ Այս բո լո րի շնոր հիվ ա պա հով վում է եր կա րա
տև հս կո ղու թյուն լայն սպե կտ րի ծծող վնա սա տու նե րի նկատ մա մբ՝ տզե րի, վա հա նա կիր
նե րի, տեր ևաո ջիլ նե րին և այլն։ 

Մո վեն տոն® պատ կա նում է այն նույն քի մի ա կան դա սին, ինչ որ էն վի դո րը® և Օ բե րո նը®։ 
Բայց, ի տար բե րու թյուն նրա նց, բույ սի մեջ ներ թա փան ցե լիս ու նի «ե րկ կող մա նի սիս տե մայ նու
թյուն» , լի ա կա տար ձևով պա շտ պա նե լով բույ սի ոչ մի այն վե րե րկ րյա, այլև ստո րե րկ րյա մա սե րը։ 

Ազ դող նյու թը̀  ս պի րո տետ րա մատ  100 գ/
Պ րե պա րա տային ձևը` 
սուս պեն զի ոն կոն ցե նտ րատ, պա րու նա կում 
է նաև կպ չուն նյութ՝ ա դյու վա նտ

ՄՈՎԵՆՏՈ® ՄԱքՍԻ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Կիրառման ժամկետը
Օգ տա գոր ծում են ինչ պես պրո ֆի լակ տիկ ձևով, այն պես էլ 
վնա սա տուի կող մից վնա սա կա րու թյան շե մը հա տե լի ս։ Օգ
տա գոր ծում են սե զո նի ըն թաց քում 2 ան գա մից ոչ ա վե լ։

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ու նի «ե րկ կող մա նի սիս տե մայ նու թյուն»՝ մի ա ժա մա նակ տե
ղա շա րժ վում է վե րըն թաց և վա րըն թաց ուղ ղու թյուն նե րո վ:

 » Ու նի եր կա րա տև պա շտ պա նա կան ազ դե ցու թյուն՝ նոր 
ծիլերի և տե րև նե րի հետ հա մա տե ղ:

 » Ի ջեց նում է է գե րի բե ղու նու թյու նը:
 » Ի ջեց նում է սրս կու մից հե տո ձևա վոր ված վնա սա տու նե րի 
կեն սու նա կու թյու նը:

 » Ու նի կայուն ազ դե ցու թյուն թա քն ված ապ րող վնա սա տու
ների նկատ մա մբ:

 » Ու նի ա վե լի ա րագ ազ դե ցու թյուն, քան մի ջատ նե րի ա ճը և 
զար գա ցու մը կար գա վո րող խիտինի ին հի բի տոր նե րի սին
թե զը։ 
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր մա ն
կգ/ հա

Բա նվ. հե
ղու կի ծախ
սի քա նա կը 

լ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Խա ղո ղի վազ Խա ղո ղի ող կու զա կեր, 
խա ղո ղի ֆի լոք սե րա 1,01,5 1000 14(2)

Խն ձո րե նի

Խն ձո րե նու կա նաչ տիզ, կար 
միր տիզ, կա լի ֆոր նի ա կան 
վա հա նա կիր, ա կա ցի այի կե ղծ 
վա հա նա կիր, ստո րա կե տան
ման վա հա նա կիր

1,52,25 1000 21(2)

Տան ձե նի Տան ձե նու լվիկ 2,25 1000 21(2)

Ցիտ րու սային ներ Վա հա նա կիր ներ, բան ջա րա 
նո ցային տիզ 1,72,25 1000 14(2)

լո լիկ, պղպեղ Ջեր մո ցային սպի տա կաթ ևիկ, 
ծխա խո տի սպի տա կաթ ևիկ 0,75 400 3(2)
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Ազ դե ցու թյան լայն ո լոր տով ա կա րի ցիդ է 
(տ զաս պան), բան ջա րա նո ցային մշա կա
բույ սե րին պա շտ պա նում է տզե րի բո լոր 
տե սակ նե րից և սպի տա կաթ ևիկ նե րից

Ազ դող նյու թը̀  ս պի րո մե զի ֆեն  240 գ/լ գ/
Պ րե պա րա տային ձևը` 
խտաց ված է մուլ սի ա 

ՕԲԵՌՈՆ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը Ար գե լա կում է լի պիդ նե րի կեն սա սին թե զը:

Դի մաց կու նությու նը

Կար ևոր գոր ծիք է ին սեկ տի ցիդ նե րի  դեմ դի մաց կա նու թյան  
ա ռա ջաց ման հար ցում։ Նրա կի րառ ման ար դյուն քում չի ա ռա
ջա նում խա չա ձև դի մաց կու նու թյուն սպի տա կաթ ևիկ նե րի, 
ժանյա կամ լակ նե րի, ոս տայ նատ զե րի դե մ։

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը Խոր հուրդ չի տր վում խառ նել պղի նձ և ծծումբ պա րու նա կող 
քի մի կատ նե րի հետ:

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու Ծախ սի նոր
ման կգ/ հա

Բա նվ. հե ղու
կի ծախ սի 
քա նա կը 

լ/ հա 

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Ջեր մո ցային 
սպի տա կաթ ևիկ 0,40,6 3 12

լո բի և այլ ըն դե ղեն ներ Ոս տայ նա տիզ 0,040,075 3 12

Ծ խա խո տի սպի տա
կաթ ևիկ 

0,30,6 3 12

Դե կո րա տիվ մշակա
բույ սեր (մե խակ, 
վարդ, ծխա ծա ղիկ, 
ե ղես պա կ, մա նու շակ)

Ջեր մատ նային սպի
տա կաթ ևիկ, ծխա խո
տի սպի տա կաթ ևիկ, 
ոս տայ նա տիզ 

0,30,6 _ 12

Սոյա 0,5 3 12

Վա րունգ, լո լիկ, 
պղ պեղ, սմ բուկ

Ծ խա խո տի սպի տա
կաթ ևիկ, ջեր մո ցային 
սպի տա կաթ ևիկ, ոս
տայ նա տիզ, պո մի դո րի 
ժան գա տիզ

0,30,6 3 12
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 Կոն տա կտ սիս տե մային ին սեկ ցի դ է

Ազ դող նյու թը̀  դի ակ լոպ րիդ 100գ/լ
դել տա մետ րին 10գ/լ
Պրեպ ա րատային ձևը` 
յու ղային դիս պեր սի ա

պ րո տե ու սը® կոն տա կտսիս տե մային հա մա կց ված ին սեկ տի ցիդ է, պա րու նա կում է 
տար բեր ազ դե ցու թյան մե խա նի զմ նե րով եր կու ազ դող նյութ։ Պրե պա րա տն ու նի նո րա
գույն, յու րա հա տուկ պրե պա րա տային ձև՝ յու ղային դիս պեր սի ա, ո րը բնո րոշ վում է  տերևի 
մա կե րե սին ի դե ա լա կան բա շխ վե լու հատ կու թյա մբ, ան ձրև նե րի նկատ մա մբ կայու նու
թյամբ և տեր ևի մեջ ակ տիվ ներ թա փա նց մա մբ։ Տար բեր ազ դե ցու թյան մե խա նի զմ նե րով և 
պրե պա րա տային  ձևե րով եր կու ազ դող նյու թե րի հա մադ րու թյու ն՝ յու ղային դիս պեր սիան, 
թույլ է տա լիս վե րա հս կել լայն սպե կտ րի վնա սա տու նե րի, ա պա հո վում է « նոկ դաուն» 
է ֆեկտ, եր կա րա տև ազդե ցու թյուն և բա ցա ռում է պրե պա րա տի նկատ մա մբ հար մար վո
ղա կա նու թյան ա ռա ջա ցու մը ։

