ՏՄ

Ագիլ

Արագ ազդեցություն, անթերի արդյունք

Ազդող նյութը և խտությունը.

Առավելությունները.

պրոպախիզաֆոպ, 100 գ/լ
Քիմիական խումբը.

- Միամյա և բազմամյա մոլախոտերի
դեմ պայքարի լայն ոլորտ:

արիլոքսիֆենօքսիպրոպիոնատներ
Բույսի մեջ տարածումը (կամ ազդման ձևը)

- Հացազգիների թափված
հատիկների դեմ լավագույն պայքար:

սիստեմային
Պրեպարատային ձևը.

- Առավելագույնս արագ
ազդող գրամինիցիդ:
- Յուրահատուկ բանաձև,
որի կազմի մեջ մտնում է նաև
ակտիվացնող նյութ:

ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
150 - 200 լ/հա
Պահպանման ջերմաստիճանը.
-10°С…+35°С
Փաթեթավորումը.
1 լ տարողությամբ պլաստիկ շիշ

Նշումների համար

Միամյա հացազգի
մոլախոտեր (մկնապոչանման աղվեսագի,
հողմախոտ, խրփուկ,
ցորնուկ, հավակորեկ,
շյուղախոտ, դաշտավլուկ,
խոզանուկ)

0,5 – 0,7

Ցողում (սրսկում)
մոլախոտերի
2 – 3 տերևից
մինչև
թփակալումը

Ցողում, երբ
Բազմամյա հացազգի
մոլախոտերի մեծ
մոլախոտեր (սողացող
մասն ունեն 3 տերև՝
սեզ, արվանտակ մատնաձև,
խողովակակալման
1,0 – 1,2 փուլում․ (մոլասորգոն՝
ագրիխոտուկ,
30 – 40, արվանտակը՝
մոլասորգո (ղանղուրդան,
15 – 20, իսկ սեզը՝ 15 –
հալեպի խոտ)
25 սմ բարձրություն)

Սպասմանժամկետը
օր, (մշակումների
քանակը)

Կիրառման
եղանակը,
ժամկետը

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Բնութագիրը.

Լոլիկ, սոխ,
արևածաղիկ, գլուխ
կաղամբ, կարտոֆիլ,
հլածուկ, սոյա, ոլոռ,
ճակնդեղ, պտղատու
այգի

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Սելեկտիվ հերբիցիդ է
միամյա և բազմամյա
մոլախոտերի դեմ պայքարի
համար:

Սոխ,
լոլիկ՝ 30 (1), կաղամբ՝
50 (1), մյուս
մշակաբույսերի
համար – (1)

ՏՄ

Գալիգան

Ունիվերսալ պաշտպան

Օգտագործման կարգը

Սելեկտիվ կոնտակտա-

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Խնձորենի (բարձրաճ
և կիսաթզուկային
պատվաստակալների վրա)

Կիրառման
եղանակը,
ժամկետը,
առանձնահատ
կությունները

Մշակվող
օբյեկտը

համար:

Վնասակար
օրգանիզմը

և վաղ հետծիլային կիրառման

Չափաքանակը,
լ/հա

հողային հերբիցիդ նախածիլային

3,0

Սրսկում գարնանը հողի
մակերեսին: Մոլախոտերի
բարձրությունը՝ ոչ ավելի քան
10 – 15 սմ, սրսկումն իրականացնել այնպես, որ լուծույթը
չթափվի մշակաբույսերի
միամյա կանաչ օրգանների վրա:

- (1)

0,05 – 0,1

Ցանքերի սրսկում մշակաբույսի
2 տերևի փուլում: Աշխատանքային
լուծույթի ծախսը` 200 – 300 լ/հա:

0,1 – 0,3

Ցանքերի սրսկում մշակաբույսի
3տերև փուլում: Աշխատանքային
լուծույթի ծախսը` 200 – 300 լ/հա:

Միամյա
մոլախոտեր
(խրձածաղիկ,
արջընկույզ
գարշախոտ,
բերենիկե,մոխրաթելուկ,

Բնութագիրը.

մանուշակ
Սոխ

Առավելությունները.
Ազդող նյութը և խտությունը.

- Հողի մակերեսին կայուն
հերբիցիդային էկրանի ձևավորում:

մատիտեղ, դժնիկ,

օքսիֆլուորֆեն, 240 գ/լ

հովվամախաղ,
մորմ սև,

Քիմիական խումբը.

- Մոլախոտերի վրա կրկնակի
ազդեցություն (կոնտակտ և հողային):
- Հողային ակտիվության երկար ժամկետ:
- Ցանքաշրջանառություն ում
հետևանքների բացակայություն:

վժվժուկ, խոզանուկ,

դիֆենիլ եթերներ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը).

ծխաբույս, մանանեխ
Սխտոր

կոնտակտ

հավակորեկ,
խրբուկ, կատվակն,

ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)
Արևածաղիկ
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման

- Հսկում է մոլախոտերին
երկար ժամանակի ընթացքում և,
այդպիսով, ոչ մի կրկնակի մոլախոտացում:

դաշտային,
հավակատար
սովորական,

Պրեպարատային ձևը.

- Հսկվող մոլախոտերի լայն ասպեկտ:
200 – 300 լ/հա
Փաթեթավորումը.
1 լ տարողությամբ պլաստիկ շիշ

60 (1)

դաշտային կակաչ,

Եղևնու, սոճու, մայրու,
կվենու միամյա ցանքեր

դաշտավլուկ, ջրջրուկ,
շնկոտեմ, հալևորուկ,

Ցանքերի սրսկում սխտորի 2 – 3
տերևի փուլում, մոլախոտերի
ծլման դեպքում: Հաջորդ
I. 0,05 –0,07
սրսկումները 5 – 10
II. 0,10 – 0,125
օր պարբերականությամբ:
III. 0,2 – 0,25 Մշակումներ չի կարելի կատարել,
եթե անձրևներից բույսի
IV. 0,3 – 0,5
մոմաշերտը լվացվելէ:
Աշխատանքային լուծույթի
ծախսը` 200 – 300 լ/հա:

- (3-4)

0,8 – 1,0

Սրսկում հողի մակերեսին
մինչև մշակաբույսի ծլելը:

- (1)

2,0 – 3,0

Սրսկում հողի մակերեսին մինչև
մշակաբույսի ծլելը:

- (1)

եղինջ)

ՏՄ

Միստրալ

Արժանի և արդյունավետ խաղացող սոյայի
պաշտպանության համար

Լոլիկ

Բնութագիրը.
Առավելությունները.
Ազդող նյութը և խտությունը.

- Առավել վնասակար միամյա
երկշաքիլավոր և հացազգի
մոլախոտերի վերացում:

մետրիբուզին, 700 գ/կգ

- Մշակաբույսի օպտիմալ գարնանային
աճ՝ առանց մրցակցային միջավայրի:

տրիազիններ

Քիմիական խումբը.

- Պաշտպանական ազդեցության
երկարատև ընթացք:
- Բարձր սելեկտիվություն
մշակաբույսի հանդեպ:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

Պրեպարատային ձևը.

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
200 - 300 լ/հա
Փաթեթավորումը
լամինապատված տոպրակներ 1 լ

Սրսկում հողի մակերեսին՝ մինչև մշակաբույսի ծլելը:

0,3 – 0,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում,
մշակաբույսի 2 – 4
տերև, փուլում։

0,7 – 1,0

Սրսկում հողի մակերեսին մինչև
սածիլումը։

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Կիրառման
եղանակը,
ժամկետը

0,7 – 1,1

- (1)

- (1)

Ելնելով բազմամյա փորձից, ՄիստրալՏՄ հերբիցիդի օգտագործման նորմաները կորող են կազմել 0,4-0,7
կգ/հա բաքային խառնուրդում: Օգտագործման նորման կախված է հողի տիպից, որի վրա կօգտագործվի
պրեպարատը: Մինչև 2,5% հումուս պարունակող հողերի համար ՄիստրալՏՄ հերբիցիդի նորման կազմում
է 0,4-0,5 կգ/հա: 2,5%-ից ավելի հումուս պարունակող հողերում ՄիստրալՏՄ հերբիցիդի նորման կազմում
է 0,6-0,7 կգ/հա:

սիստեմային

ՋԳ (ջրադիսպերսվող գրանուլներ)

Միամյա երկշաքիլ և
հացազգի մոլախոտեր (վայրի
վարսակ, որոմ,աղվեսագի,
հավակորեկ, խուլ եղինջ,
հավակատար, խոզանուկ,
դառնափուշ, դանդուռ
բանջարանոցային, արջընկույզ,
երիցուկ մարգագետնային և
դեղատնային, թելուկ, մանանեխ,
դաշտային կաթնբեկ, ջրջրուկ,
բերենիկե, տերեփուկ և այլն)

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Կարտոֆիլ

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Հողային ազդեցությամբ բարձր
սելեկտիվ սիստեմային հերբիցիդ՝
միամյա երկշաքիլավոր և հացազգի
մոլախոտերի ոչնչացման համար:

Նշումների համար

ՏՄ

Պենդիգան

Ծանրակշիռ ներդրում ապագա բերքի մեջ

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Սոյա, սխտոր,
ծխախոտ,
եգիպտացորեն,
կաղամբ

Կիրառման
եղանակը,
ժամկետը,
առանձնահատ
կությունները

Սոխ

Չափաքանակը,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Հողի հերբիցիդ, տարեկան
հացահատիկային և երկամյա
մոլախոտերի հսկողության համար:

Սրսկում
հողի մակերեսին
մինչև ծլելը։

- (1)

2,5 – 4,5
Միամյա հացազգի
(հավակորեկ,
կորեկ ցանքային,

3,0 – 6,0

հողմախոտ,
դաշտավլուկ սովորակ-

Բնութագիրը.

Առավելությունները.

Ազդող նյութը և խտությունը

- Ազդեցության ամենալայն սպեկտր:

Աշնանացան
ցորեն,
կարտոֆիլ

տեսակներ,

2,0

անմոռուկ դաշտային,

Քիմիական խումբը.
դենիտրոանիլիններ

5,0

երկշաքիլ (աղբուկ,
աղբակոտեմ,անթեմի

պենդիմեթալին, 330 գ/լ
Առվույտ

- Չի պահանջում անհապաղ
տեղադրում հողի մեջ:

ան, աղվեսագի,
մոլասորգո և այլն) և

Երեքնուկ

բողկուկ վայրի,

2,0 – 3,0

բերենիկե, գայլաթաթ,

- Ձևովորվում է կայուն հերբիցիդային
էկրան՝մինչև 3-5 շաբաթ
պաշտպանական ազդեցությամբ:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

Մաղադանոս

սիստեմային
Ոլոռ
Պրեպարատային ձևը.

- Ֆիտոտոքսիկության բացակայություն
մշակաբույսի վրա:

ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)

Փաթեթավորումը

3,0

թելուկ, ջրջրուկ,

3,0 – 4,0

մանուշակ դաշտային,
Դեղաբույսեր,
անիսոն

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
200 - 300 լ/հա

դանդուռ, եղինջ,
երիցուկի տեսակներ,

Դաղձ

ծխաբույս,
քնացան,
մանանեխ վայրի,մակ

Եղեսպակ,
երիցուկ

6,0 – 9,0

ծտապաշար,կակաչ

արդախոտ կառչուն,
մատիտեղ) մոլախոտեր

3,0 – 5,0
6,0

1 լ տարողությամբ պլաստիկ տարա
Ռայգրաս

1,0

Ֆունգիցիդներ
Արևա-Գոլդ
Բանջո ՏՄ
ՏՄ
Բանջո Ֆորտե
Բենելուս ՏՄ
ՏՄ
Վինետո
ՏՄ
Կարնեոլ
ՏՄ
Մերպան
Նիմրոդ ՏՄ
ՏՄ
Օրիուս
ՏՄ
Սֆինքս Էքստրա
Ֆոլպան ՏՄ
Շավիտ ՏՄ Ֆ

Արևա-Գոլդ®
Հուսալիություն՝ փորձված ժամանակով

Լոլիկ
Կարտոֆիլ
Սոխ

Ազդող նյութը և խտությունը.
դիմետոմորֆ, 90 գ/կգ + մանկոցեբ, 600 գ/կգ
Քիմիական խումբը.

- Ցուցաբերում է ինհիբիրացնող
ազդեցություն էրգոստերինի սինթեզի
վրա (սնկի բջիջներում միաժամանակ
ճնշում է մի քանի ֆերմենտների
սինթեզը):

Ֆիտոֆտորոզ,
ալտենարիոզ

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 1-ինը
կանխարգելիչ, մինչև
հիվանդության
1,8 – 2,0
ախտանիշների ի հայտ գալը,
այնուհետև 10 – 14 օր հետո,
կախված եղանակային
2,0
պայմաններից։

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Մշակման
ժամկետը

2,0 – 2,5

Կեղծ ալրացող

20 (2 – 3)
20 (3)
20 (3)
30 (2 – 3)

Ցանկալի է կիրառել պրոֆիլակտիկ նպատակով՝ մինչև հիվանդության մասսայական
նախանշանների ի հայտ գալը, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կիրառել նաև
բուժիչ նպատակով՝ վարակի վաղ փուլերում: Պաշտպանության ազդեցության տևողությունը,
կախված եղանակային պայմաններից, կազմում է 7-14 օր:

էթիլենբիսդիթիոկարբամատներ + մորֆոլիններ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

կոնտակտային լոկալ-սիստեմային
Պրեպարատային ձևը.

- Տարբեր քիմիական խմբերի պատկանող երկու ազդող նյութերի
համադրության շնորհիվ չի առաջանում
խաչաձև ռեզիստենտություն
պրեպարատի նկատմամբ:

Միլդիու

Բնութագիրը.

Առավելությունները.
- Օժտված է հիանալի բուժիչ
ազդեցությամբ:

Ծախսի նորման,
կգ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Խաղողի վազ

Վնասակար
օբյեկտը

Օգտագործման կարգը

Սիստեմա-կոնտակտային ֆունգիցիդ է
կարտոֆիլին, լոլիկին ֆիտոֆտորոզից և
ալտերնարիոզից պաշտպանելու,
ինչպես նաև խաղողին՝ միլդիուից
պաշտպանելու համար:

ՋԳ (ջրադիսպերսվող գրանուլներ)
Աշխանքային լուծույթի ծախսի նորման.
200 - 400 լ/հա
Փաթեթավորումը.
1 կգ լամինացված փաթեթ

Նշումների համար

ՏՄ

Բանջո

Վստահ քայլ դեպի բարձր բերք


Կոնտակտային ֆունգիցիդ կարտոֆիլին
և լոլիկին ֆիտոֆտորոզից և
ալտերնարիոզից, ինչպես նաև սոխին՝
պերոնոսպորոզից պաշտպանելու
համար:

Սրսկվում է
վեգետացիայի ընթացքում՝
7-10 օր միջակայքով

Կարտոֆիլ
0,4
Սոխ

Մշակման
ժամկետը

Վնասակար
օբյեկտը

Ֆիտոֆտորոզ,
ալտերնարիոզ

Սպասման
ժամկետը մինչև
բերքահավաքը, օր

0,3 - 0,4

Մշակումների
առավելագույն
թիվը

Լոլիկ

Ծախսի նորման,
կգ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Օգտագործման կարգը

4

10

4

10

3

10

Պերոնոսպորոզ

Բնութագիրը.
Առավելությունները.
Ազդող նյութը և խտությունը.

- Մշակաբույսերի արագ, երկարատև
և վստահելի պաշտպանություն:

ֆլուազինամ, 500 գ/կգ
Քիմիական խումբը.

- Բարձր արդյունավետություն
անբարենպաստ պայմանների
դեպքում:

դենիտրոանիլիններ

Մշակույթի ինտենսիվ աճով, դեղամիջոցների առավելագույն նորմերը պետք է կիրառվեն երիտասարդ
տերևները և կադրերը պաշտպանելու համար: Կարտոֆիլ. Առաջին մշակումը կատարվում է 15-20 սմ
բույսի բարձրության վրա, երկրորդը` տերևների չորացման սկիզբը: Լոլիկ, սոխ: Պրոֆիլակտիկան
իրականացվում է պրոֆիլակտիկորեն հիվանդությունների զարգացման և տարածման համար
նպաստավոր եղանակի պայմանների վրա:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

կոնտակտային

- Անփոխարինելի է հիվանդության
հարուցիչներից պաշտպանելու
հակառեզիստենտային
ստրատեգիայում:

Պրեպարատային ձևը.
ՍԿ (սուսպենզիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

- Պաշտպանում է ինչպես
վեգետատիվ մշակաբույսերին,
այնպես էլ պահպանվող պալարները:

200 - 400 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Նշումների համար

ՏՄ

Բանջո Ֆորտե
Արդյունավետ, բազմաֆունկցիոնալ, պարզ

Նորարարական ֆունգիցիդային
խառնուրդ՝ ֆիտոֆտորոզի դեմ և ոչ
միայն:

Ազդող նյութը և խտությունը.

Լոլիկ
Սոխ

Պերոնոսպորոզ

Սպասման
ժամկետը մինչև
բերքահավաքը, օր

Բնութագիրը.

Ցանքերի սրսկում
վեգետացիայի ընթացքում՝
հիվանդության
առաջին նախանշանները
նկատվելիս

Մշակումների
առավելագույն
թիվը

Վնասակար
օբյեկտը

0,8 – 1,0

Ֆիտոֆտորոզ,
վաղ չոր
բծավորություն
(ալտերնարիոզ)

Կարտոֆիլ

Մշակման
ժամկետը

Ծախսի նորման,
կգ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Օգտագործման կարգը

3

20

3

20

3

20

ֆլուազինամ, 200 գ/լ

Առավելությունները.

դիմետոմորֆ, 200 գ/լ
Քիմիական խումբը.