պ ՐՈ պԵ ՈւՍ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը

Ին սեկ տի ցիդ նե րի պրե պա րա տային ձևե րի նոր տեխ նո
լո գի ա նե րի զար գաց ման վեր ջին խո սքն է՝ OTEQ տի պի 
յու ղային դիս պեր սի ա։ Ազ դող նյու թը հա վա սա րա չափ 
տա րած վում է բու սա կան յու ղի մեջ և նրա մեջ ա ռա ջաց
նում է ո րո շա կի տա րա ծա կան կա ռուց վա ծք։ Եր կա րա
տև պահ պան ման ըն թաց քում նկատ վում է սի նե րե զի սի 
երևույթ. պրե պա րա տը տե սո ղա կա նո րեն տար րա լուծ
վում է։ Մի ա տար րու թյու նը վե րա կա նգ նե լու հա մար 
պետք է բա նվ ո րա կան լու ծույ թը պատ րաս տե լուց ա ռաջ 
պրե պա րա տը թա փա հա րե լ։
Սրսկ ման ժա մա նակ յու ղի կա թիլ նե րը հա վա սա րա չափ 
տա րած վում են ջրի մե ջ։ Տեր ևի վրա ընկ նե լուց հե տո 
ջու րը գո լոր շի ա նում  է և մա կեր ևույ թի վրա ստե ղծ վում 
է յու ղային թա ղա նթ՝ ազ դող նյու թո վ։ Հե նց դա էլ ա պա
հո վում է տեր ևի վրա պրե պա րա տի կայու նու թյու նը 
անձրևաջ րե րի կող մից լվաց ման նկատ մա մբ և հեշ տաց
նում է պրե պա րա տի սիս տե մային բա ղադ րի չի ներ թա
փան ցու մը տեր ևի հյուս ված քի մե ջ։ ։ 
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Նոր քայլ է քլոր նի կո տի նիլ նե րի զար գաց ման մե ջ՝ այլ քի մի ա
կան խմ բե րի նյու թե րի հետ հա մակ ցե լու ա ռու մո վ։

 » Հի ա նա լի պա շտ պա նում է շա քա րի ճա կն դե ղը կր ծող վնա սա
տու նե րի ց՝ տզե րի դեմ եր կա րա տև ազ դե ցու թյան հետ հա մա
տե ղ։

 » Ու նի բա րձր ար դյու նա վե տու թյուն լո լիկ նե րի բվիկ նե րի նկատ
մա մբ, բա ցա ռում է  թու նա վոր նստ վա ծք նե րի առ կայու թյու նը 
բեր քի մե ջ։

 » Բա րձր ար դյու նա վետ է հա ցա բույ սե րի բզ զա նե րի նկատ մա մբ։ 

Մ շա կա բույս Վ նա սա տու
Ծախ սի 
նոր մա ն
կգ/ հա

Բա նկ. հե
ղու կի ծախ
սի քա նա կը 

լ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Շա քա րի 
ճա կն դեղ

Ճա կն դե ղի եր կա րա կն ճիթ, 
ճա կն դե ղի լվիկ ներ, լվիճ ներ 0,75 30 2

լո լիկ Բ վիկ ներ, 
ծծող վնա սա տու ներ 0,75 20 2

Կար տո ֆիլ Կո լո րա դյան բզեզ, 
տեր ևային բվիկ ներ, լվիճ ներ 0,75 20 1

Աշ նա նա ցան 
ցո րեն

Տ րի պս ներ, բվիկ ներ, 
վնա սա կար կրի այիկ,
հա ցա բույ սե րի բզ զան

0,50,75 20 2

Խն ձո րե նի Խն ձո րե նու պտ ղա կեր, 
տեր ևաո լոր, ցեց, լվիճ 0,60,8 30 2



 Բա րձրար դյու նա վետ կոն տա կտ ազ դե
ցու թյան ֆուն գի ցիդ է՝ խա ղո ղի վա զի, 
պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի, կար տո ֆի լի և 
լո լի կի սն կային հի վան դու թյուն նե րի դե մ

Ազ դող նյու թը̀  պ րո պի նեդ  700 գ/կգ
Պրեպ ա րատային ձևը` 
թրջ վող փո շի

Ա նտ րա կո լը® բա րձ րար դյու նա վետ, կոն տա կտ ազ դե ցու թյան ֆուն գի ցիդ է խն ձո րե նու 
քոսի, կար տո ֆի լի և լո լի կի ֆի տոֆ տո րո զի, խա ղո ղի միլդիուի և դեղ ձե նու գա նգ րոտու թյան 
դեմ։ Ու նի բազ մա կող մա նի ազ դե ցու թյան մե խա նի զմ և ան փո խա րի նե լի պրե պա րատ է հան
դի սա նում հա կա դի մադ րո ղա կան ռազ մա վա րու թյան աս պա րե զում։ Անտ րա կո լի® ազ դող 
նյութը ցի նկ է պա րու նա կում, ո րի շնոր հիվ պրե պա րա տը սրս կե լուց հե տո մատ չե լի է դառ նում 
բույսի հա մա ր։ Իսկ ցին կը մշա կա բույ սի ա ռո ղջ զար գաց ման հա մար ան հրա ժե շտ հիմ նա
կան միկ րոէ լե մե նտն է։ 2,5 կգ/ հա նոր մայով Անտ րա կո լով® մշա կու թյու նը = 1 հաին 525 գ 
ցի նկ ներար կե լուն։ 

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Բույ սե րի դյու րա տա րու թյու նը
Ա ռա ջա րկ վող նոր մա նե րով կի րա ռե լու դեպ քում Անտ րա
կո լը® լավ է յու րաց վում մշա կա բույ սե րի կող մից։ 

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Բա զային ֆուն գի ցիդ է խա ղո ղի, կար տո ֆի լի, լո լի կի, 
դեղ ձի և խն ձո րե նու ո րա կյալ բե րք ստա նա լու հար ցում:

 » Բա ցա ռում է վնա սա տուի դի մադ րո ղա կա նու թյու նը՝ 
բազ մա կող մա նի ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մի շնոր հի վ:

 » Շատ մշա կա բույ սե րի հա մար հան դի սա նում է ցին կի 
աղ բյուր:

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն Ծախ սի նոր մա ն
կգ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Սրս կում նե րի 
քա նա կը

Խն ձո րե նի Քոս 2,02,5 
1000 լ բա նվ. հեղ.

710 3

Դեղ ձե նի Տե րև նե րի 
գա նգ րոտու թյան

1,52,0
1000 լ հա

710 2

Խա ղո ղի վազ
Միլ դյու, 
սև բծա վո րու թյուն

2,02,5
1000 լ հա

Սրս կել 
ծաղ կու մից 

ա ռաջ
3

Կար տո ֆիլ
Ֆի տոֆ տո րոզ, 
ալ տեր նա ր իոզ

2,0
400 լ 

Բա նվ. հեղ
710 3

լո լիկ Ֆի տոֆ տո րոզ, 
ալ տեր նա րի ոզ

2,0
400 լ/ հա

710 3

ԱՆՏՐԱԿՈլ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը
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 Զա տոն® լավ է նե րծծ վում տե րև նե րի մո մա շեր տով, տա րած վում է բույ սի վրա՝ գա
զային փու լի և ազ դող նյու թի մշ տա կան ներ հոս քի շնոր հի վ։ Օժտ ված է տրա նս լա մի նար 
ակ տի վու թյա մբ՝ տեր ևի ար տա քին մա կե րե սին ընկ նե լու դեպ քում նե րծծ վում է նաև տերևի 
ստո րին մա կե րե ս։ Դա ա պա հո վում է ֆուն գի ցի դային պա շար բույ սե րի հյուս վա ծք նե րում 
և բա րձ րար դյու նա վետ, եր կա րա տև պա շտ պա նու թյուն հի վան դու թյուն նե րի ց։

 Զա տոն® ա մուր կպ չում է տեր ևի մա կե րե սին, խո չըն դո տում է վա րա կի ներ թա փա նց
մա նը մի նչև բեր քի հաս նե լը։ Դի մաց կուն է ե ղա նա կային պայ ման նե րի և ան ձր ևաջ րե րի 
հան դե պ։ Զա տոի® մի փո քր քա նա կու թյու նը ներ թա փան ցում է բույ սի մեջ և շա րժ վում 
նրա հա կա ռակ մա կե րե ս՝ պա շտ պա նե լով տեր ևի եր կու ե րե սն էլ։ 

 Կոն տա կտ և սիս տե մային ազ դե ցու
թյամբ ֆուն գի ցիդ է խա ղո ղի օի դի ու մի և 
միլդի ուի, հն դա վոր նե րի քո սի, ալ րա ցո ղի 
և պահ պան ման շր ջա նի հի վան դու թյուն
նե րի դե մ