- Քիմիական միացությունների
նորարարական խառնուրդ կարտոֆիլի
պաշտպանության համար:
- Բարձր արդյունավետություն
ֆիտոֆտորոզի և ալտերնարիոզի դեմ:
- Պաշտպանական ազդեցության
երկար տևողություն և ակտիվության
լայն սպեկտր:

Դենիտրոանիլիններ + մորֆոլիններ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

Պաշտպանական ազդեցության լավագույն արդյունք ապահովելու համար ավելի լավ է պրեպարատը
կիրառել պրոֆիլակտիկ (մինչև հիվանդության նկատելի նախանշանները հայտնվելը):
Կիրառման ժամկետը կարտոֆիլի մոտ՝ ծիլերի դուրս գալուց մինչև սաղարթի վեգետացիայի
ավարտը: Սրսկումների միջև ինտերվալը՝ 7-14 օր, կախված եղանակային պայմաններից և
հիվանդության զարգացման ինտենսիվությունից:

կոնտակտային և լոկալ-սիստեմային
Պրեպարատային ձևը.
ՍԿ (սուսպենզիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
200 - 400 լ/հա

- Ռեզիստենտության առաջացման
նվազագույն ռիսկ:

Պահպանման ջերմաստիճանը.

- Բարձր կայունություն լվացման հանդեպ:

Փաթեթավորումը

+5 -ից +30°С

պլաստիկ շիշ 1 լ

Նշումների համար

ՏՄ

Բենելուս

Պտղատու և խաղողի այգիների
լավագույն պաշտպանություն

Առավելությունները.
- Երկու ազդող նյութերի լավագույն
համադրությունը ապահովում է
հիվանդության նկատմամբ առավելագույն
հսկողություն:
- Արագ ներթափանցում է բույսի
հյուսվածքների մեջ և տարածվում
սպեկտալ և մասնակի տրանսլամինար
ձևով:
- Արդյունավետ է նաև ցածր ջերմաստիճանում:
- Օժտված է պաշտպանական և
վերացնող ազդեցությամբ:
- Ապահովում է պտուղների որակի
լավացումը և պահպանման
երկարատևությունը:

Խնձորենի

Քոս, գորշ բծավորություն,
ալրացող, պտղային փտում

Սպասման ժամկետը
օր, (մշակումների
թիվը)

Կիրառման
եղանակը, ձևը

Բնութագիրը.

Միլդիու, օիդիում,
մոխրագույն փտում

Ծախսի նորման,
լ/հա

Խաղողի վազ

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Մշակվող
օբյեկտը

Բարձր արդյունավետ սիստեմային
ֆունգիցիդ է` խնձորենու, դեղձենու և
խաղողի այգիների լայն սպեկտրի
հիվանդության հարուցիչներից
պաշտպանելու համար:

0,8 – 1,6

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում բողբոջման փուլում
մինչև ծաղկելը, այնուհետև՝ 7 – 10 օր
հետո։ Աշխատանքային հեղուկի
ծախսը՝ 800 - 1000 լ/հա։

30 (2)

1,0 – 1,2

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում, «կանաչ կոն» փուլից
մինչև ծաղկումը, 7 – 10 օր
պարբերականությամբ:
Աշխատանքային լուծույթի
ծախսը`մինչև 1000 լ/հա:

30 (2)

1,0 – 1,2

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում, հիվանդության
առաջին իսկ նշանները
երևալուց, այնուհետև 7 – 10 օր
պարբերականությամբ:
Աշխատանքային լուծույթի
ծախսը`մինչև 1000 լ/հա:

30 (2)

Ազդող նյութը և խտությունը.
տեբուկոնազոլ, 125 գ/լ + ցիպրոդինիլ, 187,5 գ/լ
Քիմիական խումբը.
տրիազոլներ + անիլինոպիրիմիդիններ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

սիստեմային

Դեղձենի

Գանգրոտություն,
ալրացող, մոնիլիոզ,
ծակոտկեն բծավորություն

Պրեպարատային ձևը.
ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
600 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Արագ կանխարգելիչ ազդեցություն ալրացողի նկատմամբ: Ցուցաբերում է սիստեմային,
բուժիչ (եթե մշակությունը կատարված է վարակի առաջին նշանները նկատվելուց 36 ժամվա
ընթացքում) և արմատական ազդեցություն:
ԲենելուսՏՄ պրեպարատի կիրառման օպտիմալ եղանակային պայմաններն են. +5-ից +24°C:
Խորհուրդ չի տրվում կիրառել պրեպարատը +24°С-ից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում:

Վինետո®

Բնութագիրը.
Առավելությունները.
- Պրոֆիլակտիկ, բուժիչ և
ոչնչացնող ազդեցությունների
յուրահատուկ համադրություն:
- Արագ «Ստոպ-արդյունք»:

Ազդող նյութը և խտությունը.
բուպիրիմատ, 116 գ/լ + տեբուկոնազոլ, 47 գ/կգ
Քիմիական խումբը.
տրիազոլներ + պերիմիդիններ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

- Ռեզիստենտության
բացակայություն:

սիստեմային և տրանսլամինար
Պրեպարատային ձևը.

- Չի վնասում օգտակար
էնտոմոֆագերին:

ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
500 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Նշումների համար

Օիդիում

1.5 - 2.0

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 1-ինը՝ 4
տերևի փուլում,
այնուհետև 8 – 10 օր
պարբերականությամբ:

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Մշակման
ժամկետը

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Խաղողի վազ

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Սիստեմային ֆունգիցիդ՝ օժտված
պրոֆիլակտիկ, բուժիչ և ոչնչացնող
ազդեցությամբ՝
օիդիումի դեմ խաղողի վազի
պաշտպանության գործում:

14 (3)

ՏՄ

Կարնեոլ

Որակյալ և համեղ բերքի երաշխիք

Յուրահատուկ սիներգետիկ որոշում
ժամանակակից այգեգործի համար, որը
միաժամանակ պաշտպանում է քոսից և
ապահովում է խնձորենու սնուցումը:

Բնութագիրը.

Առավելությունները.
- Երկու բաղադրիչների ինովացիոն
համադրություն՝ ֆունգիցիդային և
սնուցող ազդեցությամբ:

Ազդող նյութը և խտությունը.

- Խթանում է բույսի բնական իմունիտետը
հիմնական սնկային հիվանդությունների
նկատմամբ:

Քիմիական խումբը.

- Արագ յուրացվում է բույսի կողմից և
օժտված է օգտագործման լայն
տարածքով:

կապտան, 360 գ/լ + կալիումի ֆոսֆիդ, 660 գ/լ

ֆտալիմիդներ + ֆոսֆոնատներ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

կոնտակտ-սիստեմային
Պրեպարատային ձևը.

- Նպաստում է տերևների և արմատային
համակարգի աճի լավացմանը:
- Լրացուցիչ ազդեցություն է ցուցաբերում
ալտերնարիոզի, ալրացողի վրա:
- Տիրապետում է բակտերիալ այրվածքի
նկատմամբ կանխարգելիչ ազդեցությամբ:

ՍԿ (սուսպենզիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
500 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ, պլաստիկ աման 5 լ

Օդի ցածր ջերմաստիճանների դեպքում ֆոսֆորը, որը կիրառում են հիմնական սնուցման
ժամանակ, հանդիսանում է քիչ շարժուն և քիչ հասանելի սնուցման համար: Կալիումի ֆոսֆատի
բարձր յուրացնող հատկության շնորհիվ ստացվում է սնուցող գործողություն՝ ֆունգիցիդային
պաշտպանության հետ միասին: ԿարնեոլՏՄ-ը խթանում է բույսի բնական իմունիտետը հիմնական
սնկային հիվանդությունների նկատմամբ:

ՏՄ

Մերպան

Դասականություն պաշտպանության տեխնոլոգիայում

Ազդող նյութը և խտությունը.

- Անփոխարինելի է
հիվանդությունների հարուցիչների դեմ
հակառեզիստենտային ստրատեգիայում:

կապտան, 800 գ/կգ

- Կարող է կիրառվել մշակաբույսի
զարգացման բոլոր փուլերում:

ֆտալիմիդներ

Քիմիական խումբը.

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

- Բարձրացնում է ապրանքի որակը և
բարելավում պտուղների պահպանումը:

կոնտակտային

- Ֆիտոտոքսիկ չէ և անվնաս է
մեղուների համար:

ՋԳ (ջրադիսպերսվող գրանուլներ)

Դեղձենի, նշենի,
բալենի, ծիրանենի,
սերկևիլենի,
ցիտրուսներ

Խաղողի վազ

Պրեպարատային ձևը.

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
600 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
լամինացված տոպրակ 1 կգ

Նշումների համար

Դեղձենու տերևների
գանգրոտություն,
անտրակնոզ, պտուղների մոխրագույն
փտում
Մոխրագույն
փտում, միլդիու,
օիդիում

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Մշակման
ժամկետը

l,9 – 2,5

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում հիվանդության
ախտանիշները նկատելուն
պես: Հաջորդ սրսկումներն
իրականացնել 7 – 14 օր
պարբերականությամբ,
կախված եղանակային
պայմաններից:
Աշխատանքային լուծույթի
ծախսը` l000 – 1500 լ/հա:

20 (2 – 3)

l,9 – 2,5

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում:
Աշխատանքային լուծույթի
ծախսը` 800 – 1200 լ/հա:

20 (2 – 3)

Բնութագիրը.

Առավելությունները.

- Իդեալական գործընկեր է
սիստեմային ազդեցության ֆունգիցիդների
խառնուրդում:

Քոս, պտուղների
մոխրագույն փտում

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Խնձորենի, տանձենի

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Պաշտպանական ազդեցությամբ
կոնտակտ ֆունգիցիդ՝ լայն սպեկտրի
հիվանդության հարուցիչների դեմ:

ՏՄ

Նիմրոդ

Սիստեմային ֆունգիցիդ՝
ալրացողի դեմ ազդման յուրահատուկ
մեխանիզմով խնձորենու, խաղողի,
բանջարեղենի և դեկորատիվ բույսերի
համար:

Բնութագիրը.
Առավելությունները.
- Օժտված է բուժիչ,
պաշտպանական և
հակասպորագոյացման ազդեցությամբ:
- Արդյունավետ է բարձր
ջերմաստիճանների դեպքում:

Ազդող նյութը և խտությունը.
բուպիրիմատ, 250 գ/լ
Քիմիական խումբը.
պիրիմիդիններ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

- Արագորեն յուրացվում է
բույսի կողմից:

սիստեմային

- Արդյունավետ որոշում
ալրացողի շտամների համար, որոնք
դարձել են ռեզիստենտ մյուս մթերքների
նկատմամբ:

ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)

- Վնաս չի պատճառում
օգտակար էնտոմոֆագերին:

Պրեպարատային ձևը.

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

խնձորենի, խաղողի վազ - 600 - 1000 լ/հա
դաշտային մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Կատարյալ զենք ալրացողի դեմ

ՏՄ

Օրիուս

Որակյալ պաշտպանության ստանդարտ

Բնութագիրը.
Առավելությունները.

Դեղին, գորշ,
ցողունային ժանգեր,

0,5

ալրացող,
սեպտորիոզ

1,0

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

30 (2)

Գարի գարնանացան և
աշնանացան

Ժանգեր, ալրացող,
ցանցանման
բծավորություն,
գորշ բծավորություն

1,0

Հլածուկ աշնանացան
և գարնանացան

Ալտերնարիոզ

1,0

Աճի դանդաղեցման և
եղանակային
անբարենպաստ
պայմաններին
դիմացկունության
բարձրացման համար

0,5 – 0,75

Ալրացող, քոս

0,4 – 0,5

Օիդիում,
մոխրագույն փտում

0,4 – 0,6

Ազդող նյութը և խտություն.

Մշակման
ժամկետը

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Ցորեն աշնանացան և
գարնանացան

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Բարձրարդյունավետ սիստեմային
ֆունգիցիդ խնձորենու, խաղողի վազի և
դաշտային մշակաբույսերի ինտենսիվ
աճեցման համար:

Ցողում, վեգետացիայի
ընթացքում
հիվանդության առաջին
նշաներն ի հայտ գալուն
պես

30 (2)

տեբուկոնազոլ, 250 գ/լ

- Կենսաբանական ակտիվություն
լայն սպեկտրի հիվանդությունների
հարուցիչների դեմ:
- Պարզ արտահայտված «ստոպարդյունք»:

Քիմիական խումբը.

50 (2)

տրիազոլներ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

սիստեմային

- Երկարատև պաշտպանություն
հիմնական հիվանդություններից:

Պրեպարատային ձևը.

- Լավ խառնվում է այլ
պրեպարատների հետ:

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

Հլածուկ
աշնանացան և
գարնանացան

ԷՋ (էմուլսիա, յուղ ջրում)
Խնձորենի

պտղատու մշակաբույսեր - 500 -1000 լ/հա
դաշտային մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
Փաթեթավորումը

Խաղողի վազ

Ցողում, աշնանը 4 – 5
տերև փուլում

Ցողում, վեգետացիայի
ընթացքում
հիվանդության առաջին
նշաններն ի հայտ
գալուն պես

պլաստիկ շիշ 1 լ
Աշնան ժամանակաշրջանում աշնանացան ռապսի համար ՕրիուսՏՄ-ն
օգտագործում են 4-5 տերևի փուլում՝ որպես աճի կարգավորիչ, բարելավում է մշակաբույսի
ձմեռումը: Աշնանացան և գարնանացան ռապսերի վրա ՕրիուսՏՏՄ ֆունգիցիդը կիրառվում
է ալտերնարիոզը վերահսկելու համար ծաղկման վերջ – ցողունակալման կես՝ թփակալման
սկզբի փուլերում։

- (1)

25 (2)

35 (2)

ՏՄ

Սֆինքս Էքստրա

Յուրահատուկ տեխնոլոգիաներ Ձեր դաշտում

Կարտոֆիլ

1,8 – 2,0

Ֆիտոֆտորոզ
(կեղծ ալրացող)

1,8 – 2,0

դիմետոմորֆ, 113 գ/կգ + ֆոլպետ, 600 գ/կգ

Լոլիկ, վարունգ,
սեխ, դդում, սոխ,
պղպեղ, սմբուկ,
հազար, սպանախ

- Կրկնակի պաշտպանություն
(արտաքինից և ներսից):

Քիմիական խումբը.

Ծաղիկներ

Կեղծ ալրացող

1,8 – 2,0

Ազդող նյութը և խտությունը.

մորֆոլիններ + ֆտալիմիդներ

- Երկու ազդող նյութերի
անկրկնելի խառնուրդ:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)
կոնտակտ-կվազիսիստեմային

- Ռեզիստենտության
բացակայությունը ապահովում է
ֆունգիցիդային ազդեցության
ոլորտը:

Անտառային
ծառատեսակներ,
դեկորատիվ
բույսեր

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Մշակման
ժամկետը

14 (3 – 4)

1,8 – 2,2

Ֆիտոֆտորոզ,
մակրոսպորոզ

Բնութագիրը.
Առավելությունները.

Միլդիու, օիդիում,
մոխրագույն փտում

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Խաղողի վազ

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Լայն ազդեցության սպեկտրի
կոնտակտ-սիստեմային ֆունգիցիդ՝
խաղողի վազի, կարտոֆիլի և
բանջարանոցային մշակաբույսերի
պաշտպանության համար:

Սրսկում
վեգետացիայի
ընթացքում,
հիվանդության համար
բարենպաստ
պայմանների դեպքում1ին սրսկումը կատարել
կանխարգելիչ կամ
հիվանդության առաջին
նշանները երևալուց
անիջապես հետո։
Հաջորդները՝ 7 – 14 օր
պարբերականությամբ,
կախված եղանակային
պայմաններից։

14 (4)

14 (3 – 4)

14 (1)

Պրեպարատային ձևը.
ՋԳ (ջրադիսպերսվող գրանուլներ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

բանջարանոցային և դաշտային
մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
պտղատու մշակաբույսեր - 500 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
լամինապատ պարկեր 1 կգ

Լավագույն կիրառման ժամանակը՝ ծաղկման փուլի սկզբից մինչև պտուղների հասունացման փուլ:
Օիդիումի դեմ ավելի էֆեկտիվ պայքարի համար Սֆինքս Էքստրայի աշխատանքային լուծույթին
կարող եք ավելացնել սիստեմային սնկասպան միջոց:

ՏՄ

Ֆոլպան

Արդյունք՝ մրցակցությունից դուրս

1,5 – 2,0

Կարտոֆիլ

Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ

1,5 – 2,0

Հապալաս

Բծավորություններ, պտղային
փտում

1,5 – 2,0

Տարբեր փտումներ,
ալտերնարիոզ

2,0 – 2,5

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Միլդիու, օիդիում,
մոխրագույն փտում

Խաղողի վազ

Մշակման
ժամկետը

Վնասակար
օրգանիզմը

Մշակվող
օբյեկտը

Ծախսի նորման,
լ/հա

Օգտագործման կարգը

Ազդեցության լայն սպեկտրի
կոնտակտ ֆունգիցիդ, նախատեսված
խաղողի համալիր հիվանդությունների
համար:

Սրսկում

40 (2)

վեգետացիայի ընթացքում.

Բնութագիրը.
Առավելությունները.

- Ռեզիստենտության
առաջացման ռիսկի բացակայություն՝
ազդեցության բազմակողմանի
մեխանիզմի բացակայության շնորհիվ:

Քիմիական խումբը.
ֆտալիմիդներ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

Պրեպարատային ձևը.
ՋԳ (ջրադիսպերսվող գրանուլներ)

- Հիանալի
ֆիտոհամատեղելիություն խաղողի
զարգացման տարբեր փուլերում:

դիտվելուց անմիջապես

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
այլ մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
խաղողի վազ - 500 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
լամինացված փաթեթ 1 կգ

Նշումների համար

20 (2)

հետո,այնուհետև՝ 7 – 10 օր
հետո։

Խաղողի վազ
- Արդյունավետ կիրառում խաղողի վազի զարգացման տարբեր փուլերում (շուկայում
գոյություն ունեցող կոնտակտային պրեպարատներից մեկն է):
- Լավագույն բաքային զուգընկեր է սիստեմային ֆունգիցիդների հետ (լավ է խառնվում):
- Հակառեզիստենտային պաշտպանության համակարգում անփոխարինելի է ֆունգիցիդների
հետ հերթափոխելու համար (չի առաջացնում ռեզիստենտություն):

կոնտակտ

20 (2)

մեկի առաջին նշանները

Ազդող նյութը և խտությունը.
ֆոլպետ, 800 գ/կգ

- Բարձր կենսաբանական
արդյունավետություն հիմնական
հիվանդությունների դեմ պայքարում:

Ելակ

հիվանդություններից որևէ

20 (2)

ՏՄ

Շավիտ Ֆ
Պաշտպանություն ընտրյալների համար

Օիդիում, միլդիու, գորշ և
մոխրագույն փտում, թփերի
ինֆեկցիոն չորացում

Խնձորենի

Քոս, ալրացող

Վարունգ

Պերենոսպորոզ

2,0 – 2,5

1,8 – 2,0

Բնութագիրը.
Առավելությունները.