Ազ դող նյու թը` տ րիֆ լոք սի ստ րո բին 500 գ/կգ
Պրեպ ա րատային ձևը` 
ջ րա լույծ գրա նուլ ներ

Ընտ րո ղա կա նու թյու նը
Ա ռա ջա րկ վող ծախ սի նոր մա նե րով կի րա ռե լիս լավ է ըն 
կալ վում մշա կա բույ սե րի բո լոր սոր տե րի կող մի ց։ Ան
վտանգ է մե ղու նե րի հա մա ր։ 

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ակ տի վո րեն նե րծծ վում է տե րև նե րի մո մա շեր տի  կող մից 
և կան խում է հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի ներ թա
փան ցու մը:

 » Ա րա գո րեն վե րա բա շխ վում է բույ սի վրա, ո րի շնոր հիվ 
պա շտ պա նում է չմ շակ ված ըն ձյուղ նե րը:

 » կայուն է ան ձր ևաջ րե րի հան դե պ:
 » Տեր ևի մի կող մի վրա ընկ նե լիս ներ թա փան ցում է մյուս 
կո ղմ և պա շտ պա նում է ամ բո ղջ տեր ևը հի վան դու թյուն
նե րի ց:

 » Բա րե լա վում է պտուղ նե րի պա հու նա կու թյու նը տե ղա փո
խե լիս և պահ պա նե լի ս։

ԶԱՏՈ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն
Ծախ սի 
նոր մա ն
կգ/ հա

Բա նվ. 
հե ղու կի 
ծախ սը

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Սրս կում նե րի 
քա նա կը

Խն ձո րե նի, 
տանձենի

Քոս 0,15 1000 30 2

Խա ղո ղի վազ 
Օի դի ում,
 միլ դի ու

0,15
0,3

1000 30 2

պահ պան ման 
ժա  մա նա կա հատ
վա ծի հի վան դու
թյուն ներ

Սրս կել բեր քա հա վա
քից 2814 օր ա ռաջ

0,15 1000 30 2

1. Բարձր ակտիվություն տերևների մակերեսին:
2. Տերևի մակերեսին վերաբաշխվելու ուժեղ էֆեկտ: 
3. Կլանում տերևի մոմաշերտի կողմից:
4. Թափանցում բույսի հյուսվածքների մեջ:
5. Տրանսլամինար տեղաշարժում:
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ՏՈ ՍԹԱՐԶԱ

Զա տո® Սթա րը կոմ բի նաց ված մե զոս տե մո ներ բու սա
յին ֆո ւն գի ցիդ է՝ լայն ազ դե ցու թյա մբ։ Պա շտ պա նո ւմ է խն
ձո րե նո ւն քո սից, ալ րա ցո ղից, պտ ղափ տո ւմ նե րից, ազ դո ւմ 
է խա ղո ղի ար ծա թա գույն փտ ման վրա։ Սրսկ ման ա մե նա
հար մար շր ջա նը վար դա գույն կո նից մի նչև պսա կա թեր
թերի 90%ի թափ վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծն է։ Ազ դե ցու
թյու նը նկատ վո ւմ է ար դեն սրս կու մից կես ժամ հե տո ։

 Նոր ֆո ւն գի ցիդ է մե զո սիս տե մային ազ
դե ցու թյա մբ, խն ձո րե նու քո սի դեմ 

Ազ դող նյու թը` տ րիֆ լոք սի ստ րո բին 120 գ/լ + 
+ պի րի մե թա նիլ 400 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
խ տաց ված սո ւս պեն զի ա

Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը
Տ րիֆ լոք սի ստ րո բի նը խախ տո ւմ է հա րու ցի չի բջիջ նե րո ւմ 
շն չա ռու թյան նոր մալ ըն թաց քը։ Պի րի մե թա նի լը ար գե լա
կո ւմ է մե թի ո նի կեն սա սին թե զը։ 

Դի մաց կու նու թյու նը
Եր կու ազ դող նյու թե րի շնոր հիվ բա ցառ վո ւմ է բույ սի կող
մից դի մաց կու նու թյան ա ռա ջա ցու մը։

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը
Եր կու ազ դող նյո ւթ պա րու նա կե լու պատ ճա ռով մի նչև այլ 
նյու թե րի հետ խառ նե լը պե տք է ստու գել նրա նց ֆի զի կա
քի մի ա կան հա մա տե ղե լի ու թյու նը:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Եր կու տար բեր ազ դող նյու թե րի հա մակ ցու թյան շնոր
հիվ բա ցա ռո ւմ է դի մաց կու նու թյան ա ռա ջա ցու մը: 

 » Ու նի սիս տե մային և գա զային փու լե րով ազ դե լու ու նա
կու թյո ւն, որն ա պա հո վո ւմ է բույ սի վրա պրե պա րա տի 
հա վա սա րա չափ բաշ խու մը:

 » Հար մար է օգ տա գո րծ ման հա մար, ու նի սրս կո ւմ նե րի 
մի ջև ըն կած եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծ:

 » Ան ձր ևա դի մաց կո ւն է (սրս կու մից 2 ժ ան ց)։

ԶԱՏՈ® ՍԹԱՐ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Երկու բաղադրիչներն էլ ընդունակ են 
տեղաբաշխվել գազային փուլում
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն
Ծախ սի 
նոր մա ն

լ/ հա

Բա նվ. 
հե ղու կի 
ծախ սը

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Կիրառման  
շրջանը

Խն ձո րե նի, 
Քոս, ալ րա ցող, 
մո նի լիո զային 
պտ ղափ տո ւմ

0,40,6 3 21 Վե գե տա ցի այի 
ըն թաց քո ւմ

Խա ղո ղի վազ 
Ալ րա ցող, 
մոխ րա գույն փտո ւմ

0,40,6 2 20
Վե գե տա ցի այի 
ըն թաց քո ւմ

Գազային փուլ

Տրանսլամինացված      տեղափոխություն

Համակարգված       շարժում

Գազային փուլ
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Ին ֆի նի տոն® պա րու նա կում է քի մի ա կան նոր խմ բի 
պատ կա նող ազ դող նյութ, որն ու նի յու րա հա տուկ ազ դե
ցու թյան մե խա նի զմ օ օմի ցետ նե րի դա սի սն կե րի դե մ։ Պրե
պա րա տը ոչն չաց նում է բջ ջի կմախ քային մի ա ցում նե րը և 
բջ ջային պա տը, ո րը չի կա րող ա նել և ոչ մի ֆուն գի ցի դ։ Ազ
դող նյու թի ազ դե ցու թյու նը տա րած վում է հա րու ցի չի զար
գաց ման բո լոր փու լե րի, այդ թվում նաև շար ժուն զոոս պոր
նե րի վրա։ Պրե պա րա տը թա փան ցում է հյուս ված քի մեջ և 
շա րժ վում մի ջբջ ջային տա րա ծու թյուն նե րո վ։ Մյուս ազ դող 
նյու թը՝ պրո պա մո կար բը, ոչ մի այն շա րժ վում է բույ սի մեջ 
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով, այլ նաև հզոր աճ ման կար գա
վո րիչ է։ Եր կու հզոր ազ դող նյու թե րն ի րե նց նոր ազդ ման 
մե խա նիզ մով կան խում են պրե պա րա տի հան դեպ հա րու
ցիչ նե րի կայու նու թյան ձևա վո րու մը։ 

Նորագույն սիս տե մային ազ դե ցու  թյան 
ֆուն գի ցիդ է կար տո ֆի  լի և բան ջա րա նո
ցային մշա կա բու յ  սե րի հա մա ր

Ազ դող նյու թը` ֆ լուօ պի կո լիդ  62,5 գ/լ +  
պրո պա մո կար բի հիդ րոք լո րիդ 62,5 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
խ տաց ված սուս պեն զի ա

Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը

Տ րա նս լա մի նար ազ դե ցու թյուն։ Ընկ նե լով բույ սի վրա, ֆլ յուօպի 
կո լի դը մի ջբջ ջային տա րա ծու թյուն նե րով թա փան ցում է 
հյուս  ված քի մե ջ։ Ե թե վա րա կը նոր է, այն կան խում է սն կի 
մի ցե լի ու մի հե տա գա զար գա ցու մը։ 
Սիս տե մային ազ դե ցու թյուն. Լի ար ժեք սիս տե մային ազ դե
ցու թյան շնոր հիվ պրո պա մո կա րբի հիդ րոք լո րի դը ա պա հո
վում է պա շտ պա նա կան ազ դե ցու թյան եր կա րատ ևու թյուն և 
բույ սի նոր ձևա վոր ված մա սե րի պա շտ պա նու թյուն։
Խ թա նող ազ դե ցու թյուն. պրո պա մո կար բի շնոր հիվ ու նի ա ճը 
խթա նող ազ դե ցու թյուն:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Նոր ազդ ման մե խա նիզ մի նե րդ րում՝ յու րա հա տուկ ֆուն
գի ցի դային հատ կու թյուն նե րո վ:

 » Ու նի հզոր սիս տե մային, տրա նս լա մի նար և հա կաս պո
րային է ֆե կտ:

 » Ու նի եր կա րատև պա շտ պա նա կան ազ դե ցու թյուն:
 » Բա րձ րաց նում է բեր քի ո րա կը:
 » Ու նի հի ա նա լի ընտ րո ղա կա նու թյուն:

ԻՆ ՖԻ ՆԻ ՏՈ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն
Ծախ սի 
նոր մա ն
կգ/ հա

Բա նվ. 
հե ղու կի 
ծախ սը

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Սրս կում նե րի 
քա նա կը

Կար տո ֆիլ

Ֆի տոֆ տո րոզսրս կում 
վե գե տա ցի այի ըն  թաց
քում, սկ սած բո ղ  բոջ ման 
վեր ջից մի  նչև ծաղ կու մը

1,21,6 400 10 3

Վա րունգ
Կե ղծ ալ րա ցող 
սրսկում վե գե տա ցի այի 
ըն թաց քում

1,21,6 400 10 2
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 Մե զոսիս տե մային ազ դե ցու թյան 
ֆուն գի ցիդ է

Ազ դող նյու թը` ֆե նա մի դոն  75 գ/լ + պրո
պա մո կար բիհիդ րոք լո րիդ 375 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
թրջ վող փո շի, սուս պեն զի ոն կոն ցե նտ րատ

   Կոն սեն տոն® ֆե նա մի դոն և պրո պա մո կար բի հիդ րոք լո րիդ ազ դող նյու թեր պա րու նա կող 
ֆուն գի ցիդ է։ Յու րա հա տուկ է նրա կրկ նա կի ազ դե ցու թյու նը՝ ալ տեր նա տի ո զի և ֆի տոֆ տո
րո զի դեմ, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պայ քա րել խա ռը տի պի վա րակ նե րի դե մ։ Մի ա ժա
մա նակ, ինչ պես բո լոր պրո պա մո կա րբ պա րու նա կող պրե պա րատ նե րը, օժտ ված է բույ սի ա ճը 
կար գա վո րե լու հատ կու թյա մբ։ Ֆե նա մի դո նը ա պա հո վում է պրո ֆի լակ տիկ, հա կաս պո րային 
և բու ժիչ ազ դե ցու թյուն հա րու ցի չի նկատ մա մբ։ Պրե պա րա տը ար դյու նա վետ է նաև շատ մշա
կա բույ սե րի կե ղծ ալ րա ցո ղի նկատ մա մբ։ Ա ռա վել տա րած ված են կար տո ֆի լի և լո լի կի ֆի
տոֆ տո րո զը։ Հի վան դու թյու նը ժա մա նա կին չկան խե լու դեպ քում կա րող է ամ բող ջու թյա մբ 
բեր քը ոչն չա նա լ։ Ֆի տոֆ տո րո զի զար գաց ման հա մար շատ նպաս տա վոր են սա ռը գի շեր նե
րը և տաք ցե րեկ նե րը։ Սն կի սպոր նե րը ան ձր ևի մի ջո ցով կա րող են բույ սից ան ցնել հո ղի մեջ և 
վա րա կել կար տո ֆի լի պա շար նե րը, ո րը կա րող է հան գեց նել բեր քի զգա լի կո րս տի։ 

Ալ տեր նա րի ո զը կամ գո րշ բծա վո րու թյու նը սո վո րա բար հան դի պում են ա վե լի  շուտ, քան 
ֆի տոֆ տո րո զը։ Տաք ե ղա նա կը նպաս տում է հի վան դու թյան զար գաց մա նը։ Լո լի կի մոտ կա
րող է նկատ վել նաև պտ ղի փտում։ 

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն Ծախ սի նոր մա ն Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Սրս կում նե րի 
թիվը

Կար տո ֆիլ,
լոլիկ

Ալ տեր նա րի ոզ, 
ֆի տոֆ տո րոզ

1,52,0 21 3

Սոխ Կե ղծ ալ րա ցող 1,52,0 14 2

Վարունգ Կե ղծ ալ րա ցող 1,52,0 14 3

   ԿՈՆ ՍԵՆ ՏՈՆ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան 
մե խա նիզ մը

Հա րու ցի չի բջ ջի մի տո քոի դր իում նե րում խախ տում է շն չա ռա կան 
պրո ցե սը ։ Քայ քայում է ֆոս ֆո լի պիդ նե րի և ճար պային բջիջ նե րի 
կեն սա սին թե զը։

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Մի ան գա մայն տար բեր ազդ ման մե խա նիզ մով եր կու տար բեր ակ տիվ 
նյու թե րի հա մադ րու թյու նը բա ցա ռում է բույ սի դի մադ րու թյու նը:

 » Ու նի խա ռը վա րա կի հս կո ղու թյան հնա րա վո րու թյուն:
 » Ու նի պրո ֆի լակ տիկ, բու ժիչ և հա կաս պո րային  ազ դե ցու թյուն:
 » Ու նի լրա ցու ցիչ խթա նիչ ազ դե ցու թյուն:

38



Ֆ
ՈՒ

Ն
Գ

Ի
Ց

ԻԴ
Ն

Ե
Ր

   

Մե զո սիս տե մային և սիս տե մային ազ դե
ցու թյան ֆուն գի ցիդ է

Նա տի վոն® պա րու նա կում է եր կու ազ դող նյութ՝ տրիֆ լոկ սի ստ րո բին և տե բու կո նա զո լ։ 
Ա ռա ջի նն ու նի պա շտ պա նա կան նշա նա կու թյուն, իսկ երկ րոր դը՝ բու ժի չ։ Այդ պատ ճա ռով 
Նա տի վոն նկա տե լի ա ռա վե լու թյուն ու նի օ դի ու մի դեմ կի րառ վող ցան կա ցած պրե պա
րա տի նկատ մա մբ։ Այն ար դյու նա վետ է նաև սև և մոխ րա գույն փտում նե րի, կա րմ րախ տի 
դեմ պայ քա րե լի ս։ Ե թե մշա կու թյու նը կի րառ վում է ծա ղկ ման ըն թաց քում, ա պա զգա լի ո րեն 
պա կա սեց նում է մոխ րա գույն փ տու մով վա րակ վա ծու թյան աս տի ճա նը ։

Ազ դող նյու թը` Տ րիֆ լոկ սի ստ րո բին  260,4 
գ/կգ + տե բու կո նա զոլ 53,9 գ/կգ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
Ջ րա լույծ գրա նուլ ներ

ՆԱՎԻՏՈ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը Քայ քայում է հա րու ցի չի մի տո քո նդ րի ալ բջիջ նե րը և խախ
տում շն չա ռա կան պրո ցե սը:

Ա ռա վե լու թյուն նե րը 

 » Մի ան գա մայն տար բեր ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մով եր կու 
ազ դող նյու թե րի մի ա վո րում:

 » Բա ցա ռում է հար մար վո ղա կա նու թյու նը:
 » Ակ տիվ է հի վան դու թյան զար գաց ման բո լոր փու լե րի նկատ
մա մբ:

 » Տար բեր մշա կա բույ սե րի մո տ ու նի ազ դե ցու թյան լայն ո լո րտ:
 » Ու նի պրո ֆի լակ տիկ, բու ժիչ և հա կաս պո րային ազ դե ցու թյուն:
 » Կի րառ ման մեջ ճկուն է ամ բո ղջ սե զո նի ըն թաց քում:

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն Ծախ սի նոր մա ն
կգ/ հա

Ս րսկ ման 
ժամ կե տը

Կի րառ ման 
քա նա կը

Խնձորենի Քոս, ալ րա ցող 0,30,35 20 2

Խաղողի վազ Օի դի ում, կա րմ րա խտ, 
սև փտում

0,160,18 20 2

Կարտոֆիլ,
լո լիկ

Ալ տեր նա րի ոզ 0,250,35 20 2

Գազար Ալ տեր նա տի ոզ, ալ րա ցող, 
սպի տակ փտում

0,30,4 20 2

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը
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 Կոն տա կտսիս տե մային ֆուն գի ցիդ է 
խա ղո ղի միլ դյուի դեմ պայ քա րում 

 Մե լո դի® Դուոն նոր կոն տա կտսիս տե մային ազ դե ցու թյան կոմ բի նաց ված ֆուն գի ցիդ 
է, ո րը պա րու նա կում է տար բեր ազ դե ցու թյան մե խա նզ մով եր կու ազ դող նյու թե ր՝ իպ րո վա լի
կարբ և պրո պի նե բ։ Իպ րո վա լի կար բը կա րո ղա նում է ա րագ ներ թա փան ցել բույ սի մեջ և շա րժ վել 
նե րք ևից վե րև ուղ ղու թյամբ՝ ազ դե լով կան խար գել ման և բուժ ման մի ջո ցո վ։ Այն ճն շում է սն կի 
սպոր նե րի ա ճը, քայ քայում միկ րոու ղի նե րը, խո չըն դո տում զոոս պոր նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Մյուս 
ազ դող նյու թը՝ պրո պի նե բը, օգ նում է իր կոն տա կտ և բազ մա կող մա նի ազ դե ցու թյան մե խա նիզ
մո վ։ Բա ցի այդ, պրո պի նե բն իր կազ մում պա րու նա կում է բա վա կան քա նա կու թյա մբ ցի նկ, ո րը 
լրա ցու ցիչ մա տա կա րար վում է բույ սին որ պես կար ևո րա գույն միկ րոէ լե մե նտ։ Ցին կի ան բա վա
րա րու թյան նկատ մա մբ շատ զգայուն է խա ղո ղի վա զը։ 2,5 կգ/ հա ծախ սի նոր մայով 
Մե լո դի® Դուոով մշա կու մը լրա ցու ցիչ 460 գ ցին կով սնու ցում է 1 հաի հա մա ր։

Ազ դող նյու թը̀  իպ րո վա լի կա րբ 55 գ/կգ +
+ պ րո պի նեբ  613 
Պ րե պա րա տային ձևը` 
թրջ վող փո շի

ՄԵլՈԴԻ® ԴՈւՈ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Մ շա կում նե րի պայ ման նե րը

Մ շա կում նե րը պե տք է սկ սել մի նչև վա րա կի նկատ վե լը, 
երբ ե ղա նա կային պայ ման նե րը նպաս տա վոր  են նրա 
զար գաց ման հա մար կամ ծայ րա հեղ դեպ քում հի վան
դու թյան ա ռա ջին նշան նե րը նկատ վե լու դեպ քում։ 

Ա ռա վե լու թյուն նե րը 

 » Ու նի պրո ֆի լակ տիկ, բու ժիչ և հա կաս պո րային ազ դե
ցու թյուն:

 » Ու նի սիս տե մային և կոն տա կտ ազ դե ցու թյուն նե րի հա
մադ րու թյուն:

 » Բույ սին լրա ցու ցիչ սնու ցում է ցին կո վ:
 » Ու նի տոկ սի կո լո գի ա կան լավ բնու թա գի ր:
 » Հի ա նա լի բա ղադ րիչ է խա ղո ղի վա զը հի վան դու թյուն
նե րից պա շտ պա նե լու հա մա կար գում։
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Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն Ծախ սի նոր մա ն
կգ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Սրս կում նե րի 
քա նա կը

Խա ղո ղի վազ Ֆի տոֆ տո րոզ 2,02,5 1000 լ/ հա 25 4

Կար տո ֆիլ Ֆի տոֆ տո րոզ, 
ալ տեր նա րի ոզ

1,52,0
1000 լ/հա

20 2

լո լիկ, սմբուկ Միլ դյու, 
սև բծա վո րու թյուն

2,0 20 3

Վարունգ Պե րո նոս պո րոզ
2,0

20 2

Սոխ Պե րո նոս պո րոզ
2,53,0

20 3

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը
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ԷՆԵՐՋԻ

Սիս տե մային ազ դե ցու թյա մբ և աճ ման 
խթա նիչ է ֆեկ տով ֆուն գի ցիդ է՝ բան
ջա րա բոս տա նային մշա կա բույ սե րը կե ղծ 
ալ րա ցո ղային և ար մա տային փտում ա ռա
ջաց նող հա րու ցիչ նե րից պա շտ պա նե լու 
հա մա ր

պ րևի կուր® է ներ ջին պա րու նա կում է պրո պա մո կար բի հիդ րոք լո րիդ և ա լ յու մի նե ֆո
սե տիլ, ո րո նք ա պա հո վում են լի ա կա տար սիս տե մային պա շտ պա նու թյուն, ինչ պես նաև 
խթա նում են բույ սի ա ճը, զար գա ցու մը, բա րձ րաց նում են դի մադ րո ղա կա նու թյու նը։ Պրե
պա րա տն ար դյու նա վետ է օօ մի ցետ նե րի դա սի հա րու ցիչ նե րի նկատ մա մբ, ո րո նք ա ռա
ջաց նում են ար մատային փտում ներ, կե ղծ ալ րա ցող, ինչ պես նաև ազ դում է ֆի տոֆ տո րայի 
հա րու ցի չի վրա ։

Ազ դող նյու թը` պ րո պա մո կար բի հիդ րոք լո
րտդ  530 գ/լ + ա լյու մի նի ֆո սե տիլ 310 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
Ջ րա լույծ կոն ցե նտ րատ

պ ՐԵ ՎԻ ԿՈւՐ® է ՆԵՐ ՋԻՆ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը

Ա ռա նձ նա նում է կե ղծ ալ րա ցող նե րի և ար մա տային 
փտում  նե րի նկատ մա մբ բա ցա ռիկ բա րձր պրո ֆի լակ տիկ 
ազ դե ցու թյա մբ՝ ինչ պես բույ սի սրսկ ման, այն պես էլ հո ղը 
մշա կե լու մի ջո ցո վ։ Բա ցի հա րու ցի չի վրա ազ դե լուց, պրո
պա մո կար բը նաև հան դի սա նում է աճ ման խթա նիչ, ո րը 
պրե պա րա տին ան փո խա րի նե լի է  դա րձ նում հո ղը և ծի լերը 
ջեր մո ցում մշա կե լիս, ինչ պես նաև ծի լե րը դա շտ տե ղա փո
խե լուց հե տո սրս կե լի ս։ Մյուս ազ դող նյու թը՝ ֆո սե տի լը, 
յու րա հա տուկ է իր ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մով այն ա ռու
մով, որ բույ սի մեջ տե ղա շա րժ վում է եր կու ուղ ղու թյա մբ՝ 
նե րքևից վե րև և վեր ևից նե րքև, ընդ ո րում ան մի ջա պես 
թա փան ցում է բույ սի մե ջ։ 

Ա ռա վե լու թյուն նե րը 

 » Եր կու բա ղադ րիչ նե րն էլ ու նեն ազ դե ցու թյան նույն ո լոր տը, 
բայց տար բեր մե խա նի զմ նե րով ե ն ազ դում:

 » Հա րու ցի չի վրա բազ մա կող մա նի ազ դե ցու թյու նը հան գեց
նում է ֆուն գի ցի դային է ֆեկ տի ու ժե ղաց մա նը:

 » Եր կու բա ղադ րիչ նե րն էլ բա ցի բու ժիչ ազ դե ցու թյու նից, 
ունեն նաև խթա նիչ և դի մաց կու նու թյու նը բա րձ րաց նող 
ազ դե ցու թյուն:

 » Ու նեն օգ տա գո րծ ման ճկու նու թյուն՝ օգ տա գոր ծում են տար
բեր ե ղա նակ նե րո վ՝ սրս կում, հո ղի ո ռո գում, կա թի լային 
ո ռո գում։ 
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Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն
Ծախ սի 
նոր մա ն

լ/ հա

Սպասման 
ժամ կե տը

Սրսկումների 
թիվը

Վա րունգ 
բաց գրուն տում Ալրաղաց, ար մա տային 

փտում և պե րո նոս պո րոզ 2,5 20 2

Վա րունգ 
ջեր մո ցում

Ալ րա ցող, ար մա տային 
փտում և պե րո նոս պո րոզ

34 մլ/2լ ջրին 
1 քմում

10 2

Ձ մե րուկ, 
սեխ

Պե րո նոս պո րոզսրս կում՝ 
վե գե տա ցի այի ըն թաց քում

2,0
1000 լ ջրին

30 2

Վա րուն գի, լո լի կի, 
կա ղամ բի, տաք դե ղի, 
սմ բու կի, ձմե րու կի 
սա ծիլ ներ

Ար մա տային փտումհո ղի 
ո ռո գում սեր մե րը ցա նե լուց 
հե տո 
Սրս կում վե գե տա ցի այի 
ըն թաց քում 

34մլ/2լ ջրի ն

20 գ/10լ ջրին

710

30
2

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

 Ար մա տային փտ ման դեմ ար դյու նա վետ է նաև կա թի լային ո ռո գու մը։ 3 լ 1  հա ծախսի 
նոր մայո վ։ Սրս կում նե րի ա ռա վե լա գույն քա նա կը հո ղում՝ 2, ար հես տա կան սուբստ
րա տում՝ 4։ Սրս կում նե րը պե տք է կա տա րել մի նչև վա րա կի նկատ վե լը, ծայ րա հեղ դեպ
քում՝ հի վան դու թյան ա ռա ջին նշան նե րը նկատ վե լի ս։



Ս ԿԱ ԼԱ   

 Սիս տե մային ազ դե ցու թյան 
նոր ֆուն գի ցիդ է

Ս կա լան® պա րու նա կում է պի րի մե թա
նիլ ազ դող նյութ՝ սիս տե մային ազ դե ցու
թյա մբ։ Պի րի մե թա նի լն ու նի յու րա հա տուկ 
հատ կու թյուն՝ գա զային փու լի շնոր հիվ 
ամ բող ջու թյա մբ տե ղա շա րժ վում է բույ սի 
միջբջջային տա րա ծու թյուն նե րի և ա նոթ
նե րի մի ջո վ։ Ակ տիվ է նույ նի սկ սա ռը ե ղա
նա կի դեպ քում և ազ դում է հա րու ցիչի 
վրա նրա ա ռա վել վաղ փու լե րում։ Ու նի 
իս կա կան բու ժիչ ազ դե ցու թյուն՝ ճն շում է 
հի վան դու թյու նը բույ սը վա րա կվե լուց 72 
ժամ վա ըն թաց քում։ 

Ազ դող նյու թը̀  պի րի մե թա նիլ  400 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
սուս պեն զի ոն կոն ցե նտ րատ

ՍԿԱլԱ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը

Քայ քայում է մե թի ո նի նի կեն սա սին թե զը

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ու նի պրո ֆի լակ տիկ և բու ժիչ ազ դե ցու
թյուն

 » Գա զային փու լի շնոր հիվ պրե պա րա տն 
ամ բող ջու թյա մբ տե ղա բա շխ վում է  բույ
սի մա կե րե սո վ

 » Ու նի կի րառ ման ճկու նու թյուն՝ մշա կու
թյուն նե րի մի ջև ըն կած տևո ղու թյու նը 
եր կա րաց նե լու մի ջո ցո վ

 » Պրո ֆի լակ տիկ, բու ժիչ և հա կաս պո
րային ազ դե ցու թյուն

 » Վաղ շր ջա նում բույ սե րի հա րու ցիչ նե րը 
ճն շե լու ու նա կու թյուն

 » Դի մաց կուն է լվաց ման նկատ մա մբ  
(սրս կու մից 2 ժամ ան ց)

 » Ակ տիվ գոր ծում է նաև ցա ծր ջեր մաս տի
ճա նային պայ ման նե րում
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Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն Ծախ սի նոր մա ն
լ/ հա

Սպասման 
ժամ կե տը

Սրսկումների 
թիվը

Խն ձո րե նի Քոս 1,01,2 21 3

Պտ ղափ տում ներ 1,82,2 21 2

Խա ղո ղի վազ Մոխ րա գույն փտում 1,01,2 20 2

Դեղ ձե նի Մո նի լի ոզ, 
կլ յաս տե րոս պո րի ոզ

0,751,0 28 2

Սա լո րե նի Մո նի լի ոզ 0,751,0 28 23

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

 Բան վո րա կան հե ղու կի քա նա կը՝ 1000 լ/ հա

45



 ՏԵԼ ԴՈՐ

 Նոր, քիչ թու նու նակ ֆուն գի ցիդ է խա ղո ղի 
և պտ ղա տու մշա կա բույ սե րի հա մա ր՝ պահ
պան ման ժա մա նակ հան դի պող հի վան
դու թյուն նե րի և փտում նե րի դե մ

Ազ դող նյու թը` ֆեն հեկ սա միդ  500 գ/կգ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
ջրա լույծ գրա նուլ ներ

Տել դո րը® նոր ֆուն գի ցիդ նե րի դա սի մի ան գա մայն նոր ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մով պրե
պա րատ նե րի ա ռա ջին ներ կայա ցու ցի չն է։ Այն ճն շում է ստի րո լի կեն սա սին թե զը։ Դրա հետ 
կապ ված, ան հրա ժե շտ է Տել դո րը® կի րա ռել այն դեպ քում, երբ ստան դա րտ պրե պա րատ նե
րի նկատ մա մբ նկատ վում է դի մաց կու նու թյուն։ Իր բա րեն պա ստ թու նա քի մի ա կան և է կո լո
գի ա կան բնու թագ րե րի շնոր հիվ Տել դո րը® շատ ա րագ գրա նց վել է բազ մա թիվ երկր նե րում։

Ազ դե ցու թյան ո լոր տը

Տել դո րը® հի ա նա լի ազ դե ցու թյուն է ու նե նում խա ղո ղի 
մոխ րա գույն փտ ման դեմ և կա րող է կի րառ վել ա մե նա
վաղ ժամ կե տից մի նչև բեր քա հա վա քը ։
 Տել դո րը® պա շտ պա նում է պտուղ նե րին նաև պահ պան
ման ժա մա նակ և պահ պա նում է նրա նց ո րա կը տե ղա
փոխ ման ժա մա նա կ։ Շատ երկր նե րում Տել դո րը® ու նի 
շատ կա րճ սպաս ման ժամ կետ. 1 օր ե լա կի հա մար, 2 օր 
բա լի և կե ռա սի հա մար, 4 օր խա ղո ղի հա մա ր։  

 Ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը

Տել դո րը® ընկ նե լով բույ սի մա կե րե սին, նրա ազ դող նյու
թը (ֆեն դեկ սա միդ) ա ռա ջա ցնում է թա ղա նթ, ո րը կան
խում է հա րու ցի չի թա փան ցու մը բույ սի մե ջ։ Այս թա ղան
թը չի վե րա նում բույ սի մա կե րե սից, որն էլ ա պա հո վում է 
ֆուն գի ցի դի ազ դե ցու թյան եր կար ըն թաց քը։ 

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ու նի ազ դե ցու թյան նոր մե խա նի զմ:
 » Մոխ րա գույն փտ ման դեմ չու նի խա չա ձև դի մաց կու թյուն 
այլ պրե պա րատ նե րի հետ կի րա ռե լի ս:

 » Շատ լավ ար դյունք է ցու ցա բե րում մոխ րա գույն փտ ման և 
հա րա կից  հա րու ցիչ նե րի դեմ:

 » Ան վտա նգ է օգ տա գոր ծող նե րի, սպա սար կող նե րի և շրջա
կա մի ջա վայ րի հա մա ր։

ՏԵլԴՈՐ® պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն Ծախ սի նոր մա ն
կգ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Սրս կում նե րի 
քա նա կը

Խա ղո ղի վազ Մոխ րա գույն փտում 0,81,0 4 13

Բա լե նի, 
կե ռա սե նի, 
դեղ ձե նի 

Մո նի լի ոզ 1,0 7 3

լո լիկ Պտ ղափ տում ներ 12

Ե լակ Պտ ղափ տում ներ 0,81,0 4 3



 ՖԱԼ ԿՈՆ

Բա րձ րար դյու նա վետ ֆուն գի ցիդ է հա
ցա հա տի կային մշա կա բույ սե րի, շա քա րի 
ճա կն դե ղի, խա ղո ղի և կա նաչ ո լո ռի ին
տեն սիվ  մշա կու թյան հա մա ր

Ազ դող նյու թերը̀  Տե բու կո նա զոլ  167 գ/լ +  
+ տրի ա դի մե նոլ  43 գ/լ + Սպի րոկ սա մին  
250 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը` 
Է մուլ սի ոն կոն ցե նտ րատ

Ֆալ կո նը® սիս տե մային ազ դե ցու թյան նոր ֆուն գի ցիդ է, ո րի կազ մի մեջ մտ նող ե րեք 
ազդող նյու թե րն ամ բող ջո վին բա ցա ռում են ինք նա պա շտ պա նու թյու նը։ Ֆալ կո նը® օժտ ված 
է պրո ֆի լակ տիկ և բու ժիչ հատ կու թյա մբ։  Ու նի ակ տի վու թյան լայն ո լո րտ, ցու ցա բե րում է եր
կա րա տև ազ դե ցու թյուն և լավ պրե պա րատ է հան դի սա նում խառ նուրդ նե րով օգ տա գոր ծե լու 
հա մա ր։

Հա մա տե ղե լի ու թյու նը
Ֆալ կո նը® կա րե լի է խառ նել աճ ման շատ կար գա վո րիչ նե րի, 
հե ղուկ պա րար տա նյու թե րի, ին սեկ տի ցիդ նե րի, այլ կոն տա կտ 
և սիս տե մային ֆուն գի ցիդ նե րի հե տ։

Թու նու նա կու թյու նը

Պ րե պա րա տը վտան գա վոր չէ մե ղու նե րի հա մա ր՝ նշ ված 
ծախսի նոր մա նե րը պահ պա նե լու դեպ քում։ Չի թույ լա տր վում 
օգ տա գո րծ ված տա րա նե րը, պրե պա րա տի մնա ցո րդ նե րը և 
փա թե թա վո րում նե րը  նե տել ջրամ բար նե րը։ 

Ա ռա վե լու թյուն նե րը

 » Ֆուն գի ցիդ նե րի շար քում N1 պրե պա րա տն է հա ցազ գի մշա կա
բույ սե րի հա մա ր:

 » Իր բա ղադ րու թյան մեջ ու նի ե րեք ազ դող նյու թ:
 » Ու նի կի րառ ման լայն ո լո րտ (հա ցազ գի մշա կա բույ սեր, շա քա րի 
ճա կն դեղ, խա ղող):

 » Հնա րա վոր է ա մեն տա րի կի րա ռել միև նույն ցան քա շր ջա նա
ռու թյու նում:

 » Ու նի լավ ար տա հայտ ված պրո ֆի լակ տիկ և բու ժիչ ազ դե ցու
թյուն՝ ար գե լակ ման է ֆեկ տո վ:

 » Ու նի ցա ծր ծախ սի նոր մա։  
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ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Հի վան դու թյուն
Ծախ սի 
նոր մա ն
կգ/ հա

Ս պաս ման 
ժամ կե տը

Սրս կում նե րի 
քա նա կը

Աշ նա նա ցան և 
գար նա նա ցան 
ցո րեն, գա րի

Սրսկ ել բույ սե րի ծլե լուց մի նչև 
ծա ղկ ման վեր ջը ալ րա ցո ղի, 
ցան ցա վոր բծա վո րու թյան, 
հաս կի և տե րև նե րի սեպ տոր 
իո զի, գո րշ բծա վո րու թյան դեմ

0,6 30 1

Շա քա րի 
ճա կն դեղ 

Սրսկ ել վե գե տա ցի այի ըն թաց
քում ալ րա ցո ղի և ցեր կոս պո
րո զի դեմ

0,60,8 20 2

Խա ղո ղի վազ Սրս կել ծաղ կու մից հե տո մինչև 
պտ ղա լի ցը՝ օի դիու մի դեմ 0,3 30 4

Կա նաչ ո լոռ Սրս կում վե գե տա ցի այի ըն թաց
քում՝ աս կո խի տո զի դեմ 0,50,6 30 1



Պ ՐԵՍ ՏԻԺ

 Կար տո ֆի լի սեր մե րի ախ տա հա նիչ է 
կրծող և ծծող վնա սա տու նե րի, ինչ պես 
նաև սն կային հի վան դու թյո ւն նե րի դե մ

Ազ դող նյու թերը̀  ի մի դակ լոպ րիդ  140 գ/լ + 
պեն ցի կու րոն  150 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը
սո ւս պեն զի ոն կոն ցե նտ րատ

պ րես տի ժը® սիս տե մային և կոն տա վոր ազ դե ցու թյան ին սեկ տոֆո ւն գի ցի դային ախ
տա հա նիչ է։ Լու ծո ւմ է լա րա թր թո ւր նե րի և վի րու սա կիր լվիճ նե րի դեմ պայ քա րի խն դի րը՝ 
պա լար նե րի տն կե լո ւց մի նչև փր ե րի ընկ նե լը, ինչ պես նաև կո լո րա դյան բզե զի դեմ պայ
քա րի խն դի րը՝ ծլե լո ւց մի նչև բույ սի ծաղ կե լը։ Ֆուն գի ցի դային տե սան կյու նից պրես տի ժը® 
ուղղ ված է ռին կոս պո րո զի դեմ պայ քա րե լո ւն, լրա ցու ցիչ լավ ար դյո ւնք է ցու ցա բե րո ւմ քո
սե րի և թաց փտո ւմ նե րի դեմ պայ քա րո ւմ։

Կի րա ռու թյու նը

Կար տո ֆիլ  պա լար նե րի ախ տա հա նում 
տն կու մից ա ռաջ, ծախ սի քա նա կը  1լ/տ՝ 
բան վո րա կան հե ղու կի ծախ սը  1020 լ/տ:
Ջ րով նոս րաց ված պրե պա րա տը հա մա
չափ ծած կո ւմ է կար տո ֆի լի պա լար նե րի 
մա կե րե սը։ Մշա կու մը կա տա րել կար
տո ֆի լը հո ղո ւմ տն կե լո ւց ա ռա ջ։ Պրե
պա րա տը պե տք է օգ տա գոր ծել ջրո ւմ 
լու ծե լո ւց ան մի ջա պես հե տո, բանվ., լու
ծույթն էլ չպե տք է եր կար պա հել ա ռա նց 
խառ նե լո ւ։

Ա ռա վե լու թյու նները

 » Հի ա նա լի պա շտ պա նո ւմ է կար տո ֆի լը 
կո լո րա դյան բզե զից, հո ղային վնա սա
տու նե րից և բույ սի ա ճի ու զար գաց ման 
ըն թաց քո ւմ հան դի պող հի վան դու թյո ւն
նե րի ց:

 » Կա տա րո ւմ է հա մա կց ված պա շտ պա
նու թյո ւն՝ վնա սա տու նե րի և հի վան դու
թյո ւն նե րի դե մ:

 » Շատ եր կար պա շտ պա նո ւմ է բույ սին 
(մի նչև ծաղ կե լը):

 » Ան վտա նգ է օգ տա կար մի ջատ նե րի և 
շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մա ր:

 » Ար դյո ւն վետ պա շտ պա նո ւմ է բեր քը 
նաև պահ պան ման ժա մա նակ: 
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Սիս տե մային ախ տա հա նիչ է հա ցա հա  տի
կային մշա կա բույ սե րի սեր մե րի սնկային 
հի վան դու թյո ւն նե րի դե մ

Ազ դող նյու թը̀  տե բու կո նա զոլ  120 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը
հո սող սո ւս պեն զի ոն կոն ցենտ րատ

Ռաք սիլ® Ուլտ րան բա րե լավ ված և կա տա րե լա գո րծ ված պրե պա րա տային ձև է, որն 
ա պա հո վո ւմ է հու սա լի պա շտ պա նու թյո ւն մի շա րք հի վան դու թյո ւն նե րի հա րու ցիչ նե րի 
դեմ, ո րո նք սեր մե րից և հո ղից փո խա նց վո ւմ են բո լոր հա ցազ գի մշա կա բույ սե րին և ունեն 
լավ ար տա հայտ ված ա ճը խթա նող ազդե ցու թյո ւն: Դրա շնոր հիվ Ռաք սիլ® Ուլտ րան նպաս
տում է լավ փն ջա վոր ված խո րը գնա ցող ար մա տային հա մա կար գի ձևա վոր մա նը։ Աշ նա
նա ցան ցո րե նի սեր մե րը ա վե լի դի մաց կո ւն են ցր տի և ե րաշ տի նկատ մա մբ։ Պրե պա րա տը 
չի ազ դո ւմ սեր մե րի ծլու նա կու թյան վրա։ 

Կի րա ռու թյու նը

Ցո րեն  քա րամ րիկ և փո շեմ րիկ, ար մա տային փտո ւմ ներ, 
սեպ տո րի ոզ, բծա վո րու թյո ւն  0,20,75 լ/տ սեր մին: 
Գա րի  քա րամ րիկ և փո շեմ րիկ, հել մին տոս պո րի ոզ, բծա վո
րու թյո ւն, ար մա տային փտո ւմ ներ  0,20,75 լ/տ սեր մի ն:
 Վար սակ  հել մին տոս պո րի ոզ, մրիկ ներ, բծա վո րու թյո ւն  0,25
0,75 լ/տ սերմին: Բա րձ րար դյու նա վետ ախ տա հա նիչ նյութի՝ 
տե բու կո նա զո լի առ կայու թյան շնոր հիվ ռաք սիլ ուլտ րան ոչն
չաց նո ւմ է սեր մի մա կե րե սին և հո ղո ւմ ե ղած վա րա կը։ Ա ճը 
կար գա վո րող ազ դե ցու թյան, լայն սպե կտ րի հի վան դու թյո ւն
նե րի դեմ ակ տիվ պայ քա րի և հա մե մա տա բար ցա ծր ար ժե քի 
շնոր հիվ ռաք սիլ ուլտ րան ան փո խա րի նե լի պրե պա րատ է ժա
մա նա կա կից գյու ղա տն տե սու թյան մե ջ։ 

Ախ տա հա նու մը     
Օգ տա գոր ծե լո ւց ա ռաջ Ռաք սիլ® Ուլտ րան պե տք է նոս րաց նել 
ջրով  9,8 լ ջո ւր + 0,2 լ Ռաք սիլ® Ուլտ րա = 10 լ պատ րաս տի 
սուս պեն զի ոն խառ նո ւրդ 1000 կգ սեր մե րի հա մա ր։

Ա ռա վե լու թյու նները

 » Ա ճը կար գա վո րող ազ դե ցու թյո ւն: 
 » Ցա ծր օգ տա գո րծ ման նոր մա:
 » Օպ տի մալ ներ դաշ նա կու թյո ւն գնի և ար դյո ւն քի մի ջև:
 » Կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյան լայն ո լո րտ:
 » Ֆի տո տոկ սիկ չէ։ Ախ տա հան ված սեր մե րը կա րող են պահ պան
վել մեկ տար վա ըն թաց քո ւմ՝ ա ռա նց ցան քի ո րա կի ի ջեց մա ն:

 » Հա մար վո ւմ է նորագույն ներ կա նյո ւթ և լու ծի չ։
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Ին սեկ տոֆո ւն գի ցի դային ազ դե ցու թյան 
ախ տա հա նիչ է կար տո ֆի լը կր ծող և 
ծծող վնա սա տու նե րից, ինչ պես նաև ծի
լե րը հի վան դու թյո ւն նե րից պա շտ պա նե
լու հա մար

Ազ դող նյու թե րը՝ կլո տի ա նի դին 207գ/լ + 
+ պեն ֆո ւլ ֆեն 66.5 գ/լ
Պ րե պա րա տային ձևը՝ 
սո ւս պեն զի ոն կոն ցե նտ րատ

Ազդեցության 
մեխանիզմը

է մես տո® քվան տու մը նոր սե րն դի ա ռա ջին պրե պա րա տն է, 
ո րը պա րու նա կո ւմ է նո րա գույն ազ դող նյո ւթ՝ պե նֆ լու ֆեն: Այն 
կար տո ֆի լը պա շտ պա նո ւմ է ռի զոք տո նի ո զի ց՝ սև քո սից (պահ
պան ման ժա մա նակ), օգ տա գո րծ վո ւմ է շատ ցա ծր նոր մա նե
րով (մոտ 20գ 1տ սեր մին): Բա ցի այդ, պե նֆ լու ֆե նը ա վե լի լավ 
է ազ դո ւմ ար ծա թա գույն և սո վո րա կան քո սի վրա:Կ լո տի ա նի
դի նը ա ռա նձ նա նո ւմ է բույ սի մի ջով լավ տե ղա շա րժ վե լու հատ
կու թյա մբ, ինչ պես նաև ա ռա վել լայն ազ դե ցու թյան ո լոր տով:

Կիրառությունը     

Բան վո րա կան հե ղո ւկ պատ րաս տե լու հա մար ան հրա ժե շտ 
քա նա կու թյա մբ պրե պա րա տը պե տք է լու ծել 1020լ ջրո ւմ և 
լավ խառ նել: Այս բա նվ. խառ նո ւր դը բա վա կան է 1տ ցան քա
նյո ւթ ախ տա հա նե լու հա մար (ինչ քան պա լար նե րը մա նր են, 
այն քան շատ բա նվ. հե ղո ւկ է օգ տա գո րծ վո ւմ):
Մ շա կու մը պե տք է կա տա րել պա լար նե րը ցա նե լո ւց ա ռաջ: 
Ցան կա լի չէ բա նվ. հե ղու կը եր կար ժա մա նակ թող նել ա ռա նց 
խառ նե լու: Ախ տա հան ված ցան քա նյու թը (պա լար նե րը) պե տք 
է ցա նել ախ տա հա նե լո ւց հե տո հնա րա վո րին չափ կա րճ ժա
մա նա կի ըն թաց քո ւմ: 

Ա ռա վե լու թյու նները

 » Հա րու ցի չի նկատ մա մբ նոր ազ դե ցու թյան մե խա նի զմ:
 » զ գայո ւն հա րու ցիչ նե րի և վնա սա տու նե րի ո լոր տի ըն դար ձա կո ւմ:
 »  Բա քային խառ նո ւդ նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյո ւն:
 »  Բա րեն պա ստ է կո լո գի ա կան ազ դե ցու թյո ւն :
 » Ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րա ցո ւմ նո րա գույն ստան դա րտ նե րի 
շնոր հի վ:

 »  Խա չա ձև ռե զիս տեն տու թյան բա ցա կայու թյո ւն:

էՄԵՍՏՈ® քՎԱՆՏՈւՄ պՐԵ պԱ ՐԱ ՏԻ ԲՆՈւ ԹԱ ԳԻ Րը

ԿԻՐԱՌՈւԹՅՈւՆը

Մ շա կա բույս Վ նա սա կար օբյե կտ Ծախ սի նոր մա ն
լ/ տ

Կարտոֆիլ
Լա րա թր թո ւր, կե ղծ լա րա թր թո ւր, բզեզ նե րի թր թո ւր
ներ, կո լո րա դյան բզեզ, բվիկ ներ, լվիճ ներ, տրի պս ներ, 
ռի զոկ տո նի ոզ, նաև սո վո րա կան և ար ծա թա գույն քոս
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