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում,
հիվանդություններից
որևէ մեկի առաջին
նշաններն երևալուց
անմիջապես հետո։

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

գինու սորտեր՝
35 սեղանի
սորտեր՝ 7 (2 – 3)
30 (3 – 4)

14 (3 – 4)

Ֆիտոֆտորոզ

Ազդող նյութը և խտությունը.

- Ֆիտոպաթոգենների դեմ
բարձր արդյունավետություն՝ տարբեր
քիմիական դասերի ազդող նյութերի լայն
համադրության շնորհիվ:

տրիադիմենոլ, 20 գ/կգ + ֆոլպետ, 700 գ/կգ

- Ապահովում է
հիվանդությունների պրոֆիլակտիկա,
ինչպես նաև հանդիսանում է
արդյունավետ բուժամիջոց:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

- Սկսում է ազդել անմիջապես
վերամշակումից հետո:

ՋԳ (ջրադիսպերսվող գրանուլներ)

Քիմիական խումբը.
տրիազոլներ + ֆտալիմիդներ

Խաղողի վազ
Արդյունավետ է սրսկել 2-3 տերևի փուլից սկսած, մինչև ծաղկման սկիզբը, ինչպես նաև
ծաղկումից հետո, պտուղների աճման փուլի սկզբից մինչև հասունացման փուլը:
Ունի ընդգծված կոնտակտ-սիստեմային ազդեցություն: Սիստեմային ազդեցությունն ավելի
շատ ուղղորդված է օիդիում հիվանդության դեմ, բայց առավել ուժեղ վարակվածության
դեպքում առաջարկվում է ավելացնել սիստեմային հատկություններով պրեպարատ:

կոնտակտ-սիստեմային
Պրեպարատային ձևը.

Նշումների համար
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

- Պաշտպանական ազդեցության
երկար տևողություն:

Լոլիկ

Մշակման
ժամկետը

Վնասակար
օրգանիզմը

Մշակվող
օբյեկտը

Խաղողի վազ

Ծախսի նորման,
լ/հա

Օգտագործման կարգը

Ազդեցության լայն սպեկտրով
կոնտակտ-սիստեմային ֆունգիցիդ
խաղողի վազի և բանջարանոցային
մշակաբույսերի համար:

խաղողի վազ - 500 - 1000 լ/հա
բանջարեղեն - 200 - 400 լ/հա
Փաթեթավորումը
լամինացված փաթեթ 1 կգ

Ապոլլո
Ինվերտ
Կորմորան

ՏՄ

ՏՄ

Լամդեքս
Մավրիկ ՏՄ
Պիրինեքս
Պիրինեքս Սուպեր
ՏՄ
Տրիվոր

Ապոլլո®
Սելեկտիվ կոնտակտային
ակարիցիդ է սպեցիֆիկ ազդեցությամբ՝
ինչպես խաղողի այգու, այնպես էլ այլ
մշակաբույսերը տզերից պաշտպանելու
համար:

Բնութագիրը.

Առավելությունները.
- Բարձր կենսաբանական
արդյունավետություն կարմիր
պտղային քոսի ձվերի և վաղ շարժուն
տզերի, սովորական ոստայնատզի վրա:

Ազդող նյութը և խտությունը.
կլոֆենտեզին, 500 գ/լ
Քիմիական խումբը.
տետրազիններ

- Օժտված է պաշտպանական
գործունեության երկարատև
ժամանակահատվածով:
- Արդյունավետ է բարձր
ջերմաստիճանի դեպքում:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)
կոնտակտային
Պրեպարատային ձևը.
ՍԿ (սուսպենզիոն կոնցենտրատ)

- Անվտանգ է մեղուների,
գիշատիչ տզերի, օգտակար
միջատների՝ ոսկեաչյայի, յոթկետանի
զատիկի, էնկարզիի համար:

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
600 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Հուսալի միջոց՝ տզերի դեմ պայքարի գործում

Հզոր ինսեկտիցիդ է փակ գրունտի
բանջարանոցային մշակաբույսերին,
խաղողի այգուն և խնձորենուն տզերից,
տրիպսներից և այլ վնասատուներից
պաշտպանելու համար:

Բնութագիրը.

Առավելությունները.

Ազդող նյութը և խտությունը.

- Բարձր արդյունավետւթյուն
վահանակրի և տզի դեմ:

աբամեկտին, 18 գ/լ
Քիմիական խումբը.

- Կայունություն լվացման դեմ
ուժեղ տրանսլամինար ազդեցության
հաշվին:

ավերմեկտիններ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)
սիստեմային և տրանսլամինար

- Յուրահատուկ ազդեցության
մեխանիզմի հաշվին չունի խաչաձև
ռեզիստենտություն ակարիցիդների այլ
խմբերի հետ:

Պրեպարատային ձևը.
ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

- Թունունակ չէ օգտակար
էնտոմոֆագերի համար:

500 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Ինվերտ®

ՏՄ

Կորմորան

Խնձորենու պտղակեր,
պտղացեց, ալրավոր որդան

- Պատրաստի
հակառեզիստենտային խառնուրդ
կրծող և ծծող վնասատուներից
պաշտպանելու համար:

35 (1 – 2)

0,35 – 0,5

Միայն ուշահաս սորտերի վրա
սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, երբ ֆերոմոնային թակարդում օրական բռնվում են 20 ցեց
կամ 130 – 140 տվյալ շաբաթում։
1-ին մշակմանը պետք է հաջորդի
2-րդը՝ ոչ ուշ 14 օրից։ 3-րդև 4-րդ
մշակումներն՝ անհրաժեշտության
դեպքում 14 օր պարբերականությամբ։ Բանվորական հեղուկի
ծախսը՝ ոչ պակաս 500 լ/հա։

36 (2 – 4)

- Համատեղում է իր մեջ
կոնտակտային և սիստեմային
ազդեցություն:
- Վնասատուի հսկողություն
նրա զարգացման բոլոր փուլերում:

0,5

Վնասատուի առաջին իսկ
հայտնաբերման դեպքում
«Կորմորան»-ի 0,5 լ/հա
չափաբաժնի լուծույթով
բույսերը սրսկել վնասատուի
ձվերի և փոքր թրթուրների
փուլում։ Վեգետացիայի
ընթացքում կիրառել 1
անգամ, այնուհետև
պայքարը կազմակերպել
այլ պեստիցիդներով։

- Չի վնասում մեղուներին և
օգտակար էնտոմոֆագերին:

28 (1)

Ազդող նյութը և խտությունը.
ացետամիպրիդ, 80 գ/լ, նովալուրոն, 100 գ/լ
Քիմիական խումբը.
նեոնիկոտինոիդներ + բենզամիդներ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը
(կամ ազդման ձևը)

Կարտոֆիլի ցեց
(Phthorimaea operculella)

սիստեմային և կոնտակտային
Պրեպարատային ձևը.
ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

Սպոիոպտեռա ֆրուջիպերդա
(Spodoptera frugiperda)

խնձորենի, խաղողի վազ - 600 - 1000 լ/հա
բանջարանոցային մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ
ՀՀ-ում բացակայող կարանտին
օրգանիզմ է

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

0,7 – 1,4
կամ 70 մլ/
100 լջրում

Սրսկում ծաղկման
ավարտին, երբ ծաղկաթերթիկների 75 %-ից ավելին
թափվել են, այնուհետև 14
օր պարբերականությամբ։
Ժամկետի ճիշտ որոշման
համար օգտագործել ֆերոմոնային թակարդներ։ Բանվորական հեղուկի ծախսը մինչև
2000 լ/հա։

Բնութագիրը.
Առավելությունները.

Մշակման
ժամկետը

Ծախսի նորման,
լ/հա

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Մշակվող
օբյեկտը

Սիստեմային և կոնտակտային
ազդեցության յուրահատուկ
ինսեկտիցիդ՝ պտղատու և
բանջարանոցային մշակաբույսերին
այլ սպեկտրի վնասատուներից
պաշտպանելու համար:

Լամդեքս

ՏՄ

Ցնցող ազդեցություն

- Արագ ինսեկտիցիդային
ազդեցություն և լայն սպեկտրի
վնասատուների հսկողություն (ընդհուպ
տզերի մի քանի տեսակներ):

Քիմիական խումբը.

Հացաբզեզներ, թրիպս,
ցիկադներ, հացալվիկներ

0,2

- Արագ լուծելիություն ջրում:

Փաթեթավորումը

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

0,2

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում: Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը` 300 – 500լ/հա:

20 (2)

Լվիճներ,թրիպսներ,
երկարակնճիթներ

0,1 – 0,125

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում: Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը` 300 – 400 լ/հա:

30 (1)

Ոլոռ

Կարտոֆիլ, լոլիկ

Կոլորադյան բզեզ

14 (1)
0,1 – 0,2

Կաղամբ

Կաղամբի բվիկ,
ճերմակաթիթեռ, ցեց,
խաչածաղկավորների լվիկներ

Առվույտ

Մլուկներ, լվիճներ,
երկարակնճիթներ,
տերևալվիկներ, առվույտի
հաստաոտիկ

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
խնձորենի, խաղողի վազ - 600 - 1000 լ/հա
բանջարանոցային մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա

Մշակման
ժամկետը

Եգիպտացորենի ցողունային
թիթեռնիկ

ԿՍ (կապսուլային սուսպենզիա)

- Գերազանց համատեղում այլ
պրեպարատների հետ:

20 (1)

Եգիպտացորեն

կոնտակտ-աղիքային
Պրեպարատային ձևը.

Սրսկում
վեգետացիայի
ընթացքում:
Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը` 200
– 400 լ/հա, ավիացիոն
սրսկման դեպքում` 30 –
50 լ/հա:

0,2

պիրետրոիդներ
Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

- Ինովացիոն ֆորմուլացիայի
շնորհիվ (կապսուլային սուսպենզիա)
տիրապետում է երկարատև
պաշտպանական ժամանակա
հատվածով:

0,15

Գարի

Ազդող նյութը և խտությունը.
Լյամբդա-ցիհալոտրին, 50 գ/լ

Վնասակար կրիայիկ,
տզրուկաթրթուր

Հացաճանճեր, լվիճներ,
թրիպսներ, ցողունային
սղոցողներ,
ցիկադներ, տզրուկաթրթուր

Բնութագիրը.
Առավելությունները.

Վնասակար
օրգանիզմը

Մշակվող
օբյեկտը

Ցորեն
աշնանացան

Ծախսի նորման,
լ/հա

Օգտագործման կարգը

Ինսեկտիցիդ, որ պաշտպանում է
բազմաթիվ մշակաբույսերին կրծող և
ծծող վնասատուներից:

Սրսկում
վեգետացիայի ընթացքում:
Աշխատանքային խառնուրդի
ծախսը` 300 – 500լ/հա:

Հլածուկ

Հլածուկի ծաղկակեր

– (2)

0,15

պլաստիկ շիշ 1 լ
0,15

20 (1)

Սրսկում
վեգետացիայի ընթացքում:
Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը`300 –
500լ/հա:

20 (2)

ՏՄ

Մավրիկ

Անզիջում վնասատուների նկատմամբ և հոգատար՝
օգտակար էնտոմոֆաունայի նկատմամբ

Կոնտակտա-ստամոքսային
ազդեցության ինսեկտիցիդ է ռապսի
ցանքերը և խնձորենու տնկարկները
կրծող և ծծող ապարատով համալիր
վնասատուներից պաշտպանելու համար:

Բնութագիրը.
Առավելությունները.
- Բարձրարդյունավետ
ինսեկտիցիդ է լայն սպեկտրի
վնասատուների դեմ:

Ազդող նյութը և խտությունը.
տաու-ֆլուվալինատ, 240 գ/լ
Քիմիական խումբը.
պիրետրոիդներ

- Լավագույնն է ռապսի
ծաղկակերի և ալյոնկայի դեմ:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

կոնտակտա-ստամոքսային
- Անվտանգ է մեղուների,
էնտոմոֆագերի համար:

Պրեպարատային ձևը.

- Արագ արդյունավետություն
բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:

ԷՋ (էմուլսիա, յուղ ջրում)

- Արագ «նոկդաուն-արդյունք»:

դաշտային մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
պտղատու մշակաբույսեր - 600 - 1000 լ/հա

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Պիրինեքս®
Պաշտպանության ձեր ճիշտ ընտրությունը

Բնութագիրը.
Առավելությունները.
- Հզոր ֆումիգացիոն
ազդեցություն լավագույն
հսկողություն ապահովելու համար:

Ազդող նյութը և խտությունը.

- Երկարատև
պաշտպանական շրջան:

Դեղձենի

2,0 – 2,5

տերևային լվիճ

0,8

մարգագետնային ցեց,
գիշակերներ

1,5 – 2,0

Խաղողի վազ
Կարտոֆիլ,
լոլիկ

Պրեպարատային ձևը.
ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)

դաշտային մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
պտղատու մշակաբույսեր - 500 - 1000 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Առվույտ
Արոտավայրեր,
վայրի բուսականություն

Ցորեն
աշնանացան
Ցորեն
գարնանացան

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Մշակման
ժամկետը

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 200 – 400
լ/հա։

լվիկներ

1,5
2,0

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 800 – 1500 լ/հա

40 (2)

Կեղծ վահանակիրներ

2,0

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 800 – 1200 լ/հա

60 (1)

ողկուզակեր

1,2 – 1,8

Ցողում, վեգետացիայի ընթացքում ՝ վնասատուի 1-ին սերնդի
դեմ, 800 – 1200 լ/հա

60 (1)

Կոլորադյան բզեզ

1,5

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 200 – 400 լ/հա։

40 (1)

Առվույտի տերևային
երկարակնճիթ(ֆիտոնոմուս)

1,5

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 200 – 400 լ/հա։

- (1)

մորեխներ ոչ հոտային

0,5

Ցողում վեգետացիայի ընթացքում,
400 – 600 լ/հա: Մշակված
տարածքներից սնկերի և
բույսերի հավաք չի թույլատրվում:

20 (1)

Հացամլուկներ, թրիպսներ,
տզրուկաթրթուր, աշնանացանի
բվիկ, հացահատիկի ճանճեր,

1,0 – 1,2

Ցողում վեգետացիայի
ընթացքում, 200 – 400 լ/հա։

30 (1)

Հացամլուկներ,
տզրուկաթրթուր

0,75 – 1,0

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)
կոնտակտ-ստամոքսային, սիստեմային

30 (2)

պտղակերներ, ցեցեր, վահանակիրներ, տզեր, լվիճներ,
տերևաոլոր

Քիմիական խումբը.

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.

- Բազմակողմանի
ազդեցություն վնասատուների
նկատմամբ.կոնտակտային,
ստամոքսային և ֆումիգացիոն:

ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ, բվիկներ, վահանակիրներ

քլորպիրիֆոս, 480 գ/լ

ՖՕՍ

- Բացարձակ
արդյունավետություն հացազգիների,
շաքարի ճանկնդեղի, կարտոֆիլի և
խնձորենու խոշորագույն
վնասատուների դեմ:

Խնձորենի

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Շաքարի
ճակնդեղ

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Ազդեցության լայն սպեկտրի
համակցված ինսեկտիցիդ է կրծող և
ծծող շատ տեսակի վնասատուների
դեմ պայքարի համար:

30 (1)

Պիրինեքս®Սուպեր
Ինսեկտիցիդ, որը կստեղծեք նաև դուք

1,5

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում։
Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը՝800 –
1200 լ/հա:

1,0 – 1,5

Սրսկում թրթուրների դուրս
գալուց։ Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը 800 –
1500 լ/հա:

28 (2)

0,4 – 1,0

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում։
Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը 200 –
400 լ/հա:

37 (1)

Ջերմատնային սպիտակաթևիկ,
մորմազգիների ականող ճանճ,
սովորական ոստայնատիզ,
կոլորադյան բզեզ

0,4 – 1,25

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում։Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը 300 –
500 լ/հա:

30 (1)

Ճակնդեղի լվիկներ

0,5

երկարակնճիթներ

0,8 – 1,25

Խաղողի վազ
տզեր

Ազդող նյութը և խտությունը.

Առավելություններ.
- Վերահսկում է վնասատուների լայն
ոլորտ:

քլորպիրիֆոս, 400 գ/լ + բիֆենտրին, 20 գ/լ
Քիմիական խումբը.

Կորիզավոր և
հնդավոր
պտղատուներ

Կոմպլեքս վնասատուներ

ՖՕՍ + պիրետրոիդներ

- Ցուցաբերում է «նոկդաուն-արդյունք»
վնասատուների վրա:
- Պաշտպանության երկարատև
ազդեցություն – 140 օր և ավելի:

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

- Վնասատուների հուսալի հսկողություն
դժվարանցանելի տեղերում:

Հացահատիկի գնայուկ բզեզ,
վնասակար կրիայիկ

կոնտակտ-ստամոքսային, ֆումիգացիոն
Պրեպարատային ձևը.

- Օժտված է կանխարգելիչ արդյունքով՝
տզերի տարածման հետ կապված:

Ցորեն

ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)

Բանջարաբոստանային
մշակաբույսեր,
կարտոֆիլ

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
բանջարանոցային և դաշտային
մշակաբույսեր - 200 - 400 լ/հա
պտղատու մշակաբույսեր - 500 - 1000 լ/հա

Շաքարի
ճակնդեղ

Փաթեթավորումը
Հլածուկ

0,5
Հլածուկի ծաղկակեր

Ծիլերի սրսկում։ Աշխատանքային խառնուրդի
ծախսը 100 – 200 լ/հա:
Ծիլերի սրսկում։ Աշխատանքային խառնուրդի
ծախսը 100 – 200 լ/հա:

Խաչածաղկավորների լվիկներ

պլաստիկ շիշ 1 լ

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

0,75 – 1,25

Սրսկում թրթուրների դուրս
գալուց։ Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը՝
800 – 1200 լ/հա:

Խաղողի ողկուզակեր

Բնութագիրը.

Մշակման
ժամկետը

Ծախսի նորման,
լ/հա

Մշակվող
օբյեկտը

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Ազդեցության լայն սպեկտրի
համակցված ինսեկտիցիդ է կրծող և
ծծող շատ տեսակի վնասատուների
դեմ պայքարի համար:

Սրսկում վեգետացիայի
ընթացքում։ Աշխատանքային
խառնուրդի ծախսը 200 – 400 լ/հա:

14 (2)

55 (1)
60 (1)

60 (1)

ՏՄ

Տրիվոր

Ազդող նյութը և խտությունը.

Առավելությունները.
- Վերահսկում է ինչպես իմագոն,
այնպես էլ թրթուրներին:
- Ազդեցության յուրահատուկ
մեխանիզմ՝ ռեզիստենտության
բացակայություն։

ացետամիպրիդ 186 գ/լ +
պիրոպրոկսիֆեն 124 գ/լ
Քիմիական խումբը.
նեոնիկոտինոիդներ, յուվենոիդներ

Պրեպարատային ձևը.

- Արագ ներթափանցման շնորհիվ
տերևային մակերեսի միջոցով ազդում է
միջատների վրա, որոնք
գտնվում են տերևի արտաքին
մակերեսին:
- Բարձր սելեկտիվություն, թունունակ
չէ օգտակար էնտոմոֆաունայի համար:

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Մշակման
ժամկետը

0,4 – 0,6 / 4,0 – 8,0

20 (1)

Խնձորենի

Խնձորենու ցեց,ցիկադներ

0,25 – 0,5 / 3,0 – 6,0

20 (1)

Դեղձենի,
սալորենի

Լվիճներ, ցեցեր,
թրիպսներ; Ճանճեր

0,4 – 0,6 / 4,0 – 5,0

20 (1)

Սպիտակաթևիկ, լվիճներ,
թրիպսներ, ցեցեր,

0,2 – 0,5 / 4,0 – 10,0

սպիտակաթևիկ,
լվիճներ, թրիպսներ, լոլիկի
ականող ցեց, ցեցեր,
ալրավոր որդան

0,2 – 0,4 / 4,0 – 8,0

Բրոկկոլի

սպիտակաթևիկ, կաղամբի ցեց

0,2 –0,4 / 4,0 – 8,0

20 (1)

Վարդենի

թրիպսներ,
սպիտակաթևիկ, լվիճներ,
ցեցեր

0,5 –0,6 / 4,0 – 6,0

20 (1 – 2)

Սոխ, սխտոր

Թրիպսներ,
սպիտակաթևիկ, լվիճներ

0,2 – 0,3 / 8,0 – 15,0

20 (1 – 2)

Վարունգ;
Ցուկկինի;
Ձմերուկ
սեխ

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

սիստեմային

Վնասակար
օրգանիզմը

Մշակվող
օբյեկտը

Խաղողի ողկուզակեր,
խաղողի հատապտղի ցեց
(Lobesia botrana)
Խնձորենու շագանակագույն
ցեց(Epiphyas postvittana)

Խաղողի վազ

Բնութագիրը.

Ծախսի նորման,
լ/հա / մլ/10լ ջրում

Օգտագործման կարգը

Յուրատեսակ ինսեկտիցիդ, որը
վերահսկում է վնասատուներին նրանց
զարգացման բոլոր փուլերում:

Կարտոֆիլ,
լոլիկ, սմբուկ,
պղպեղ

Սրսկում
վեգետացիայի
ընթացքում ՝
վնասատուների
վնասակարության շեմի
գերազանցման
դեպքում։

20 (1 – 2)

20 (1 – 2)

ԷԿ (էմուլսիոն կոնցենտրատ)
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
բանջարանոցային և պտղատու մշակաբույսեր
- 500-1000 լ/հա
բանջարանոցային մշակաբույսեր - 200-400 լ/հա
Փաթեթավորումը
պլաստիկ շիշ 1 լ

Ախտահանիչներ
և այլն
Էկո Օյլ Սփրեյ ՏՄ

ՏՄ

Էկո Օյլ Սփրեյ

Օգնական, որ կատարյալ է գործում նույնիսկ
դժվարին պայմաններում

Բնութագիրը.
Առավելությունները.

Խնձորենի,տանձ
ենի, սերկևիլենի,
դեղձենի,
նեկտարին,սալոր
ենի, բալենի,
ծիրանենի,
ընկուզենի,
տխլենի, նշենի,
ձիթենի, խուրմա,
հաղարջենի

Տզեր, վահանակիրներ,
կեղծ վահանակիրներ,
լվիճներ և այլ
վնասատուներ

2%-ոց ջրային
լուծույթ

Սպասման
ժամկետը՝ օր,
(մշակումների
թիվը)

Մշակման
ժամկետը

Ծախսի նորման,
լ/հա / մլ/10լ ջրում

Վնասակար
օրգանիզմը

Օգտագործման կարգը

Մշակվող
օբյեկտը

Մակերեսային ակտիվ նյութ՝ բարձրորակ
հանքային յուղի հիմքով, որն
ուժեղացնում է կենսաբանորեն ակտիվ
հերբիցիդներին, ֆունգիցիդներին և
ինսեկտիցիդներին, ինչպես նաև
պտղատու մշակաբույսերի
ինտեգրացված պաշտպանության
համար՝ վնասատուների ձմեռող
փուլերին հսկելու համար:

Ծառերի ցողում
աշնանը,բերքահավաքից
հետո։

– (1)

Ծառերի վաղ
գարնանային
ցողում(փետրվար-մարտ)։
Մշակումները կարելի
է կրկնել 10 – 12 օր հետո։

– (1 – 2)

Ազդող նյութը և խտությունը.
- Հերբիցիդների ազդեցության ուժեղացում
ցուրտ և չոր եղանակային պայմաններում:
- Իջեցնում է ջրային աշխատանքային
լուծույթների
մակերևութային լարվածությունը:
- Բարձրացնում է պրեպարատի թափանցող
հատկությունը:
- Պաշտպանում է պրեպարատի լվացումից՝
տեղումների և ուժեղ ցողի ժամանակ:
- Կիրառման ժամանակ
ֆիտոտոքսիկության բացակայություն:

պարաֆինային հանքային յուղ, 820 գ/լ
Քիմիական խումբը.

Խաղողի վազ

սահմանային ածխաջրածիններ

– (2)

Բույսի մեջ տեղաբաշխումը (կամ ազդման ձևը)

կոնտակտային
Պրեպարատային ձևը.

Ցիտրուսներ

Վահանակիրներ, տզեր,
լվիճներ, թրիպսներ,
ականող ցեց

2%-ոց ջրային
լուծույթ

Ծառերի վաղ գարնանային
ցողում(փետրվարմարտ)։ Մշակումները
կարելի է կրկնել 10 – 12
օր հետո։

– (1 – 2)

2%-ոց ջրային
լուծույթ

Ծառերի ձմեռային ցողում։

– (1)

0,75 – 1,0 լ/հա

Սրսկում
հերբիցիդների
գրանցված նորմերով։
Մշակումը կարելի է
կրկնել 7 – 8 օր հետո։

– (1 – 2)

յուղ
Աշխատանքային լուծույթի ծախսի նորման.
200 - 1000 լ/հա

- Վնասատուի ձմեռող փուլերի հուսալի
հսկողություն վաղ գարնանային շրջանում
օգտագործելու դեպքում:

– (1)

Դեկորատիվ և
անտառային
տնկարկներ

Փաթեթավորումը
պլաստիկ տարա 5 լ

Պրեպարատի օգտագործման սկզբունքը պտղատու այգիների վաղ գարնանային լվացման դեպքում.
Էկո Օյլ ՍփրեյՏՄ –ը պատում է տզի և լվիճի ձվերը և դարձնում անհնարին դրանց ծնելիությունը (отрождение):
Առաջացնում է միջատների ասֆիքսիա՝ բարակ թաղանթով
պատելով դրանց մարմինը և ներթափանցելով տրախեաները, որն էլ հանգեցնում է վնասատուի մահվան:

Կարտոֆիլ, լոլիկ,
դդմազգիներ,
լոբազգիներ

Հերբիցիդների
կենսաբանական
արդյունավետության
բարձրացում

Պաշտպանության
համակարգեր
Խնձորենու այգու
պաշտպանությունը
Խաղողի վազի
պաշտպանությունը
Լոլիկի պաշտպանությունը
բաց գրունտում
Գլուխ սոխի
պաշտպանությունը
Կարտոֆիլի
պաշտպանությունը

Խնձորենու այգու պաշտպանությունը

Քնած
բողբոջ

Կանաչ
գագաթ

Մկան
ականջներ

Ծաղկաբույլերի
ձևավորում

Վարդագույն
բողբոջներ

Ծաղկման
սկիզբ

Ծաղկում

Ծաղկման
ավարտը

Պտղի ձևավորում

Ընկուզենու
փուլ

Պտուղների հասունացումը

Պտուղների աճ և ձևավորում

Ալրացող

Խնձորենու
քոս

ՍերպանՏՄ
1,9 - 2,5 կգ/հա

ԿարնեոլՏՄ
2,5 լ/հա

ԲենելուսՏՄ
1,0 - 1,2լ

ԿարնեոլՏՄ
2,5 լ/հա
+
ՆիմրոդՏՄ
0,8 - 1,4 լ/հա

Պտուղների
փտում

Տզեր

Էկո Օյլ
ՍփրեյՏՄ
2%
լուծույթ

Ապոլլո 0,4 - 0,6 լ/հա

ԿորմորանՏՄ
0,7 - 1,4 լ/հա

Պիրինեքս

կամ

1,0 - 1,5 լ/հա

ՏրիվորՏՄ

կամ

0,4 - 0,6 լ/հա

Պիրինեքս

կամ

Պիրինեքս Սուպեր
1,0 - 1,5 լ/հա
Վնասատուներ

կամ

Պիրինեքս Սուպեր
1,0 - 1,5 լ/հա

ԼամդեքսՏՄ 0,4 լ/հա

կամ
Պիրինեքս
2,0 լ/հա

Սրսկումների առավելագույն քանակը յուրաքանչյուր պրեպարատի
համար նշվում է ապրանքապիտակի վրա

Ախտահանիչն

Ֆունգիցիդ

Ինսեկտիցիդ

Սուպեր

ՄավրիկՏՄ
0,25 - 0,5 լ/հա

ՏրիվորՏՄ
0,4 - 0,6 լ/հա

ՄավրիկՏՄ

ԿորմորանՏՄ

0,4 - 0,6 լ/հա 0,7 - 1,4 լ/հա

2,0 լ/հա

ԿորմորանՏՄ

կամ

0,7 - 1,4 լ/հա

ԼամդեքսՏՄ
0,4 լ/հա

Հանգստի
փուլ

Վնասատուների
ձմեռման փուլ

Մինչև
բողբոջների
Մինչ
ուռչելը,
վերին
բողբոջբների
թեփուկների
բացվելը
բացվելը

Ցողունների
երկարությունը
10 - 12սմ

3-7
տերև

Ծաղկման
սկիզբ

Ծաղկման
ավարտ

Սֆինքս
ԷքստրաՏՄ
1,8 - 2,2 կգ/հա

Սֆինքս
ԷքստրաՏՄ
1,8 - 2,2 կգ/հա

+

+

Բերքի
ձևավորում

Բերքի աճ

Հատիկների
խտացում

Պտղալից

Բերքի
հասունացում

Էկո Օյլ
ՍփրեյՏՄ 2%
լուծույթ

Օիդիում

ՏՄ

ՖոլպանՏՄ
1,5 - 2,0 կգ/հա

Միլդյու

Բենեուլիս
0,8 - 1,6 լ/հա

կամ

Մոխրագույն
փտում

ՇավիտՏՄ Ֆ
2,0 - 2,5
կգ/հա

ՏՄ

Վինետո
1,5 - 2,0 լ/հա

Օրիուս
0,4 - 0,5 կգ/հա

ՄավրիկՏՄ
0,3 - 0,5
լ/հա

ՏրիվորՏՄ
0,4 - 0,6
լ/հա

ՄերպանՏՄ
1,9 - 2,5 կգ/հա

ՄերպանՏՄ
1,9 - 2,5
կգ/հա
կամ

Արևա Գոլդ
2,0 - 2,5
կգ/հա
+
ՆիմրոդՏՄ
1,5 - 1,8 լ/հա

Սֆինքս
ԷքստրաՏՄ
1,8 - 2,2 կգ/հա
կամ
ՇավիտՏՄ Ֆ
2,0 - 2,5
կգ/հա

ՖոլպանՏՄ
1,5 - 2,0
կգ/հա

ԲենելուսՏՄ
0,8 - 1,6 լ/հա

Արևա Գոլդ
2,0 - 2,5
կգ/հա

Սև բծավորություն

Ապպոլո
0,24 - 0,36
լ/հա

Տիզ

Ողկուզային
տերևաոլոր

Պիրինեքս
Սուպեր
0,75 - 1,25
լ/հա
+
Ապպոլո
0,24 - 0,36
լ/հա

Ինվերտ 0,6 - 1,2 լ/հա
ՏրիվորՏՄ
0,4 - 0,6
լ/հա

Պիրինեքս
Սուպեր
0,75 - 1,25
լ/հա

ԼամդեքսՏՄ
0,32 - 0,4
լ/հա

Ողկուզային
տերևաոլոր
երրորդ գեներացիա

Ախտահանիչ

Ֆունգիցիդ

Ինսեկտիցիդ

Լոլիկի պաշտպանությունը բաց գրունտում

Կարտոֆիլի պաշտպանությունը
Ինվերտ 0,6 - 1,2 լ/հա

ԼամդեքսՏՄ 0,2 լ/հա

Բանջո Ֆորտե 0,8 - 1,0 լ/հա

Պիրինեքս Սուպեր 0,4 - 1,25 լ/հա

Արևա Գոլդ 2,0 կգ/հա
Սֆինքս ԷքստրաՏՄ 1,8 - 2,0 կգ/հա կամ
ՇավիտՏՄ Ֆ 1,8 - 2,0 կգ/հա

ՏՄ

ՏՄ

Բանջո
0,3 - 0,4 լ/հա

ԱգիլՏՄ 0,6 - 1,2 լ/հա
ՄիստրալՏՄ
0,7 - 1,0 կգ/հա

Տրիվոր
0,2 - 0,4 լ/հա

ԿորմորանՏՄ 0,35 - 0,5 լ/հա

ՏՄ

ԲանջոՏՄ 0,4 լ/հա

ՏՄ

ՄավրիկՏՄ
0,3 - 0,5 լ/հա

ՏրիվորՏՄ 0,2 - 0,4 լ/հա

Բանջո ՖորտեՏՄ 0,8 - 1,0 լ/հա
Արևա Գոլդ 2,0 կգ/հա կամ
Սֆինքս Էքստրա ՏՄ 1,8 - 2,0 կգ/հա

ՏՄ

Միստրալ
0,3 - 0,5 կգ/հա

ՊենդիգանՏՄ
5,0 լ/հա

ՊենդիգանՏՄ
3,0 - 6,0 լ/հա

ԱգիլՏՄ 0,6 - 1,2 լ/հա

ՄիստրալՏՄ
0,7 - 1,1 կգ/հա

Սածիլ
Սածիլ

Հերբիցիդ

Գլուխ սոխի պաշտպանությունը
ՏրիվորՏՄ 0,2 - 0,4 լ/հա
ՏՄ

Բանջո
0,4 լ/հա

ԲանջոՏՄ Ֆորտե 0,8 - 1,0 լ/հա

Սֆինքս ԷքստրաՏՄ 1,8 - 2,0 կգ/հա
ԱգիլՏՄ 0,6 - 1,2 լ/հա
ՏՄ

Պենդիգան
2,5 - 4,5 լ/հա

Գալիգան 0,05 - 0,3 լ/հա

Ցանք

Նախածլում

Հետծլային

Հերբիցիդ

փոս

Տերևների

Ֆունգիցիդ

աճը

և

ձևավորումը

Ինսեկտիցիդ

Տերևների

պառկելը

Ֆունգիցիդ

Ինսեկտիցիդ

Բանջո
0,3 - 0,4 լ/հա

Պատասխանատվությունը և օգտագործման ընդհանուր նախազգուշական
միջոցառումները
Տարաների պիտակների վրա նշված ինֆորմացիան և խորհրդատվությունը
հիմնված է գոյություն ունեցող փորձի և պետական ռեգիստրացիոն փորձերի
արդյունքների վրա:
Օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել
հանձնարարականները և խստորեն պահպանել դրանք, ինչպես նաև պահպանել
անվտանգության տեխնիկայի, տեղափոխման և պեստիցիդների և
ագրոքիմիկատների կիրառման ոլորտում գործող օրենսդրության պահանջները:
Պրեպարատի օգտագործումից առաջ պետք է գնահատել բոլոր ռիսկերը և
կիրառման պայմանները (եղանակային, կլիմայական, հողի պայմանները, ժամկետը և
կիրառման հաջորդականությունը, ցանքաշրջանառությունը, ռեզիստենտությունը,
այլ պրեպարատների հետ համատեղելիությունը, տեխնիկայի, սարքավորումների
վիճակը և այլ): Օգտագործողը պետք է ապահովի պրեպարատի ճիշտ պահպանումը՝
հնարավոր բացասական հետևանքներից խուսափելու համար:
Քանի որ արտադրողը և նրա առևտրական գործընկերները չեն ազդում
պրեպարատի օգտագործման և պահպանման վրա, հետևաբար
պատասխանատվություն չեն կրում նրանց սխալ օգտագործման հետևանքով
առաջացած բացասական հետևանքների համար: Պրեպարատի կիրառման
արդյունքները կարող են կախված լինել եղանակային, աշխարհագրական,
կենսաբանական գործունեություններից և այլն:
Պրեպարատի օգտագործման վերաբերյալ խորհուրդները և նորմաները
հաշվարկվել են մշակաբույսերի աճման պայմանների օպտիմալ չափանիշների
համար. որևէ չափանիշի շեղման դեպքում չի կարելի բացառել պրեպարատի
արդյունավետության պակասումը, մշակաբույսերի վրա նրա բացասական
ազդեցությունը, որի համար արտադրողը և պրեպարատի մատակարարը չեն կարող
պատասխանատվություն կրել:

