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«Բայերը» միջազգային ընկերություն է, որը մասնագիտացած է բժշկության, սննդի և բարձր 
տեխնոլոգիական նյութերի ոլորտում: Ընկերության արտադրանքը և ծառայությունները ստեղծվում 
են ի շահ ժողովրդի և ապահովում կյանքի ավելի լավ որակ: Միևնույն ժամանակ, «Բայերն» ունի 
հզոր արժեքավոր ներուժ նորարարության ներդրման, շարունակական աճի և բիզնեսի բարձր 
եկամտաբերության շնորհիվ: «Բայերի» խմբի գործունեությունն իրականացվում է կայուն զարգացման 
հիմքի վրա և հիմնված է բարձր սոցիալական և բարոյական պատասխանատվության սկզբունքների 
վրա: Կորպորատիվ քաղաքականությունը որոշակիորեն միտված է ինչպես տնտեսության, այնպես 
էլ բնապահպանական և սոցիալական պատասխանատվությանը: 

Կոնցեռնը, շտաբակայանով ք.Լևերկուզենում (Գերմանիա), ներառում է ավելի քան 113 հազար 
աշխատակից, ովքեր աշխատում են ավելի քան 300 ընկերություններում, աշխարհի գրեթե բոլոր 
երկրներում: Ընկերության ֆինանսական շրջանառությունը գերազանցում է 40 մլրդ եվրոն: Ամեն 
տարի հետազոտությունների և զարգացման նոր, նորարարական և արդյունավետ արտադրանքի 
մշակման վրա կոնցեռնը ծախսում է շուրջ 3 մլրդ եվրո: Արտադրանքի ընդհանուր թիվը հասնում 
է հինգ հազար անվանման: «Բայերն» իր արտադրանքն ու ծառայությունների արժեքը ստեղծում է 
նորարարության և արտադրության ծավալի աճի հաշվին: 

"Բայեր" կոնցեռնի բիզնես գործունեությունը ընդգրկում է երեք հիմնական ուղղություններ.

Bayer AG` բույսերի պաշտպանության միջոցներ, սերմնաբուծություն և կենսատեխնոլոգիաներ,

Bayer HealthCare` դեղագործական և բժշկական արտադրանք,

Bayer MaterialScience` բարձր տեխնոլոգիական նյութեր արդյունաբերության տարբեր ոլորտների 
համար: 

Bayer AG համաշխարհային առաջատար նորարարական ընկերությունը առաջատար է բույսերի 
պաշտպանության, սերմնաբուծու թյան և կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում: Ընկերությունն 
առաջարկում է ապրանքների լայն տեսականի, այդ թվում, բարձր որակի սերմնանյութ, բույսերի 
պաշտպանության նորարարական միջոցներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են ինչպես 
քիմիական, այնպես էլ կենսաբանական ակտիվ նյութեր: Ընկերությունն ինտենսիվ կերպով 
զարգացնում է ռեսուրսային հողագործության ուղղությունները: Ոչ գյուղատնտեսական նշանակու- 
թյան հատվածում Bayer AG-ն առաջարկում է ապրանքների և ծառայությունների լայն ընտրություն 
տնամերձ հողամասերում և անտառներում տարածված  վնասակար օրգանիզմների վերահսկողու- 
թյան համար: Ընկերության կառուցվածքը ներառում է վեց գործառնական բիզնես 
ստորաբաժանումներ` Bayer AG-ի չորս տարածքային ստորաբաժանումներ և Environmental Science 
և Seeds. 
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ԲԱՐՁՐԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ԵՌԱԲԱՂԱԴՐԻՉ ՀԵՐԲԻՑԻԴ, 
ՀԶՈՐ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻԱՄՅԱ 
ԼԱՅՆԱՏԵՐԵՎ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ 
ՀԱՑԱԶԳԻ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ 
ՇԱՔԱՐԻ ԵՎ ՍԵՂԱՆԻ ՃԱԿՆԴԵՂԻ 
ՑԱՆՔԵՐՈՒՄ 

Ֆենմեդիֆամ 91 գ/լ + Դեսմեդիֆամ 71 գ/լ +
Էտոֆումեզատ 112 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված էմուլսիա 

ԲԵՏԱՆԱԼ® ԷՔՍՊԵՐՏ` ծլումից հետո կիրա
ռության համար նախատեսված հերբիցիդ, երաշ
խավորված է շաքարի ճակնդեղի ցանքերում օգ
տագործման համար: 

Պատրաստուկը արտադրվում է ըստ միկրո 
դիսպերսիոն բանաձևի նոր հայեցակարգի: Այն 
ստեղծում է բանաձևային նոր համակցություն, 
որն առաջին անգամ է օգտագործվել հերբիցիդի 
ստեղծման ժամանակ և արտացոլվում է 
պատրաստուկի բաղադրության մեջ, որը 
հատուկ բուսական յուղի և նոր հեղուկ համալիր
կրողի հավաքակազմ է: Այն բնութագրվում է 
լիարժեք տեխնիկական և բնապահպանական 
հատկանիշներով: Նման կազմն ապահովում է 
հերբիցիդի օգտագործման պայմանների զգալի 
բարելավում և նրա լավագույն ազդեցություն, որն 
արտահայտվում է լուծույթի պաշտպանիչ 
թաղանթի ստեղծման և դրա ակտիվ նյութի 
բյուրեղացման դանդաղեցված գործընթացի մեջ: 
Իսկ սա ապահովում է բույսի տերևների վրա 
երկար ժամանակով պահպանման և 
ներգործության հնարավորություն: 

Ֆենմեդիֆամի և դեսմեդիֆամի կլանումն 
ընթանում է բույսերի տերևներից, իսկ էտոֆու
մեզատը կլանվում է արմատների և կանաչ զանգ-  
վածի կողմից: Պատրաստուկի ակտիվ նյու թերի 
մեջ մտնող տարրերի գործողության այդպիսի 
մեխանիզմն ապահովում է երկարաժամկետ 
արդյունք տարբեր տեսակի մոլախոտերի դեմ:

ԱԶԴՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ.
Միամյա լայնատերև և որոշ հացազգի մոլա

խոտեր
ԲԵՏԱՆԱԼ ԷՔՍՊԵՐՏ-ը օգտագործվում է  

40ից ավելի տեսակի մոլախոտերի դեմ, այդ 
թվում` ամբրոզիա, բերենիկե, շնկոտիմ, աստ- 
ղիկ, կաթնբեկ, սև մորմ, արջընկույզ, հազարա- 
տերևուկ, դանդուռ, վայրի մանանեխ, 
ընձախոտ, հավակատար, պատատուկ, խուլ 
եղինջ, դաշտաբողկ, ջրապղպեղ, կաթնախոտ, 
սագախոտ, երիցուկ, դաշտավլուկ:

ԲԵՏԱՆԱԼ

ԷՔՍՊԵՐՏ

0        10      20      30       40      50      60      70      80       90      100%

ամբրոզիա
 դաշտային մանուշակ 

շնկոտիմ աստղիկ 
կաթնբեկ
 սև մորմ

 արջընկույզ 
հազարատերևուկ դանդուռ 

 վայրի մանանեխ 
ընձախոտ

 հավակատար 
պատատուկ 

խուլ եղինջ, դաշտաբողկ 
ջրապղպեղ կաթնախոտ 

սագախոտ
 երիցուկ 

 դաշտավլուկ
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ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԲԵՏԱՆԱԼ® ԷՔՍՊԵՐՏը միավորում է ակ

տիվ նյութերի բարձր հերբիցիդային արդ յու
նա  վետություն լայն սպեկտրի մոլախոտերի 
վրա մշակվող բույսերի հոյակապ պաշտ պա
նու թյամբ: Այս ընտրությունը հիմնվում է նրա 
վրա, որ ակտիվ նյութը քայքայվում է շաքարի 
ճակն  դեղի մեջ հիդրոլիզի միջոցով և քիմիա
կան միացությունների ձևավորմամբ, որը կա
տարվում է գիշերը: Միևնույն ժամանակ, մոլա 
խոտի մեջ հայտնված ակտիվ նյութերը չեն քայ
քայվում: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Մոլախոտերից ցանքերի պաշտպանության 

օպտիմալ և ամենաարդյունավետ սխեման երեք
անգամյա մշակումն է 1,0 լ/հա քանակությամբ 
(մեկ մշակման համար), եթե մոլախոտերը 
գտնվում են սերմի անջատման փուլում: Պետք է 
նշել, որ շաքարի ճակնդեղի զարգացման փուլը 
նշանակություն չունի: 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

Սկզբում թույլ աճը և ճակնդեղի մատղաշ 
բույսերի ուժեղ արձագանքը մոլախոտերի հան
դեպ պահանջում է մոլախոտերի ոչնչացում 
երկար ժամանակահատվածում: Ցանքերի 
մշակման համար ցանածը ծլելուց հետո, 
ԲԵՏԱՆԱԼ® ԷՔՍՊԵՐՏ հերբիցիդի բազմանգամյա 
երկարատև օգտագործումը տալիս է մոլախոտերի 
երաշխավորված վերահսկում: 

 » Երաշխավորված է անցկացնել եռանգամյա 
մշակում` մոլախոտերի ծլումը վերա հսկե լու 
համար: 

 » Դաշտերում և ցանքերում ուշացումով կի
րառելու դեպքում, այնպիսի մոլախոտի 
դեմ, ինչպիսին բոստանային ջրապղպեղն է, 
անհրաժեշտ է լուծույթին ավելացնել լրա
ցուցիչ «օգնող» պատրաստուկ 

 » Մշակման ընդհանուր քանակը կարող է 
տատանվել վեգետացիայի ընթացքում մշակ
ման առավելագույն չափաքանակի շրջա
նակներում

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Պատրաստուկով մշակման եղանակները տե

ղա կան պայմաններին հարմարեցնելու կամ 
ճակն դեղի պաշտպանության այլ միջոցա ռում
ների հետ դրա օգտագործման նպատակով, հնա
րավոր է պատրաստուկը խառնել բույսերի պաշտ
պանության այլ միջոցների հետ: Պատ րաստուկը 

ՀԵ
ՐԲ

ԻՑ
ԻԴ

պարունակում է յուղ, ինչի պատճառով դրա օգ
տագործման ժամանակ անհրաժեշտ չէ լուծույթի 
մեջ կպչանյութ խառնել: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Մոլախերի լայն սպեկտրի վերահսկում, 

մաս նավորապես ամենապրոբլե մային շա
քարի ճակնդեղի (ինչպիսիք են սագա խոտը, 
բանջարանոցային ջրապղպե ղը, բոլոր խա
չա ծաղկավորները)

 » Աշխատանքային լուծույթը այլ պատրաս
տուկների հետ մեկտեղ օգտագործելու հնա
րավորություն̀  կոնկրետ դաշտում մոլա
խոտերի դեմ պայքարի յուրահատուկ առա
ջադրանքներ վճռելու նպատակով 

 » Հարմարավետ պահպանում և կիրառում, 
աշխատանքային լուծույթի պատրաստման 
պարզություն և պատրաստուկի օգտա-
գործում 

 » Ճկունություն օգտագործման մեջ, մշակման 
ժամկետը և քանակը, ինչը հնարավորու
թյուն է տալիս, որ պատրաստուկը հեշ տու
թյամբ հարմարվի տեղի պայման ներին 

 » Համապատասխանություն բարձր էկոլո
գիա կան չափորոշիչներին 
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Ցորենի, եգիպտացորենի եւ գարու 
սերմնաբուծության մեջ միամյա և 
բազմամյա երկշաքիլավոր 
մոլախոտերի դեմ օգտագօրծվող 
հերբիցիդ։

Բրոմօքսիլին 280 գ / լ, 2,4 դ 280 գ / լ 
Պատրաստուկային ունիվերսալ ձևը: 
Խտացված էմուլսիա։ Հերբիցիդuniversali

Բյուկտրիլ 
ՈՒնիվերսալ

Գործողության Մեխանիզմը

Բյուկտրիլ® Ունիվերսալը բացահայտում 
է միամյա և բազմամյա մոլախոտերի դեմ 
պայքարի բարձրարդյունավետ համակարգային 
գործողություն: Այն ավելի լավ է օգտագործել, 
երբ աճել են առավելագույն թվով մոլախոտեր, 
բայց պետք է հաշվի առնել նաև ջերմաստիճանը: 
Այն ակտիվ է 5° C ջերմաստիճանում, սակայն 
առավելագույն արդյունք ստանալու համար, 
օդի ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն 
10°  C, բայց ոչ ավելի, քան 25° C: Բյուկտրիլ® 
Ունիվերսալը տարածվում է մոլախոտերի մեջ 
ցողելուց 1 ժամից պակաս ժամանակամիջոցում 
(անձրևաջրից լվացվելու ցածր ռիսկ): Մի քանի 
օրից փոխվում է մոլախոտի գույնը, իսկ 7-14 
օրում (կախված է տեսակից) այն ոչնչանում է: 
Առաջարկվող չափաքանակով և առաջարկվող 
ժամանակաշրջանի ընթացքում օգտագործման 
դեպքում, Բյուկտրիլ® Ունիվերսալը դրսևորում 
է շատ լավ ընտրողականություն ցորենի եւ 
եգիպտացորենի նկատմամբ: Առավելագույն 
ազդեցությունը դրսևորվում է աճող մոլախոտերը 
ակտիվորեն ցողելու ժամանակ

Համատեղելիությունը

Բյուկտրիլ® Ունիվերսալը կարելի է խառնել 
աճի կարգավորիչների, ինսեկտիցիդների 
և ֆունգիցիդների մեծ մասի հետ, բայց այդ 
աշխատանքային խառնուրդը պատրաստելուց 
առաջ անհրաժեշտ է անցկացնել 
համատեղելիության թեստեր

Գործողության/ազդեցւթյան սպեկտրը:

Զգայուն մոլախոտերը - Հավակատար, 
տերեփուկ, թելուկ, դաշտի ուղտափուշ, 

պատատուկ, ձիաձետ, դեղատնային երիցուկ, 
կակաչ, մատիտեղ, վայրի բողկ, դաշտի 
մանանեխ, մորմ, կաթնաբեկ (տեսակներ), 
աստղիկ, շնկոտեմ, բանջարանոցի մանուշակ, 
դառնափուշ, վիկ թավոտ:

Միջին զգայունության մոլախոտերը 
-ծխաբույս, թրթնջուկ (տեսակներ)

Կիրառում:

Ցորեն - 0,8-1,0 լ/հա ծլելուց հետո: Ցողելու 
օպտիմալ ժամանակը մինչև առաջին 
հանգույցների առաջացումը: 

Աշխատանքային լուծույթի ծախսի 
առաջարկվող նորման ......200-300 լ/հա:

Եգիպտացորեն - 0,8-1,0 լ/հա, օգտագործվում 
է 2-6 տերև առաջանալու փուլում (օպտիմալ 
արդյունք ստանալու համար): Մոլախոտը պիտի 
լինի զարգացման սկզբնական փուլում  միամյա 
երկշաքիլավորներ - մինչև 4 տերև առաջանալու 
փուլը, բազմամյա երկշաքիլավորներ – 
շաքիլատերևից մինչև 1-2 իսկական տերևի 
առաջացման փուլը: 

Աշխատանքային լուծույթի առաջարկվող 
ծախսի նորման .....200-300 լ/հա:

Առավելությունները:

 » Արդյունավետ է բազում միամյա եւ 
բազմամյա երկշաքիլավոր մոլախոտերի դեմ 
պայքարում

 » Ներծծվում է մոլախոտերի մեջ ցողելուց 
1 ժամից պակաս ժամանակամիջոցում 
(անձրևաջրից լվացվելու ցածր ռիսկ), ցողելու 
օրվանից արագ տեսանելի ազդեցություն

 » Ակտիվ է սկսած 5° C ջերմաստիճանից
 » Օգտագործման երկար ժամանակահատված 

հացազգիների համար:
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ԲԱՐՁՐԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ, ՅՈՒՂԱՅԻՆ
ԴԻՍՊԵՐՍ (ՏԱՐՐԱԼՈՒԾՄԱՆ) 
ԲԱՆԱՁԵՎՈՎ ՀԵՐԲԻՑԻԴ, ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԻ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ, 
ՀԱՍԿԱՎՈՐ ՀԱՑԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ 
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄԻԱՄՅԱ ԵՎ 
ԲԱԶՄԱՄՅԱ, ԼԱՅՆԱՏԵՐԵՎ 
ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ 
ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

Յոդսուլֆուրոն 25 գր/լ  +
Ամիդոսուլֆուրոն 100 գր/լ  +
Մեֆենպիրդիէթիլ (հակաթույն) 250 գր/լ 
Պատրաստուկային ձևը. յուղային դիսպերսիա 

ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻն նորարարական յուղ
ային դիսպերս բանաձևի հերբիցիդ է: Մշակ վել 
և պատենտավորվել է «Բայեր Քրոպ Սայենս»ի 
գիտ նականների կողմից «Օդեիզի» տեխ նոլո
գիայով: 

Այս բանաձևը պարունակում է ազդող նյու
թեր, որոնք լուծված են հատուկ հա մակ ցության 
մեջ̀  յուղի և կպչանյութերի հետ: 

Ջրում լուծելիս̀  ազդող նյութերի մանրադի
տակային համալիրները, յուղի և կպչանյութերի 
հետ ստեղծում են մաքուր դիսպերս: 

Այդ պատճառով յուղային դիսպերս բանա ձևն 
ունի հազվագյուտ հատկություններ, որոնք ապա
հովում են.
 » Աշխատանքային լուծույթի ավելի լավ 

կպչում մոլախոտերի տերևների մակե րևույ
թին 

 » Տերևի մակերևույթի լավ խոնավացում և 
աշ խատանքային լուծույթի հավասար բաշ
խում 

 » Երկար ժամանակվա ընթացքում յուղի և 
կպչանյութի հեղուկ շերտի առկայություն, 
ինչն ապահովում է ազդող նյութերի տե
րևների մեջ լրիվ թափանցում` առանց 
դրանց բյուրեղացման 
Դա նպաստում է ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻ բարձր 

և կայուն արդյունավետություն էքստրեմալ օդե
րևութաբանական պայմաններում և հերբիցիդի 
ազդեցության արագացում: 

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻն արագ կլանվում է 

մոլախոտերի տերևների և մասամբ արմատների 
կողմից: Իր սննդանյութերի միջոցով այն կարող 
է ազատ տեղաշարժվել բույսի մեջ վերընթաց և 
վայրընթաց ճանապարհով: 

Ֆլոմենաքսիլեմային գործողության հաշվին, 
պատրաստուկը թափանցում է մոլախոտերի բո
լոր մասեր և կուտակվում աճի կետերում, այդ 
թվում «քնած» բողբոջներում: Մոլախոտերի աճը 
և դրանց մրցակցությունը մշակաբույսերի հետ 
դադարում է ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻ կիրառումից մի 
քանի ժամ հետո: 

Առաջին 57 օրվա ընթացքում, սրսկված 
մո լա խոտերի վրա առաջանում են քլորո զա
յին բծեր և մեռնում են աճի կոները, իսկ մոլա
խոտի վերջնական ոչնչացումը տեղի է ունե նում 
սրսկումից 34 շաբաթվա ընթացքում` օդեր ևու
թաբանական պայմաններից կախված: 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ.
Կիրառման չափաքանակը̀  0,09–0,11 լ/հա

ՄԱՔՍԻ

* Գեղավերի և կաթնբեկի դեմ սրսկումն անց է կացվում 
1015 սմ բարձրության հասնելու ժամանակ 0,10,11լ/ հա 
չափաբաժնով

**  Կապույտ ռեհանի և կակաչի սրսկումը̀  46 տերևի առ կա
յության պայմաններում 

***  Պատատուկի սրսկման չափաբաժինը առնվազն 0,1լ/հա: 

 0,09 լ/հա 0,11 լ/հա
ԱՄԲՐՈԶԻԱ ԱՄԲՐՈԶԻԱ
ԿԱԹՆԱԽՈՏ ԿԱԹՆԱԽՈՏ
ՎԱՅՐԻ ՄԱՆԱՆԵԽ ՎԱՅՐԻ ՄԱՆԱՆԵԽ
ՀՈՎՎԱՄԱԽԱՂ ՀՈՎՎԱՄԱԽԱՂ
ՊԱՏԱՏՈՒԿ ՀՆԴԿԱՑՈՐԵՆ ՊԱՏԱՏՈՒԿ ՀՆԴԿԱՑՈՐԵՆ
ՇԻՆԿՈՏԻՄ ՇԻՆԿՈՏԻՄ
ՎԱՅՐԻ ԲՈՂԿ ՎԱՅՐԻ ԲՈՂԿ
ԱՆԹԵՄ ԱՆԹԵՄ
ԵՐԻՑՈՒԿ ԵՐԻՑՈՒԿ
ԴԱՇՏԻ ԱՂԱՎՆԻՃ ԴԱՇՏԻ ԱՂԱՎՆԻՃ
ՀԱՎԱԿԱՏԱՐ ՀԱՎԱԿԱՏԱՐ
ԸՆՁԱԽՈՏ ԸՆՁԱԽՈՏ
ԹԱԼ ԹԱԼ
ԽՈՒԼ ԵՂԻՆՋ ԽՈՒԼ ԵՂԻՆՋ
ԾՎԾՎՈՒԿ ԾՎԾՎՈՒԿ
ԱՍՏՂԻԿ ԱՍՏՂԻԿ
ԳԵՂԱՎԵՐ* ԳԵՂԱՎԵՐ*
ԿԱԹՆԲԵԿ* ԿԱԹՆԲԵԿ*
ԴԵՍԿՈՒՐԵՆԻԱ ՍՈՖԻԱՅԻ ԴԵՍԿՈՒՐԵՆԻԱ ՍՈՖԻԱՅԻ 

ՍՈՖԻԱՅԻ
ՍԱԳԱԽՈՏ ՍԱԳԱԽՈՏ
ՓԱՅՏԱՏԱՄԻԿ ՓԱՅՏԱՏԱՄԻԿ
ԿԱՊՈՒՅՏ ՌԵՀԱՆ ** ԿԱՊՈՒՅՏ ՌԵՀԱՆ**
ՊԱՏԱՏՈՒԿ*** ՊԱՏԱՏՈՒԿ***
ԿԱԿԱՉ** ԿԱԿԱՉ**
ԴԱՇՏԻ ՄԱՆՈՒՇԱԿ ԴԱՇՏԻ ՄԱՆՈՒՇԱԿ
ԲԵՐՈՆԻԿԵ ԲԵՐՈՆԻԿԵ
ՀԱԶԱՐԱՏԵՐԵՎՈՒԿ ՀԱԶԱՐԱՏԵՐԵՎՈՒԿ

 ազդելը 9098%
 ազդելը 7590%
 ազդելը 7075%
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Երբեմն առանձնապես ուշացած սրսկման 
ժամանակ (չափից ավելի մեծացած մոլախոտեր), 
կամ էքստրեմալ օդերևութաբանական պայ ման
ների ժամանակ, մոլախոտերը չեն ոչնչանում, 
սակայն շատ են թուլանում, այլևս չեն զարգանում 
և չեն մրցակցում մշակաբույսերի հետ: 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
ՑՈՐԵՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

ԱՎԻԱՄՇԱԿՈՒՄ), ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ
Եգիպտացորենի համար Գրոդիլ Մաքսին 

անվտանգ է 3 տերևի փուլից մինչև 7րդ տերևի 
ի հայտ գալը, թեպետ օպտիմալ հերբիցիդային 
ազդեցությունը տեղի է ունենում մինչև 5րդ 
տերևի փուլը: 
Մոլախոտերի դեմ լավագույն արդյունքը ապա
հովում է հետևյալ փուլերում. միամյա մոլա
խոտեր̀  26 տերևի փուլում, բազմամյա̀  2 տերևի 
փու լում) և մակարդախոտը̀  6 տերևի փուլում, 
եգիպտացորենի դեպքում` ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻի 
ծախսի չափաքանակը  ....................................0,1 լ/հա
ցորեն, գարի̀  23 տերևի փուլից մինչև խողովա
կակալումը ծախսի չափաքանակը ....0,090,11 լ/հա

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ.
Սրսկիչով մշակման ժամանակ երաշ խա

վորվում է աշխատանքային լուծույթի մանր 
կաթիլային ցողում 150300 լ/հա չափաբաժնով 
և կախված է սրսկիչի տեսակից, օրինակ̀  հարթ 
ինժեկտորներով սարքի կիրառման ժամանակ̀  
հեղուկի ճնշումը̀  2,53 կգ/ սմ2, սարքի շարժման 
արագությունը̀  67 կմ/ժ: Ուլտրափոքր ծավալով 
և ավիացողման ժամանակ կիրառման չա փա
քանակը̀  50 լ/հա աշխատանքային լուծույթ: 

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ.
ԳՐՈԴԻԼ®ՄԱՔՍԻն ունի մոլախոտերի 

վրա ազդեցության երկակի էֆեկտ̀  տերևների 
և հողի միջոցով: Աշնանը ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻն 
գոր ծում է վեգետատիվ մոլախոտերի դեմ, բացի 
այդ, այն հայտնվում է հողի մակերևույթի վրա: 
Այն քայքայվում է միկրոկենսաբանական ճանա
պարհով կամ միկրոօրգանիզմների օգնությամբ: 
Ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում, որ 
սկսվում է այս շրջանում, միկրոօրգանիզմների 
ակտիվությունը կտրուկ նվազում է, ԳՐՈԴԻԼ® 

ՄԱՔՍԻ–ն տեղափոխվում է այսպես կոչված 
«քնելու փուլ» և ամբողջ ձմեռվա ընթացքում 
պահվում է հողի վերին շերտերում: Գարնանը, 
երբ օդի ջերմաստիճանն ավելանում է, այն 
դրսևորում է իր հատկությունները մոլախո
տե րի հանդեպ: Այսպիսով, այն ազդում է մոլա
խոտերի վրա գարնանային աճը սկսվելուն պես 
և ոչնչացնում է դրանք նախնական փուլում: 
Մոլախոտերն այլևս չեն մրցակցում մշա կա բույ
սերի հետ: 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՇՆԱ-
ՆԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻի աշնանային օգտագո
րծումը պետք է տեղի ունենա մշակաբույսի վե
գետացիոն շրջանի դադարումից 12 շաբաթ 
առաջ: Դաշտերում, որտեղ առատ են աճում 
բազմ ամյա մոլախոտեր, անհրաժեշտության դեպ
քում, գարնանը կարելի է ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻն 
կամ 2,4 դ խմբի պատրաստուկները կրկին օգտա
գործել: 

ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. 
ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻն օգտագործվում է հա

ցա հատիկային մշակաբույսերի համար̀  ցորեն, 
տարեկան, եգիպտացորեն: Նրա բաղա դրու
թյան մեջ հակաթույնի առկայության շնոր հիվ, 
պատրաստուկն ապահովում է արագ, արդ
յունավետ և հուսալի հերբցիդային ազդե ցու  թյուն 
մշակաբույսերում, նույնիսկ ոչ հարմար օդերևու
թաբանական պայմանների ժամանակ: 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ. 

Նորմալ ցանքաշրջանառության և բավա
րար տեղումների ժամանակ, նախորդող մշա
կաբույսից (որը մշակվում է ԳՐՈԴԻԼ® ՄԱՔՍԻով) 
հետո, հնարավոր է ցանվի ամառային կամ աշ
նանացան մշակաբույս: 

Հնարավոր ազդեցությունը հաջորդող ցան քա
շրջա նառության համար̀  ոլոռ, կանճրակ, հնդ կա
ցորեն: 

Որպես հաջորդող մշակաբույս կարելի է 
արևածաղիկ ցանել, սակայն միայն այնպիսի 
տեսակներ, որոնք դիմացկուն են իմիդազոլինների 
խմբի հերբիցիդների (օրինակ, հիբրիդներ̀  մելդիմ, 
սանաի, նեոմա. ալեգա և այլ) և տրիբենուրոմեթիլի 
խմբի (օրինակ̀  հիբրիդներ. pr64Е83, pr63Е71, 
pr63Е90) հերբիցիդների հանդեպ: 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
» Բարձր և կայուն արդյունավետություն 

ցան կացած օդերևութաբանական պայման
ների դեպքում, նորարարական յուղային 
դիսպերս բանաձևի շնորհիվ 

 » Առավել լայն հերբիցիդային գործողության 
սպեկտր լայնատերև մոլախոտերի դեմ 

 » Ցածր ջերմաստիճանում կիրառման հնա
րա վորություն (+5°C)

 » Արագ ներգործություն մոլախոտերի վրա 
 » Անչափ ընտրողական և անվտանգ ներգո

րծություն մշակաբույսերի վրա, հակաթույնի 
առկայության հաշվին 

 » Խտանյութի առկայություն պատրաստուկի մեջ 
 » Կրկնակի արդյունք մոլախոտերի վրա` 

տերևներից և հողից 
 » Գրանցված է ավիացիոն օգտագործման հա մար
 » Կիրառություն նաև աշնանը
 » Անվտանգ է սպառողի և շրջակա միջավայրի 

համար 
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Մետրիբուզին 600գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ 

ԶԵՆԿՈՐ® ԼԻԿՎԻԴ խկ 600ի կիրառությունն 
ապահովում է ԶԵՆԿՈՐ ՋԼՀի նման և երբեմն 
ավելի լավ արդյունք, առանց կիրառության 
չափաբաժինները մեծացնելու: Հեղուկ բանաձևը 
մեծացնում է ազդող նյութի ակտիվությունը, 
բարելավում աշխատանքային հեղուկի որակը և 
կայունությունը, նաև նվազեցնում է նստվածքի 
առաջացման ռիսկը համակցված կիրառության 
ժամանակ: 

ԱԶԴՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ. 
Պատրաստուկը բարձրարդյունավետ է երկ

շա քիլ մոլախոտերի դեմ, օրինակ, հավակատ
արա զգիների, (զարգացման վաղ փուլերում), 
տե րե փուկի, թելուկազգիների, բուժիչ հասարակ 
ծխա բույսի, սովորական փայտատամիկի, երի
ցուկ  ների, տերեփուկի, դանդուռի, գեղավերի, 
վայ րի մանանեխի, միամյա կաթնբեկի, աստղիկի 
և այլոց դեմ: 

ԶԵՆԿՈՐ® ԼԻԿՎԻԴ խկ 600ն արդյունավետ 
է նաև միաշաքիլ մոլախոտերի, օրինակ, աղ
վե սագիի, խրփուկի, ցիտերուսի տեսակների, 
վայ րի կորեկի, խոզանուկի տեսակների և նմ. 
դեմ: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԱՐՏՈՖԻԼ
Հողի սրսկում մինչև մշակաբույսի ծլելը. 
թեթև հողում  .............................................  0,50,6 լ/հա
միջին հողում  .........................................  0,60,75 լ/հա
ծանր հողում  ............................................  0,751,1 լ/հա
կամ մշակաբույսը ծլելուց հետո, 
մինչև 550 սմ բարձրությունը  ......................  0,5լ/հա
ԼՈԼԻԿ (ԱՌԱՆՑ ՍԱԾԻԼԻ)
Սրսկումը մշակաբույսի 46 տերևի 
փուլում ................................................................ 0,5լ/հա
կամ մասնաբաժիններով սրսկում 

1) Մինչև մշակաբույսի ծլումը ...................... 0,3 լ/հա
2)Սրսկում վեգետացիայի ժամանակ, 
մշակաբույսի 46 տերևի փուլում ......... 0,40,5 լ/հա

ԼՈԼԻԿ (ՍԱԾԻԼՆԵՐՈՎ)
Ցանքերի սրսկում հողի մեջ վերատնկելուց 
1015 օր հետո ............................................. 0,50,7 լ/հա

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ` արգելվում է պատրաս-
տուկն օգտագործել ջերմոցում: 

ԳԱԶԱՐ
Սրսկում հաստ արմատների «մատիտի» փուլը 
սկսվելուց .................................................... 0,30,5լ/հա

Չօգտագործե՛լ թեթև բնահողերում (2%ից պակաս 
հումուսի պարունակությամբ): Երաշխավորում է 
կիրառել որևէ այլ գրանցված, բնահողից ազդող 
պատրաստուկ: 

ԽՆՁՈՐԵՆԻ
Մեկանգամյա սրսկում միամյա և երկշաքիլ 
մոլախոտերի դեմ, մինչև դրանց ծլելը ............1 լ/հա
(խնձորենին պետք է ունենա չափահաս բույսի 
ձևավորված կեղև):

ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԶԵՆԿՈՐ® ԼԻԿՎԻԴը լավ ընկալվում է 

կար տոֆիլի սորտերի մեծ մասից: Ոչ հարմար 
պայ մանների դեպքում, որոշ տեսակների մոտ 
երբեմն նկատվում է տերևների գունազրկում, 
այդ պատճառով նման սորտերի համար երաշ
խավորվում են ծախսի չափաբաժինների նվա
զեցում, և սրսկման անցկացում մոլախոտերի 
ծլու մից հետո: Կարտոֆիլի որոշ տեսակների 
դիմաց կունության մասին տեղեկություն կարող 
են տրամադրել սերմեր արտադրող ընկե րու
թյունները: 

ԼԱՎ ԾԱՆՈԹ ՀԵՐԲԻՑԻԴԻ 
ՆՈՐ ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԱՅԻՆ ՁԵՎ: 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ Է ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ, 
ԼՈԼԻԿԻ ԵՎ ԳԱԶԱՐԻ ՑԱՆՔԵՐՈՒՄ, 
ՄԻԱՄՅԱ ԼԱՅՆԱՏԵՐԵՎ ԵՎ 
ՀԱՑԱԶԳԻ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ 
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ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.

ՀԵ
ՐԲ

ԻՑ
ԻԴ

Բոլոր մշակաբույսերի դեպքում անհրաժեշտ 
է  պահպանել երաշխավորությունները (ծախսի 
չափաբաժինները և սահմանափակումները):

ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՐԱ.
 » Զենկոր Լիկվիդի օգտագործումից հետո 

վերատնկման դեպքում չի երաշխավորվում 
մշակել սոխ, նեխուր, պղպեղ, կաղամբ, 
մառոլ, սպանախ, ճակնդեղ, դդում, վարունգ, 
սեխ, ծխախոտ, ռապսա 

 » Հաջորդ տարի չի երաշխավորվում մշա
կել սոխ և ճակնդեղ: Վտանգը տվյալ մշա 
կաբույսերի համար աճում է հողի ալկա
լիական ռեակցիայի (pH>7,5) և հումուսի 
2%ից պակաս պարունակության դեպքում: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԶԵՆԿՈՐ® ԼԻԿՎԻԴ խկ 600ը ծլելուն հա ջոր

դող շրջանում սրսկման ժամանակ լավ համա
տեղելիությամբ է աչքի ընկնում այն հերբիցիդ
ների հետ, որոնց ազդող նյութը ռիմսուլֆուրոնն 
է (այն մշակաբույսերում, որտեղ վերջինս երաշ
խավորված է): Այս դեպքում ԶԵՆԿՈՐ® ԼԻԿՎԻԴ 
խկ 600ի չափաբաժինը կազմում է 200300 մլ մեկ 
հաին` ելնելով խառնուրդ պատրաստուկի 
չափաբաժնից: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ. ցանկալի է օգտագործել 
օրիգինալ ծագման պատրաստուկ պարտնյոր, 
որպեսզի խուսափեք համատեղելիության և թու
նունակության հետ կապված խնդիրներից: 

ԹՈՒՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ, 
ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ծախսման երաշխավորված չափաբաժինների 
օգտագործման ժամանակ պատրաստուկն ան
վտանգ է մեղուների համար: Թույլ չի տրվում, որ 
պատրաստուկը և նրա թափոնները, ինչպես նաև 
օգտագործված տարան և փաթեթավորման նյութը 
հայտնվեն ջրամբարներում: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
Պինդ բանաձևի համեմատ (հատիկներ, փոշի)

 » Չունի փոշի 
 » Ֆիլտրը չի խցանվում 
 » Ավելի արագ է լուծվում ջրում 
 » Չի փրփրում
 » Աշխատանքային լուծույթի լավագույն կա

յու նություն 

Սրսկում մինչև 
ծլումը լ/հա

Սրսկում
 ծլումից հետո 

լ/հա
0,5 0,75 1,0 0,5

Երկշաքիլ մոլախոտեր
Սովորական հավակատար
Ամբրոզիա
Ընձախոտ
Հոտով երիցուկ
Թալ
Կատվալեզու Հազարատերևուկ 
Տերեփուկ
Սագախոտ
Վարդագույն կաթնբեկ 
Պատատուկ
Սովորական արջընկույզ
Իշակաթնուկի տեսակներ 
Բուժիչ հասարակ ծխաբույս 
Սովորական փայտատամիկ
Գալինզոգա
Կաթնախոտ
Խուլ եղինջ 
Կտավախոտ
Փիփերթի տեսակներ Երիցուկի 
տեսակներ 
Անտառային սուրա
Կաթնբեկ Աստղիկ Կաթնուկ
Խուլ եղինջի տեսակներ 
Բերենիկեի տեսակներ 
Դաշտային մանուշակ 
Սովորական դառնափշի 
տեսակներ
Միաշաքիլ մոլախոտեր
Սիզախոտ 
Աղվեսագի
Խրփուկ
Մատնաձև խոտ
Ցիտերուս
Մատնախոտի տեսակներ
Վայրի կորեկի տեսակներ 
Վայրի կորեկի տեսակ
Վայրի կորեկ
Սովորական դաշտավլուկ
Խոզանուկի տեսակներ Սորգո, 
ղուռո
Սովորական հավակատար
Ամբրոզիա
Ընձախոտ
Հոտով երիցուկ
Թալ

Լավ  
ներգործություն

Միջին
ներգործություն

Ոչ բավարար 
ներգործություն
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ԾԼՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՍՐՍԿՎՈՂ 
ԲԱՐՁՐ ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ 
ՀԵՐԲԻՑԻԴ, ՀԱՍԿԱՅԻՆ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԻԱՄՅԱ 
ՀԱՑԱԶԳԻ ՄՈԼԱԽՈՏԵՐԻ ԴԵՄ 
ՆՊԱՏԱԿԱՈՒՂՂՎԱԾ ՊԱՅՔԱՐԻ 
ՀԱՄԱՐ 

ՖենօքսապրոպպԷթիլ 69գ/լ  + 
Մեֆենպիրդիէթիլ75գ/լ (հակաթույն) 
Պատրաստուկային ձևը. յուղաջրային էմուլսիա

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐ–ի կողմից  
վնասված մոլախոտի աճի կետը

ՍՈՒՊԵՐ

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐ` ծլումից հետո սրսկվող 
այս հերբիցիդը շատ արդյունավետ է ազդում 
այն պիսի մոլախոտերի վրա, ինչ պիսիք են սովո
րա կան հուրանը, խրփուկը, աղվե սա գ ին, հա վա
կորեկը, սորգոն, խոզանուկը: Պատ րաս տուկը 
կարելի է օգտագործել ցորենի, գարու, տարե
կանի, ցորենի և աշորայի ցանքերում: 

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐ  ն ապահովում է աճած 
բույսերի հուսալի պաշտպանություն̀  ցանքերի 
ծլումից հետո նրա օգնությամբ հնարավոր է 
նպատակաուղղված ամբողջությամբ ոչնչացնել 
մոլախոտերը, քան ոչ սպեցիֆիկ միջոցներով 
դրանք ոչնչացնել մինչև դրանց ծլելը: 

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ. 
Ազդող նյութի (ֆենօքսապրոպ–պէթիլի) յու

րա ցումը տեղի է ունենում միայն և միայն տերև
ների միջոցով, այլ ոչ թե̀  հողից: Այնպես որ, 
հո ղի հատկությունները և խոնավությունը չեն 
ազդում պատրաստուկի արդյունավետության 
վրա: Բույսի վրա աշխատանքային լուծույթի չո    
րանալուց հետո, տեղումները չեն ազդում պատ
րաս տուկի արդյունավետության վրա: Մո լա 
խո տի ներսում ազդող նյութն արագ տեղա փոխ
վում է տերևներից դեպի աճման կետը, որը 
գտնվում է ցողունի հիմքի վրա: 

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐը խախտում է յուղային 
թթուների սինթեզի գործընթացը մոլախոտի աճ
ման կետի հյուսվածքների բջիջներում և դրանք 
ոչնչանում են: 

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐով մշակումից հետո մի 
քանի ժամում բույսը դադարում է աճել: Զու
գահեռաբար մոլախոտերը դադարեցնում են 
ջրի և սննդանյութերի համար պայքարը մշակա
բույսերի հետ: Մոլախոտի լրիվ ոչնչացումը տեղի 
է ունենում պատրաստուկի սրսկումից հետո 10 
օրվա ընթացքում: 

ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐի բարձրաարդյունավե

տությունը չի վատթարացնում մշակաբույսերի 
վիճակը: Մեֆենպիրդիէթիլ հակաթույնի օգնու
թյամբ մշակաբույսերում այնքան արագ է տե
ղի ունենում ազդող նյութի վերափոխում չե զոք 
վիճակի, որ ոչ մի վտանգ չի սպառնում տա 
րեկանին, ցորենին և տրիտիկալեին: Այն փաստը, 
որ մշակաբույսերի վրա, թեկուզ պատ րաս տուկի 
սխալմամբ ավել չափաբաժին օգտա գործումը, 
բացասական ներգործություն չի ունե նում, հա
վաստում է պատրաստուկի բարձր ընտրո ղա կա
նությունը: 

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐը հողում արագ քայ քայ
վում է կենսաբանորեն չեզոք նյութերի, այդ 
պատճառով էլ այն բացասական ազդեցություն 
չունի հաջորդող մշակաբույսերը ցանելիս: 

Թեպետ, գարու հետ օգտագործելիս, երբ 
մշակաբույսը գտնվում է սթրեսային վիճակում, 
որը հարուցված է ցածր ջերմաստիճանով, երբեմն 
նկատվում է գարու առաջին տերևների գույնի 
ինտենսիվության նվազում, քանի որ դանդաղում է 
ակտիվ նյութի քայքայումը հակաթույնով: Սակայն 
դա տեղի է ունենում ժամանակավոր, և մի քանի 
օրում գույնը վերականգնվում է: 
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Այս երևույթը չի ազդում հետագա աճի, զար
գացման և գարու բերքատվության վրա: 

Պատրաստուկի մեջ հակաթույնի առկայու
թյան շնորհիվ, ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐն անվտանգ 
է մշակաբույսերի համար, մշակաբույսի առաջին 
տերևի փուլից գլխավոր տերևի ի հայտ գալու 
շրջանում: 

Մոլախոտերի լավագույն վերահսկողությունն 
ապահովված է մոլախոտերի 2րդ տերևից մինչև 
թփակալման փուլի սկիզբը: 

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐն օգտագործվում է, երբ 
ծլած են բոլոր հատիկավոր մոլախոտերը: 

Լավագույն արդյունք ստանալու համար 
երաշխավորված է մշակումն անցկացնել +15°C 
ջերմաստիճանում և դրանից բարձր: 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ.
Երաշխավորված է փոքր ծավալներով 

սրսկում աշխատանքային լուծույթի 300 լ/հա 
ծախսման չափաբաժնով, դաշտային սրսկիչների 
միջոցով, ելնելով դրա տեսակից̀  օրինակ, հա
մապատասխան հարթ հոսքով փողելքով, հե
ղուկի ճնշումը̀  2.53 կգ/սմ2, սարքի շարժման 
արագությունը̀  67 կմ/ժ, ուլտրա փոքր ծավալի և 
ավիացիոն ցողող սրսկիչներով ցողման համար 

աշխատանքային լուծույթն օգտագործվում է 
50 լ/հա չափաբաժնով:

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.

ՊՈՒՄԱ® ՍՈՒՊԵՐը բնութագրվում է բույ
սերի պաշտպանության այլ միջոցների` սնկա
սպանների, միջատասպանների, հետ համա տե
ղե լիությամբ: Դա տնտեսում է աշխատանքային 
գործողությունները և ծախսերը: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
»    Լավագույն  ընտրողականություն  
»    Միամյա մոլախոտերի դեմ բարձր 

արդյունավետ վերահսկողություն 
 » Հերբիցիդը դիմացկուն է անձրևի կողմից 

լվացման դեմ, օգտագործումից արդեն մեկ 
ժամ հետո 

 » Պարզ օգտագործման մեջ 
 » Գոյություն չունեն ցանքաշրջանառության 

սահմանափակումներ 

ՀԵ
ՐԲ

ԻՑ
ԻԴ

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մշակաբույսը Ծախսի 
չափաբաժինը

Ազդման  
շրջանակը

Քանի 
անգամ

Մշակման եղանակը, 
ժամանակը, 

սահմանափակումը

Գարնանացան 
և աշնանացան 
ցորեն, գարի, 
տարեկան, 
աշորա

0,8-1,0 
լ/հա

խրփուկ, տեսակներ (Avena spp.) 
սովորական հուրան (Apera spicaventi)
աղվեսագի (Alopecurus myosuroides) 
սովորական դաշտավլուկ (Poa annua)
խոզանուկ, տեսակներ (Setaria spp.) 
վայրի կորեկ (Echinocloa crusgalli) 
կորեկ, տեսակներ (Panicum spp.)
մատնախոտ, տեսակներ (Digitaria 
sanguinalis) եգիպտացորեն, ծիլ (Zea)

1

Ցանքերի սրսկում 
մոլախոտի աճման 
շրջանում, սկսած 

2րդ տերևի փուլից 
մինչև թփակալումը 
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ԾԼՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԲԻՑԻԴ 

Իոքսինիլ 225 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված  էմուլսիա

ՏՈՏՐԻԼ®ը սոխի և սխտորի ցանքերի մի
ամ յա, երկշաքիլ մոլախոտերից պաշտպա նու
թյան հու սալի միջոց է: 

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
ՏՈՏՐԻԼ®ը գործածվում է ծլումից հետո որ

պես ընտրողական, կոնտակտային հերբիցիդ, 
որն ազդում է միայն տերևներից: Նրա ազդող 
նյութը ճնշում է մոլախոտի մեջ ֆոտոսինթեզի 
գործընթացը: 

Հերբիցիդային արդյունավետությունն աճում 
է այն, երբ օդի ջերմաստիճանը 100Cից ավել է, 
լավ լուսավորության, օդի և հողի բավա րար 
խոնավության պայմաններում: Հերբի ցի դի ազդ
ման արդյունքը երևում է սրսկումից մի քանի 
օր հետո: Մոլախոտի տերևները դեղնում են և 
ոչնչանում: Լրիվ ոչնչացումը տեղի է ունենում 815 
օրում: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՍՈԽ, բոլոր սերունդների 
(բացառությամբ կանաչ սոխի)
Ծախսի չափաբաժինը ....................... 1,53,0 լ/հա
Կիրառության շրջանը̀  սրսկում 26 տերևի փու
լում, կամ մասերով` 12 սրսկում  ..........  1,01,5լ/հա  
կիրառության շրջանը̀  մշակաբույսի 12 տերևի 
փուլ, ըստ մոլախոտերի ծլելու, կամ I, II, III, IV 
սրսկում ծախսման չափաբաժնով  .............. 0,7 լ/հա
Կիրառության շրջանը̀  սոխի 1 տերևի փուլում 
սրսկում 78 օրվա ինտերվալով: 
Ազդման սպեկտրը̀  երկշաքիլ մոլախոտերի լայն 
շրջանակ: 

ՏՈՏՐԻԼ

ՍԽՏՈՐ (ատամ սխտոր)
Ծախսման չափաբաժինը ........................ 1,02,0 լ/հա  
Կիրառության շրջանը̀  մշակաբույսի 23 տերևի 
փուլ: 
Ազդման սպեկտրը. երկշաքիլ մոլախոտերի լայն 
շրջանակ: 

ՍԽՏՈՐ (աշնանացան, բացառությամբ պռասի)
Ծախսման չափաբաժինը ...................... 1,03,0 լ/հա 
Կիրառության շրջանը̀  մշակաբույսի 23 տերևի 
փուլ: 
Ազդման սպեկտրը. երկշաքիլ մոլախոտերի լայն 
շրջանակ: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ. Մշակաբույսերը 
սրսկել ծլելուց հետո, 1-2 տերևի փուլում: 
Վաղ շրջանում սրսկումը հարուցում է 
խառնուրդի կանգ բույսի վրա եվ հետևաբար 
նրա երաշխավորված վնասում: 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
 » Սրսկել անձրևից առնվազն 46 ժամ առաջ

 » Չսրսկել թուլացած, վնասված բույսերը, ինչ
պես նաև̀  ուժեղ շոգերի ժամանակ, ցուրտ 
եղանակին, երաշտի և հզոր քամու ժա մա
նակ 

 » Չանցկացնել միջշարքային մշակում սրսկու
մից հետո 1 շաբաթվա ընթացքում 

 » Չկիրառել փակ գրունտում, նաև այլ պատ
րաստուկի հետ համակցությամբ 
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ԱԶԴՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԸ.

ՀԵ
ՐԲ

ԻՑ
ԻԴ

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Ակտիվ ներգործություն երկշաքիլ 

մոլախոտերի վրա 

»   Կիրառության լայն շրջանակ, մշակաբույսի 
1ից մինչև 6 տերևի փուլում 

»    Ճկուն կիրառության մեջ, հնարավոր է մի 
քանի եղանակով սրսկել 

 » Հողի վրա հետևանքների բացակայություն 

 » Մշակաբույսի մեջ մնացորդների 
բացակայություն 

ԸՆՁԱԽՈՏ Anagallisarvensis
ԱՐԾԱԹԱԽՈՏ Aphanesarvensis
ԹԱԼ Atriplexpatula
ՍԵՎ ՄԱՆԱՆԵԽ Brassicanigra
ՀԱԶԱՐԱՏԵՐԵՎՈՒԿ Capsellabursapastoris
ՍԱԳԱԽՈՏ Chenopodiumalbum
ՍԱԳԱԽՈՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ Galeopsisspp
ԳԱԼԻԶՈԳԱ Galinsogaparviflora
ԱՐԵՎԱԾԱՂԻԿ Helianthusannuus
ԿԱՔԱՎԿՐԿՈՒՏ Lithospermumarvense
ԵՐԻՑՈՒԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ Matricariaspp
ԿԱԿԱՉ Papaverrhoeas
ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՄԱՏԻՏԵՂ         Polygonumaviculare
ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՋՐԱՊՂՊԵՂ Polygonumpersicaria
ՀՐԱՆՈՒՆԿ Ranunculusrepens
ՎԱՅՐԻ ԲՈՂԿ Raphanusraphanistrum
ՓԱՅՏԱՏԱՄԻԿ Seneciovulgaris
ԿԱԹՆԲԵԿ Sonchusoleraceus
ԵՂԻՆՋ Urticaurens
ԲԵՐԵՆԻԿԵ Veronicapersica
ՏՂՏՈՐԻԿ Abutilontheophrasti
ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱԿԱՏԱՐ Amaranthusretroflexus
ԱՆԹԵՄԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ Anthemisspp
ԳԻՆՁԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ Biforaspp
ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՄԱՆԱՆԵԽ Brassicajaponica
ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՏԵՐԵՓՈՒԿ Centaureacyanus
ՊԱՏԱՏՈՒԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ Convolvulusspp
ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՔՐԻԶԱՆԹԵՄ Chrysanthemumsegetum 
ՀԱՍԱՐԱԿ ԾԽԱԲՈՒՅՍԻ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Fumariaspp

ԿԱԹՆԱԽՈՏ Galiumaparine
ԽՈՐԴԵՆՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐ Geraniumspp
ԾԻՐԱՆԱԳՈՒՅՆ ԽՈՒԼԵՂԻՆՋ Lamiumpurpureum
ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՆՄՈՌՈՒԿ Myosotisarvensis
ՊԱՏԱՏՈՒԿ ՀՆԴԿԱՑՈՐԵՆ Polygonumconvolvulus
ԿԱՐԻՐ ՋՐԱՊՂՊԵՂ Polygonum lapathifolium
ԴԱՆԴՈՒՌ Portulacaoleracea
ԹՐԹՆՋՈՒԿ ՃՆՃՂՈՒԿԻ Rumex acetosella
ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՄԱՆԱՆԵԽ             Sinapisarvensis
ՍԵՎ ՄՈՐՄ Solanumnigrum
ԴԱՇՏԻ ԱՂԱՎՆԻՃ Spergulaarvensis
ԱՍՏՂԻԿ Stellaria media
ՇԻՆԿՈՏԻՄ Thlaspiarvense
ԲԵՐԵՆԻԿԵ Veronicahederifolia
ՍԻՍԵՌԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ Viciaspp
ՄԱՆՈՒՇԱԿԱԶԳԻՆԵՐ Violaspp

Լավագույն ներգործություն
(մինչև մոլախոտի 3 իսկական տերևի փուլ)

Լավ ներգործություն
(մինչև մոլախոտի 2 իսկական տերևի փուլ)
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Մշակաբույս Վնասատուներ
Ծախսի 

չափաբաժինը  
լ/հա

Մշակման 
առավելագույն 

քանակը

Սպասման  
ժամկետը 

(մինչև բերքահավաքը)

Խնձորենի

Խնձորենու պտղակեր 
(Cydiapomonella), 
տերևոլորներ  (Tortricidae), 
ցեցեր (Tineina)

0,250,375 2 30

Դեղձենի Արևելյան պտղակեր 
(Grapholita molesta) 0,250,375 2 30

Սալորենի Սալորենու պտղակեր 
(Laspeyresia funebrana) 0,250,375 2 30

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԱՃԻ ՈՉ 
ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ, 
ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԿԱՊԵՍ ՊՏՂԱՏՈՒ 
ԱՅԳԻՆԵՐՈՒՄ

Տրիֆլումուրոն  480 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ 

ԱԼՍԻՍՏԻՆ® 480 խկն միջատների աճի կար
գավորող է, որը կարող է վերահսկել թեփու կա
թևավոր միջատների քանակը: 

ԱԼՍԻՍՏԻՆ®ն ապահովում է վնասատուի 
թրթուրի վերահսկում արագ և արդյունավետ, 
բարձր անվտանգությամբ: 

Հասուն էգը, որը սնվում է սրսկված բույսով,  
դնում է ստերիլ ձվեր, որոնցում թրթուրներ չեն 
զարգանում:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Գրանցված է հիմնականում հնդավոր և 

կորիզավոր պտղատու մշակաբույսերի վրա 
 » Հեշտությամբ է ընկալվում բույսերի կողմից̀  

կիրառումը չի նվազեցնում բերքի քանակը, 
հնարավոր է խառնել այլ քիմիական նյու
թերի հետ 

»   Ոչ  -ներբույսային մնացորդներ չեն մնում 
»   Օգտագործման հրահանգի կիրառման դեպ

քում` անվտանգ է սպառողի համար 

Մինչև աշխատանքը սկսելը պետք է իրականացվի պատրաստուկի անհրաժեշտ քանակության 
հաշվարկում, նաև պետք է օգտվել հետևյալ աղյուսակից: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Ազդող նյութ տրիֆլումուրոնը միանալով 

հոր մոնալ համակարգին, ճնշում է խիտինի կեն
սասինթեզը վնասատուի օրգանիզմում և 
խախտում է մաշկափոխության գործընթացը: 
Կոնտակտ աղիքային ազդեցության 
պատրաստուկն ապահո վում է բարձր 
արդյունավետություն միջատների զարգացման 
ձվի և թրթուրի փուլում (ձվի և թրթուրի վրա 
ներգործություն):
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ԹԵՓՈՒԿԱԹԵՎ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ 
ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ԴԵՄ ՆՈՐ 
ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ̀  ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ԵՎ 
ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Ֆլուբենդիամիդ 480 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. 
խտացված  կախույթ

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
Պատրաստուկը գրգռում է ռիանոիդային 

ռե  ցեպտորները, ինչն անհնար են դարձնում մի
ջատների նորմալ տեղափոխությունը և կեն
սունակությունը և  հարուցում դրանց ոչնչա ցում:  

Ռիանոիդային ռեցեպտորները ներբջջային 
մեխանիզմներ են, որոնք սահմանում են կալ
ցիումի իոնների արագ անջատումը, ինչը հա
րուցում է մկանի սեղմում: 

Ֆլուբենդիամիդը կատարում է ռեցեպտորի 
«կարճ միացում», ինչի հետևանքով թույլատրելի 
կալցիումը դուրս է մղվում անսահման քա
նա կությամբ: Այդ պատճառով միջատասպան 
ԲԵԼՏ®ով մշակումից հետո թրթուրները կորց
նում են վերահսկումը, շարժվելու ունակու թյունը 
և դադարում գործունեությունը: Այնուհետև վրա 
է հասնում լրիվ կաթվածը և մահը: 

Տիպիկ ախտանիշները նկատելի են դառնում 
մշակումից հետո, 12 ժամում: Սրսկումից հետո, 
ազդման հազվագյուտ մեխանիզմի օգնությամբ, 
թրթուրները երկու անգամ ավելի փոքր տեսք 
ունեն, քան չմշակվածները: 

ԱԶԴՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԸ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆՈՒՄ

Helicoverpa zea Եգիպտացորենի 
ամերիկյան բվիկ

Heliothis armigera Բամբակենու կնգուղակեր 

Pieris rapae Կաղամբի ճերմակաթիթեռ TeTrula

Plusia gamma Բվիկ  Գամմա

Plutella spp. Կաղամբի ցեց  

Spodoptera Frigiperda Եգիպտացորենի տերևային բվիկ 

Spodoptera exiqua Կարադրինա

Trichoplusiani Բվիկ

Tuta absoluta Լոլիկի ցեց

ԲԵԼՏ®ն ակտիվորեն ազդում է թեփուկաթևավոր 
վնասատուների թրթուրների վրա բանջարեղեն ի 
և պտղատու ծառերի, ինչպես նաև սո յայ ի, եգիպ
տացորենի և ծխախոտի վրա: 
Պատրաստուկի նկատմամբ դիմացկունությունն 
այսօրվա դրությամբ բացակայում է: ԲԵԼՏ®ը 
վերահսկում է այն տեսակի թրթուրների 
թվաքանակը, որոնք դիմացկուն են սպինոսադի, 
պիրետրոիդների, բենզոլանյութերի, 
ֆոսֆորօրգանական և կարբամիտի 
պատրաստուկների հանդեպ:  

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԿԱՂԱՄԲ, ԼՈԼԻԿ (բվիկներ, 
ճերմակաթիթեռներ, ցեց)  ..................... 0,040,1 լ/հա 
Մշակման առավելագույն քանակը  .........................3
Եգիպտացորեն ....................................... 0,050,22 լ/հա 
ՀՆԴԱՎՈՐ ԾԱՌԵՐ ................ 0,080,44 լ/հա
ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶ  ....................................  0,200,32 լ/հա

րը 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ` ցածր չափաբաժիններ պետք 
է կիրառվեն վնասատուների ոչ  մեծ քանակի և 
փոքր ծավալի կանաչ զանգվածի դեպքում: 
Պատրաստուկն անվտանգ է օգտակար միջատ
ների` մակաբույծ թաղանթաթևերի կարգի մի
ջատների, մակաբույծ այլ միջատների, նաև 
սարդերի և գիշատիչ տզերի համար:  

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Հզոր ներգործություն լայն շրջանակով 

թեփուկաթևավոր վնասատուների, այդ 
թվում լոլիկի ցեցի հանդեպ 

 » Արագ «նոկդաունէֆեկտ» 
 » Երաշխավորված չափաբաժիններով 

անվտանգ է գիշատիչ և մակաբույծ 
միջատների համար  

 » Ընդունելի էկոլոգիական պրոֆիլ 
 » Արդյունավետություն̀  նորագույն 

չափորոշիչների մակարդակով, նաև շատ 
դեպքերում գերազանցում է դրանց 

 » Խաչաձև դիմացկունութան 
բացակայություն 

Մ
ԻՋ

Ա
ՏԱ

Ս
Պ

Ա
Ն
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ԿՈՆՏԱԿՏԱՂԻՔԱՅԻՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ 
ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՊԻՐԵՏՐՈԻԴՆԵՐԻ 
ԽՄԲԻՑ  

Դելտամետրին 25 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը.  
խտացված էմուլսիա

Պիրետրոիդների խմբի, ունիվերսալ կոնտակտաղիքային ներգործության միջատասպան, հիմ
նական գյուղատնտեսական մշակաբույսերին վնասող, ազդող լայն շրջանակի վնասատուների արագ 
վերահսկման համար:

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԱՅԻՆ ՁԵՎԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
Հացահատիկային լվիճների լավագույն ծածկում 

Կաթիլ̀  պարունակում 
է ԴԵՑԻՍ® ԲԼՈՒ 
հացահատիկայինի լվիճների 
վրա (շփման տեղը գույնով 
առանձնացված է միայն 
լուսանկարի վրա)

Մեծացնելով երևում է ԴԵՑԻՍ® 
ԲԼՈՒ ով մշակված հատվածի 
(աջ կողմում) և կուտիկուլյար 
մոմի մակերևույթի միջև, առանց 
մշակման (ձախ)

Ավելի մեծացնելու դեպքում 
երևում է, թե որքան սերտ և 
հավասարաչափ է կապվում 
միջատների մոմի մակերևույթի 
հետ 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ. 
Պաշտպանական ներգործության շրջան.  .......5ից  
մինչև 15 օր, կախված է վնասատուից և օդերևու
թաբանական պայմաններից 
Ազդման արագությունը̀  կիրառումից 1 ժամվա 
ընթացքում 
Ֆիտոթունունակությունը̀  անցկացված բազմաթիվ 
փորձարկումների արդյունքում, միջատա սպան 
ԴԵՑԻՍ® ԲԼՈՒի երաշխավորված չափա ք ա
նակով կիրառման ժամանակ չի դրսևորվում ֆի
տո թունունակություն մշակված մշակաբույսի հան 
դեպ: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԴԵՑԻՍ® ԲԼՈՒ–ն համատեղելի է սնկաս պ ան

ների և միջատասպանների մեծ մասի հետ, թե
պետ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպ քում ան հրա
ժեշտ է ստուգել քիմիական համատեղ ելիությունը:

Պատրաստուկի և բույսի փոխներգործությունը 

Տերևի մակերևույթի լավագույն ծածկումը և շփումը, 
ազդող նյութի առավելագույն ակտիվություն
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ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ.

Մշակաբույս Վնասատուներ
Պատրաստուկի 
ծախսի նորման 

լ/հա

Աշխատ.
լուծույթի
ծախսման
նորման

լ/հա

Սպասման 
ժամկետ (օր)

Քանի անգամ է 
սրսկվում

Ցորեն

Վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր, 
լվիճներ, հացաճանճերի, 
հացաբույսերի բվիկ

0,25

200  400

20 (2)

Հատիկայինների մլուկներ 0,2
20 (1)

Հացաբզեզներ 0,3

Եգիպտացորեն
Բամբակենու կնգուղակեր 0,5  0,7

200  400 20 (2)
Մարգագետնային թիթեռնիկ 0,5

Գարի
Տզրուկաթրթուր 0,25

200  400 20 (1)
Հացաբույսերի լվիկներ, հացաճանճեր  0,2

Արևածաղիկ Դաշտային թիթեռնիկ 0,1  0,15 200  400

Կարտոֆիլ, 
ճակնդեղ

Կոլորադյան բզեզ 0,1  0,15

200  400 20 (2)Կարտոֆիլի ցեց 0,2

Մարգագետնային թիթեռնիկ 0,25  0,5 

Ոլոռ Ոլոռռի լվիճ 0,2 200  400 30 (2)

Կանաչ ոլոռ Ոլոռի ընդակեր 0,2 200  400 20 (1)

Լոլիկ
Հողաբնակ բվիկներ 0,25  0,5

200  400 30 (1)
Կոլորադյան բզեզ 0,15

Կաղամբ
Կաղամբի բվիկ, ցեցեր,  
ճերմակաթիթեռ, լվիճներ, լվիկներ

0,3 200  400 20 (2)

Արոտավայր Մորեխներ 0,4  0,5 200  400 20 (1)

Խնձորենի Խնձորենու պտղակեր 0,5  1,0 1000  1500

30 (1)Տանձենի Տանձենու պտղակեր 0,6 1000  1500

Վազ Տերևակերներ 0,4  0,6 600  1200

Գազար Գազարի ճանճ,  գազարի տերևալվիկ 0,3 200  400 20 (1)

Ծխախոտ Լվիճներ 0,5 400  600 15 (1)

Դեղձենի Արևելյան պտղակեր 0,5  800  1200 20 (2)

Սեխ, ձմերուկ Հողաբնակ բվիկներ 0,25  0,5 200  400
Սրսկում 
գարնան 

շրջանում
Մ

ԻՋ
Ա

ՏԱ
Ս

Պ
Ա

Ն

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
 » Արգելակում է նյարդային ազդակների 

հաղորդումը միջատի նյարդային բջջի 
մեմբրաններում առկա նատրիումի 
ուղիներում

 » Ոչ ներբույսային միջատասպան 
 » Բույսի մակերևույթին կլանվում է բարձր 

լիպոֆիլության շնորհիվ 
 » Պահպանում է բարձր 

արդյունավետությունը տարբեր 
ջերմաստիճանային պայմաններում 

 » Աչքի չի ընկնում թունունակությամբ 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Մշակման ենթակա մշակաբույսերի տերևի 

մակերևույթի բարելավված ծածկում 
 » Վնասատու միջատների հյուսվածքի 

արդյունավետ ծածկում 
 » Հուսալի արդյունավետություն լվիճների դեմ 
 » Ազդող նյութի բարձր ակտիվություն 
 » Դիմացկունություն լվացման հանդեպ
 » Մշակաբույսերի վրա ֆիտոթունունա

կության բացակայություն 
 » Բարձր ռիսկ փոշոտող միջատների և 

էնտոմոֆագերի հանդեպ 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ, ԿՈՆՏԱԿՏ
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ՏԱՐԲԵՐ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ 
ԴԵՄ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Դելտամետրին 250 գ/կգ
Պատրաստուկային ձևը. ջրում լուծվող հատիկներՊՐՈՖԻ

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ. 
ԴԵՑԻՍ®ՊՐՈՖԻն, ազդելով վնասատուի 

նյար դային համակարգի վրա, կոնտակտաղի
քային ճանապարհով ոչնչացնում է այն: Բացի 
այդ, որոշ տեսակի վնասատուների հանդեպ 
պատ  րաստուկն ունի լրացուցիչ «խրտնեցնող» և 
«վա նող» էֆեկտ:  

Պատրաստուկն ազդում է շատ արագ̀  մի 
քանի վայրկյանից մինչև 5 րոպե ժամանահատ
վա ծում: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 

Կիրառության ժամանակը̀  վեգետացիայի 
շրջա նում բնորոշ է բարձր համատեղելիությու նը 
այլ պատրաստուկների հետ: Խորհուրդ չի տրվում 
խառնել ալկալիներ պարունակող պատ րաս տուկ
ների հետ: Ունի կպչունության  ունա կու թյուն: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ 
ԾԱԽՍԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆԸ.
Խաղողի վազ, խնձորենի ..................... 8001000 լ/հա
Դաշտային մշակաբույսեր .................. 300350 լ/հա 
Սպասման ժամկետը (վերջին մշակումից 
մինչև բերքահավաքն ընկած 
ժամանակը) կազմում է...................................2030 օր

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Նոր պատրաստուկային ձև̀  ազդող 

նյութերի ավելացված խտությամբ (հատիկ)
 » Օրգանական լուծիչի բացակայություն 
 » Հարմար և անվտանգ կիրառության 

ժամանակ (առանց տհաճ հոտի և փոշու)
 » Պաշտպանություն կեղծումից 

ԴԵՑԻՍ® ՊՐՈՖԻն հայտնի միջատասպան ԴԵՑԻՍ®ի նոր բարելավված ձևն է, ազդող նյութի 
ավելացված խտությամբ և կիրառության համար ձեռնտու պատրաստուկային ձևով` ջրում լուծվող 
հատիկներով: 

ԴԵՑԻՍ® ՊՐՈՖԻն փորձարկվել է 50ից ավելի մշակաբույսի վրա 140 երկրում, որի ժամանակ 
չի բացահայտվել բույսի վրա ոչ մի ֆիտոտթունունակության դեպք: ԴԵՑԻՍ® ՊՐՈՖԻն բացառիկ, 
բարձրորակ պատրաստուկ է, առավելագույն կենսաբանական արդյունավետությամբ, շրջակա 
միջավայրի և սպառողի վրա նվազագույն ներգործության պայմաններում: 
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ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ.

Մշակաբույսը Վնասատուներ
Ծախսի 
նորման
կգ/հա

Քանի անգամ
է մշակվում

առավելագույնը

Պարբերա
կանությունը

մշակման 
ժամանակ

Օգտա
գործման
շրջանը

Սպասման
ժամկետը 

(օր)

Աշնանացան 
ցորեն

Վնասակար կրիայիկ, 
թրիփսներ, տզրուկա 
թրթուր, լվիճներ, 
հացաբզեզներ, հացահատկի 
բվիկ, 

0,030,04 2
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Ճակնդեղ Երկարակնճիթ, լվեր, լվիճներ 0,05–0,07 2 30

Խնձորենի,  
տանձենի

Լվիկներ, լվիճներ, երկարա
կ նճիթներ, տանձենու, 
խնձորենու պտղակեր, 
երկարակ նճիթ, 
խնձորենու և տանձենու 
տերևալվիկ, 
արևելյան պտղակեր, 
ամերիկյան սպիտակաթևիկ, 
ալոճենու կլորավուն ցեց, 
ցեցեր, տերևալվիկներ, 
փսիլաներ, լվիճներ, բվիկներ

0,050,1 2 30

Կաղամբ Բվիկներ, ցեցեր, սպիտ ա
կաթևիկներ 0,03 2 20

Լոլիկ Կոլորադյան բզեզ, լվիճ 0,015–0,04 2 20

Կարտոֆիլ Կոլորադյան բզեզ, լվիճ 0,015–0,03 2 2030

Եգիպտացորեն Մարգագետնային թիթեռնիկ, 
բամբակենու կնգուղակեր 0,0250,07 2 2030

Արևածաղիկ Լվիճներ 0,05 2 2030

Ձմերուկ, սեխ Լվիճներ, հողաբնակ բվիկներ 0,025 2 2030

Խաղողի վազ Խաղողի ողկուզակեր 0,05 2 2030

Ցիտրուսներ
Ցիտրուսայինների 
 սպիտակաթևիկ, լվիճներ 
և այլն

0,10,2 2 2030

Ռապս

Ռապսի ծաղկակեր, 
խաչածաղկավ որների 
լվիկներ, կաղամբի բվիկ, 
սպիտակաթևիկ, լվիճ

0,040,07 2 2030

Գազար Գազարի ճանճ, 
գազարի լվիկներ 0,03 2 2030

Ծխախոտ Լվիճներ 0,05 2 2030

Բալենի Բալենու ճանճ 0,06 2 2030

Սալորենի Պտղակեր (տարատեսակներ) 0,2 2 2030

Առվույտ Լվիճներ, երկարակնճիթներ, 
հատիկակեր 0,2 2
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ԿՈՆՏԱԿՏ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԸ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ 
ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

Դելտամետրին 25 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. 
խտացված էմուլսիա 

ԴԵՑԻՍ® ՖԼՅՈՒՔՍը հայտնի պատրա ս
տուկ է, Դեցիսի ընտանիքի նորագույն պատր աս 
տուկային ձև: 

ԲԱՆԱՁԵՎԻ 
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

Պատենտավորված հայեցակարգ «Արագ կա
թիլ», որը նորարարական կպչուն նյութով բարե
լավում է տերևային մակերևույթի և վնաս ատուի 
մարմին ներթափանցումը, ապահովում մինչև 
օրս չտեսնված արդյունավետություն պիրետ րոի
դային խմբի այլ պատրաստուկների համե մատ: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Նոր քայլ պիրետրոիդների պատրաստու

կային ձևի զարգացման մեջ 
 » Ազդող նյութի նվազեցված կորուստ̀  

տերևային մակերևույթի վրա սրսկման և 
լվացման դեպքում 

 » Արագացված թափանցում վնասատուների 
մեջ 

 » Ակտիվության աճ ծծող վնասատուների 
հանդեպ

 » Կայուն արդյունավետություն ավիասրսկ
ման ժամանակ 

Մշակաբույսը Վնասատուներ
Ծախսի

չափաբաժինը
l/հա

Մշակումների
քանակը

Պարբերակա
նությունը 

մշակումների
միջև

Կիրառման
ժամկետը

Սպասման
ժամկետը 

(օր)

Սոյա  0,250,3 2

Ըս
տ

   
կա

նխ
ա

տ
ես

մա
ն 

 և
  ա

զդ
ա

նշ
ա

նա
յի

ն 
 տ

վյ
ա

լն
եր

ի

Վ
եգ

ետ
ա

ցի
ա

յի
  շ

րջ
ա

նը

30

Ցորեն

Հատիկայինների ճանճեր, 
տզրուկաթրթուր, վնասակար 
կրիայիկ, հացաբույսերի 
բվիկ, հացահաճանճեր, 
հացաբզեզներ

0,20,25 2 20

Գարի
Տզրուկաթրթուր, լվիկներ, 
հացահաճանճեր

0,250,3 2 20

Ճակնդեղ
Ծլերի վնասատուներ, 
մարգագետնային հրաթիթեռ

0,250,5 2 30

Խնձորենի, 
տանձենի

Պտղակեր, տերևալվիկներ, 
լվիճներ, երկարակնճիթներ

0,51,0 2 30

Եգիպտացորեն
Մարգագետնային հրաթիթեռ, 
ցեցեր, լվիճներ

0,40,7 2 20

Արևածաղիկ
Արևածաղկի վահանակիր, 
մարգագետնային հրաթիթեռ,  
լվիճներ

0,3 2 30

Լոլիկ Լվիճներ, բվիկ 0,250,5 2 20

Կաղամբ
Բվիկ, ցեց, ճերմակաթիթեռ, 
լվիկներ

0,3 2 20

Խաղողի վազ Տերևալվիկներ 0,40,6 2 20
Ոլոռ Լվիճներ, հատիկակեր 0,40,7 2 30
Դեղձենի Արևելյան պտղակեր 0,5 2 20

Վարունգ
Ծլաճանճեր, լվիճներ, 
թրիպսներ

0,20,3 2 20

Սոխ
Սոխի ճանճ, 
սոխի երկարակնճիթ

0,3 2 20

Գազար Գազարի ճանճ, տերևալվիկ 0,3 2

Մ
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Ա
ՏԱ

Ս
Պ

Ա
Ն
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ՈՉ ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱՐԻՑԻԴ

Սպիրոդիկլոֆեն 240 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը.  
խտացված կախույթ

ԷՆՎԻԴՈՐ®ը պատկանում է կետոէնոլների 
նոր քիմիական դասին: Ազդման նոր մեխանիզմի̀  
լիպիդների սինթեզի արգելափակման, օգ նու
թյամբ, ԷՆՎԻԴՈՐ®ը չի հարուցում վնա սա տու
ների խաչաձև դիմացկունություն մեկ ավան դա
կան ակարիցիդով: ԷՆՎԻԴՈՐ®ն արդյու նա վետ է 
տզե րի զարգացման բոլոր փուլերի (ձու, թր թուր, 
հարսնյակ և նաև հասուն էգ տզեր) դեմ կոն 
տակտային ազդման շնորհիվ: Արու տզե րը մշա 
կաբույսին վնաս չեն հասցնում և հանդիսանում 
են որպես սննդային օբյեկտներ գիշատիչ տզերի 
համար: Տզերի դեմ մշակման ամենա նպատա    
կա հարմար ժամկետ կարող է համարվել վաղ 
կի  րառությունը, երբ պոպուլյացիայի թվաքանակը 
ցածր է, ինչը տալիս է հետագա մշակումը 
տնտեսելու հնարավորությոն: Թեպետ, ԷՆՎԻԴՈՐ®ը 
հանդես է բերում բարձր արդյունա վե տություն 
վեգետացիայի սկսվելուց մինչև նրա ավարտը: Այդ 
պատճառով այն կարող է կիրառվել նաև տզերի 
թվաքանակի աճի ժամանակ:

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՏԶԵՐ
l Ոստայնատիզ (Tetranychidae)

»  Խնձորենու դեղին ոստայնատիզ 
 (Eotetranychus pomi)
»  Պտղատուների ոստայնատիզ
 (Schizotetranychus pruni)
»  Սովորական ոստայնատիզ
 (Tetranychus urticae)
»  Պտղատուների կարմիր տիզ
 (Panonychus ulmi)
»  Ալոճենու տիզ
 (Tetranychus viennensis)
»  Պտղատուների գորշ տիզ

(Bryobia redicorzevi)

l Թաղիքաթիզ
» Շլեխտենդալի տիզ (Aculusschlechtendali) 
» Խաղողի քառոտ տիզ (Eriophyes vitis)
» Տանձենու քառոտ տիզ (Eriophyes pyri) 
» Լոռամրգի տիզ (Eriophyes ribis)

l Տարբեր տզեր (Tarsonomidae)
» Անտառային ելակի տիզ (Tarsonemus pallidus)

ԿՈՂՄՆԱԿԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ.
ՏԱՆՁԵՆՈՒ ՏԵՐԵՎԱԼՎԻԿՆԵՐ (Psylla piri) դեղին 
ձվի փուլ: Վահանակրեր (Lepidosaphes ulmi)

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԽՆՁՈՐԵՆԻ, ՏԱՆՁԵՆԻ  ......................... 0,40,6 l/հա
Պտղատուների կարմիր տզեր, պտղատուների 
գորշ տզեր, սալորենու տիզ: Ուղեկցող ներգոր
ծություն̀  տանձենու տիզ, վահանակրեր  0,4 լ/հա 
Մշակման առավելագույն քանակը  .........................2
Սպասման ժամկետը  .........................................  40 օր
Տնկանյութերի համար պետք է օգտագործվեն 
նվա  զագույն նորմեր, միջինը̀  գաճաճ հիմ նար 
մատ ներով ինտենսիվ այգիների համար, առա
վե լագույնը̀  միջին հիմնարմատներով այգիների 
համար: Աշխատանքային հեղուկի ծախսի չա
փաբաժինը պետք է լինի որքան հնարավոր է 
մեծ (ինչը որ մշակաբույսը կարող է պահել մա
կերևույթի վրա)
ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶ  ................................................ 0,4 լ/հա
Պտղատուների կարմիր տզեր, ոստայնատիզ, 
խաղողի գխտորատիզ
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  2
Սպասման ժամկետը  .........................................  30 օր
ՍՈՅԱ .......................................................  0.0,40,5 լ/հա
Ոստայնատիզ 
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  2
Սպասման ժամկետը ..........................................  30 օր
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ԱՆՏԱՌԱՄՈՐԻ .......................................  0,40,8 լ/հա 
Ոստայնատիզ, անտառամորու տիզ, 
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  2
ԾԻՐԱՆԵՆԻ, ՍԱԼՈՐԵՆԻ ................................ 0,6 լ/հա
Տիզ, ցեց 
Մշակման առավելագույն քանակը .........................  2
ՍԵՐԿԵՎԻԼԵՆԻ ..............................................  0,6 լ/հա
Պտղակեր:
Մշակման առավելագույն քանակը .........................  2
ԲԱԼԵՆԻ, ԿԵՌԱՍԵՆԻ ..................................  0,6 լ/հա
Տիզ: Տարատեսակներ: 
Մշակման առավելագույն քանակը .........................  2
ՀԱՂԱՐՋ, ՓՇԱՀԱՂԱՐՋ, ՄՈՇ ..................... 0,4 լ/հա
Տիզ: Տարատեսակներ: 
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  2
ՆՇԵՆԻ, ԿԱՂՆԻ  ........................................  1,51,8 լ/հա
Տիզ: Տարատեսակներ: 
Մշակման առավելագույն քանակը .........................  2
ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲՈՒՅՍԵՐ  .............................. 0,4 լ/հա
Տիզ: Տարատեսակներ: 
Մշակման առավելագույն քանակը .........................  2
ԲԱԴՐԻՋԱՆ  ............................................... 0,20,4 լ/հա  
Տիզ
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  2

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ 
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՐ.

Ճիշտ չափաբաժնի պայմաններում ԷՆ ՎԻ
ԴՈՐ®ն անվտանգ է մեղուների, գիշատիչ մի
ջատների և տզերի համար, ինչպես նաև հողի 
ֆաունայի համար: Մշակման ժամ անակ անհրա
ժեշտ է պահպանել օրենսդ րությամբ սահ մանված 
տարածքային սահման ափա կումները: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԷՆՎԻԴՈՐ® խկ 240ը համատեղելի է բույ

սե րի պաշտպանության բազմաթիվ միջոց նե րի 
հետ: Աշխատանքային լուծույթի պատ րաս տու
մից առաջ անհրաժեշտ է լրացուցիչ համա տե
ղելիության թեստ անցկացնել: Համատ եղելի է 
բազ մաթիվ միջատասպանների և սնկասպանների 
հետ: Ելնելով գոյություն ունեցած փորձից̀  չի երա
շխա վորվում այն խառնել սնկասպան ՄԻԿԱԼ®ի 
հետ: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
 » Տերևներին կպչելը (լիպոֆիլային հատկու

թյուններ), բարձր կայունություն տեղու մ
ների հանդեպ 

 » Կիրառության լայն շրջանակ, պակաս կախ
վածություն եղանակային պայմաննե րից 
(ջեր մաստիճան, օդի խոնավություն)

 » Կիրառության ճկունություն, առանձնա
հատուկ վերահսկողություն բոլոր կարևոր 
տեսակների համար 

 » Հզոր ձվասպան ներգործություն, լավ արդ
յունավետությամբ տզերի զարգացման բոլոր 
փուլերի հանդեպ:
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ԿՈՆՏԱԿՏԱՂԻՔԱՅԻՆ ԵՎ 
ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ

Տիակլոպրիդ 480 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը.  խտացված կախույթ

ԿԱԼԻՊՍՈ®ն պատրաստուկային ձևի հազ
վագյուտ հատկությունների շնորհիվ աչքի է ընկ
նում բարձր կայունությամբ անձրևով լվաց ման 
և արևի ճառագայթման հանդեպ, եր կար ժա
մանակ մնում է մշակաբույսի տերևի մա կե րևույ թի 
վրա և բույսերի մեջ անդադար ներթա փանց
մամբ ապա հովում է վնասատուների քանա կի 
եր կա րատև վերահսկում: 

Բույսի մեջ պատրաստուկի վերաբաշխ ման 
ներ բույսային հատկանիշներից բացի, ԿԱԼԻՊ
ՍՈ®ն աչքի է ընկնում կոնտակտային ներգոր
ծու թյամբ, ինչն ապահովում է լավագույն կենսա
բա   նա կան արդյունավետություն լայն շրջա նա  կի 
վնա սատուների դեմ, համեմատաբար պա կաս 
ծախսի չափաբաժինների կիրառության ժամա
նակ, լավագույն համատեղելիությամբ բույ սերի 
հետ և հարմար էկոտոքսիկոլոգիական հատ
կություններով: 

ԿԱԼԻՊՍՈ®ի ազդման մեխանիզմը կայա
նում է նյարդային համակարգի գործողու թյան 
խախտման մեջ, ինչն ապահովում է արագ 
«նո կ դաուն էֆեկտ» (կաթված) և վնասա տու օբ
յեկտների մահ: Սրա հետ մեկտեղ բացա կա յում 
է խաչաձև դիմացկունությունը, քանի որ պատ
րաստուկը ազդման մեխանիզմով տար բերվում 
է այլ քիմիական խմբերի պատրա ստուկ ներից, 
մասնավորապես, պիրետ րոիդ ներից, կար բա
միտներից, ֆոսֆորական միացու թյուն ներից: 
Բացի այդ, պատրաստուկի ճիշտ չափա բաժնով 
կիրառումը անվտանգ է մեղուների համար, ինչը 
հնարավորություն է տալիս սրսկումն անցկացնել 
ծաղկման շրջանում: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԽՆՁՈՐԵՆԻ
Խնձորենու պտղակեր, տերևոլորներ, 
լվիճներ, սղոցողներ  ......................................  0,2 լ/հա
(խտություն 0.02%)
Աշխատանքային լուծույթի քանակը. 1000 լ/հա
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  2
Սպասման ժամկետը  .........................................  30 օր

ԿԱՐՏՈՖԻԼ
Կոլորադյան բզեզ, լվիճներ, թրիփսներ  .... 0,1 լ/հա
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  1
Սպասման ժամկետը  .........................................  20 օր

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԿԱԼԻՊՍՈ®ն կարելի է խառնել այլ սնկաս

պանների և միջատասպանների հետ: 
ԿԱԼԻՊՍՈ պատրաստուկն աչքի է ընկնում 

լավ համատեղելիությամբ հետևյալ պատ րաս
տուկ ների հետ. 
 » Դեցիս, Մելոդի Դուո, Անտրակոլ, Ալիետ, 

Պասադոբլ, Էնվիդոր, Բելտ և շատ այլ 
սնկասպանների և միջատասպանների հետ: 

 » Մինչև աշխատանքային լուծույթ պատրա ս
տելը, անհրաժեշտ է անցկացնել համա տե
ղելիության լրացուցիչ փորձարկում: 

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԹՈՒՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱԼԻՊՍՈ®ն ճիշտ չափաբաժնով կիրառե
լիս անվնաս է մեղուների համար: 

Արգելվում է պատրաստուկը կիրառել ձկնա
բուծական տնտեսությունների ջրամբար ների 
սանիտարական գոտում, 500 մ հեռա վորությամբ: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Նոր քայլ քլորնիկոտինիլային խմբի միջա

տա ս պանների զարգացման մեջ 
 » Չտեսնված պատրաստուկ կոլորադյան բզե

զից կարտոֆիլի պաշտպանության համար 
 » Խնձորենու պտղակերի դեմ բարձր արդյու

նա վետություն 
 » Դիմացկունության բացակայություն 
 » Կիրառման ցածր չափաբաժին (0,10,2 լ/հա)
 » Կիրառման լայն շրջանակ 
 » Մեղվի համար անվտանգություն 

ԿԱԼԻՊՍՈ

Մ
ԻՋ

Ա
ՏԱ

Ս
Պ

Ա
Ն
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ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ՈՐԱԿԸ:
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ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

Իմիդակլոպրիդ 200 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. ջրում լուծվող խտածո

Սրսկումն ավարտելուց հետո համակարգն 
անպայման պետք է լվացվի այնպիսի ծավալի 
ջրով, որքան տեղավորվում է ողջ համակարգի 
մեջ: Այս կանոնի կատարումն ապահովում է 
պատրաստուկի լրիվ չափաբաժնով ներմուծում և 
ոռոգման համակարգի մաքրում պատրաստուկի 
մնացորդներից: 

ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ՈՌՈԳՈՒՄԸ.
Այս միջոցառման անցկացումը պահանջում 

է 1 հաի վրա վերատնկման համար անհրա ժեշտ 
սածիլները սածիլանոցում տեղադրվելիք մա կե
րեսի ճշգրիտ հաշվարկում: Դրանից է կախված 
սրսկման չափաբաժինը, որը 
կազմում է  .................................................. 0,51,0 լ/հա:

Օրինակ, մեկ հեկտարի վրա վերա տնկ վե
լիք սածիլների քանակը տեղակայված է 2550 մ2  
մետր մակերես ունեցող ջերմոցում, այդ դեպ
քում ճիշտ այս մակերեսի վրա է սրսկվում 
0,51,0 լ պատրաստուկը ոռոգմամբ: Եթե սա
ծիլը թաղարներով է, վերատնկումից առաջ 
(12 օր առաջ) կարելի է այն մշակել. ամ բող
ջա կան թաղարները կարճ ժամանակով թր ջե
լով պատրաստուկի մեջ, ինչին նախորդում է 
և այնու հետև հաջորդում նաև մաքուր ջրի մեջ 
թրջելը: 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՄՈՒՇ.
Ենթադրենք լոլիկի սածիլով 45 վանդականոց 

թաղարը, կարող է ներծծել 50 գր (50 մլ) ջուր: 
Վե րատնկումը պլանավորված է 50 հազար բույս 
1 հաի վրա հաճախականությամբ: Նման դեպ
քում 1 հեկտարի վրա անհրաժեշտ սա ծիլի քա 
նա կը տեղակայված է 50000/45 = 1111 թա ղարի 
մեջ: Յուրաքանչյուր թաղարին բաժին է ընկ նում 
0,5 լ (հեկտարային նորմը)/1111 = 0,45 մլ: Այս
տեղից ելնելով` թաղարը թրջելու համար աշխա
տանքային խառնուրդի խտությունը կազմում է. 
0,45 մլ / 50 մլ x 100% = 0,9%:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Հոյակապ ներբույսային ներգործություն ար

մատներից և ցողունից 
 » Կիրառության լայն շրջանակ ծծող և կրծող 

վնասատու միջատների դեմ 
 » Երկարաձգված պաշտպանություն̀  մեկ մշակ

մամբ 
 » Թունավոր է տաքարյունների համար և ան

վտանգ միջավայրի համար 
 » Չտեսնված է կաթիլային ոռոգման համակա

րգով սրսկման ժամանակ 

ԿՈՆՖԻԴՈՐ®ը ներբույսային և կոնտակտ 
ազդման բարձրարդյունավետ և քիչ թունավոր 
մի ջատասպան է: Կիրառվում է վնասատու ների 
լայն շրջանակի դեմ, ունի երակարաձգված պաշտ
պանության ունակություն: Պատրաստուկը պա
կաս թունավոր է տաքարյունների և անվտանգ է 
շրջակա միջավայրի համար: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԿԱՐՏՈՖԻԼ, ԼՈԼԻԿ
Կոլորադյանբ զեզ, լվիճներ, 
թրիփսներ  ..............................................  0,150,20 լ/հա
Առավելագույն քանակը  ............................................  1
Սպասման ժամկետը  .........................................  30 օր
ԽՆՁՈՐԵՆԻ, ՍԱԼՈՐԵՆԻ 
Ծծող վնասատուներ, խնձորենուև սալորենու 
լվիճներ, երկարակնճիթներ  .................. 0,20,3 լ/հա
Առավելագույնը քանի անգամ  .................................  1
Սպասման ժամկետը  .........................................  30 օր
ԼՈԼԻԿ, ՎԱՐՈՒՆԳ (բակ գրունտ)
Լվիճներ, ջերմատնային ճերմակաթևիկ,
թրիփսներ  .......................................................  0,25 լ/հա
Մշակման առավելագույն քանակը  ........................  1
Սպասման ժամկետը  .........................................  30 օր
ԼՈԼԻԿ, ՍՈԽ (կաթիլային ոռոգմամբ)
Համալիր վնասատուների ծախսի 
չափա բաժին  ..................................................  0,51լ/հա  
(ըստ 1 հաի վրա բույսերի քանակի)
Սպասման ժամկետը  .........................................  30 օր

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ 
ՈՌՈԳՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ.

Ներբույսային ներգործման մեխանիզմի շնոր
հիվ ԿՈՆՖԻԴՈՐ®ն իդեալական պատրաս տուկ 
է կաթիլային ոռոգման մեթոդով կի րառման հա
մար: Նման դեպքում անպայման օգտագործ վում 
է կաթիլային ոռոգման համար հատկացված ջրի 
7080%ը: Բնահողն անպայման պետք է խո
նավ լինի: Այնուհետև ոռոգման համակար գի 
հետ կապված ավազանում (100200 լ) տեղի է 
ունենում պատրաստուկի հիմնական խառնուր դի 
պատրաստում և սրսկում: 

ԿՈՆՖԻԴՈՐ
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ԼԱՅՆ ՆԵՐԳՈՐԾՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԻ 
ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ

Իմիդակլոպրիդ 700գ/կգ
Պատրաստուկային ձևը. ջրում լուծվող  
հատիկներ 

ԿՈՆՖԻԴՈՐ® ՄԱՔՍԻն հանդիսանում է բարձր 
արդյունավետ, ցածր թունունակությամբ, ներ բույ
սային և կոնտակտ ազդման միջատ ասպան վնա
սա տու ն երի լայն շրջանակի դեմ, շատ երկարատև 
պաշտ պա նական ներգոր  ծությամբ: ԿՈՆՖԻԴՈՐ® 

ՄԱՔՍԻի առավե լությունը կայանում է միջատների 
վրա նրա ազդման նոր մեխանիզմում, ինչը բացա
ռում է դիմացկունություն: 

Պատրաստուկը մի փոքր թունավոր է տաք ար
յունների համար և անվտանգ շրջակա միջավայրի 
համար: 

ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒՅՍԻ ՎՐԱ.
Ելնելով փորձից̀  ԿՈՆՖԻԴՈՐ®ՄԱՔՍԻն երաշ

խավորված ծախսի չափաբաժինների դեպքում, լավ 
է յուրացվում մատնանշված մշակաբույսերի բոլոր 
սորտերի կողմից: 

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵ Պ 
ԹՈՒՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.

Պատրաստուկը վտանգավոր է մեղուների հա
մար: Չի կարելի սրսկում անել ծաղկման շրջանում: 
Արգելվում է, որ պատրաստուկը, նրա մնացորդները, 
տարան հայտնվեն ջրամբարներում:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Առանձնապես երկարատև պաշտպանություն: 

Շատ մշակաբույսերի համար բավական է մեկ 
մշակումը 

 » Արդյունավետությունը չի կախված օդի ջերմ
աստիճանից: Այն կարելի է կիրառել նաև շոգ 
ամառվա պայմաններում 

 » Աչքի ընկնող արմատհամակարգային ներգոր 
ծության շնորհիվ, չտեսնված պատրաստուկ է 
կաթիլային ոռոգման միջոցով ներմուծման հա
մար

ԿՈՆՖԻԴՈՐ
ՄԱՔՍԻ
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ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մշակաբույս Վնասատուներ Սրսկման
ժամանակը

Ծախսի 
չափաբաժինը

  կգ/հա

Քանի անգամ է 
առավելագույնը 

կիրառվում

Սպասման
ժամկետը (օր)

Խաղողի վազ

Խաղողի ողկուզակեր,  
և խաղողի թրիփս, 
իմերեթյան թզուկ  
ցիկադ, 
կեղծ վահանակիր, 
տերևային ֆիլոքսերա

Վ
եգ

ետ
ա

ցի
ա

յի
  շ

րջ
ա

նու
մ

0,060,08 2 25

Խնձորենի, 
տանձենի, 
սալորենի

Խնձորենու և  
սալորենու  պտղակեր 0,07 4 20

Խնձորենու և 
սալորենու լվիճներ 0,07 12 20

Կալիֆորնիական  
վահանակիր,  
ականող ցեցեր

0,1 1 20

Դեղձենի, 
ծիրանենի

Արևելյան պտղակեր 
դեղձենու լվիճ 0,060,08 3 20

Ցիտրուսներ

Ցիտրուսայինների 
սպիտակաթևիկ,  
նարնջագույն (թեյի) 
լվիճ

0,2 4
2

25
25

Լոլիկ

բամբակենու  
կնգուղակեր,  
բանջարանոցային լվիճ, 
կոլորադյան բզեզ

0,040,05 1 20

Վարունգ բոստանային լվիճ 0,040,05 1 20

Ձմերուկ բոստանային լվիճ 0,040,05 2 20

Վարդ լվիճներ 0,040,05 2 25

Բոստանային 
մշակաբույսեր  
(փակ գրունտ)

լվիճներ, թրիփսներ,  
ջերմատնային  
սպիտակաթևիկ

0,07 1 3

Կարտոֆիլ

կոլորադյան բզեզ,  
թրիփսներ,  
վիրուսակիր  
լվիճներ

0,0450,050 12 25

Բալենի, 
կեռասենի լվիճներ 0,15 2 20

Կաղամբ լվիճներ 0,19 2 20

Բադրիջան լվիճներ 0,15 1 20

Պղպեղ լվիճներ 0,3 1 20

Մառոլ լվիճներ 0,13 12 20

Սոխ լվիճներ, 
թրիփսներ 0,51,0 1 20

Ծխախոտ լվիճներ 0,20,5 12 20

Դեկորատիվ 
բույսեր լվիճներ 0,51,0 12 25

Ցորեն, գարի,  
վարսակ, բրինձ լվիճներ 0,030,05 12 20
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Սպիրոտետրամատ 100 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ

ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ «ԵՐԿԿՈՂՄ 
ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅԱՄԲ» 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԼԱՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ 
ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ի՞ՆՉ Է ՄՈՎԵՆՏՈՆ
ՄՈՎԵՆՏՈ®ն նոր ներբույսային ազդե ցու

թյան միջատասպան է, տետրոնային թթու ների 
քի միական դասից, որը ֆերմերներին առա ջար
կում է ծծող վնասատուների  (լվիճներ, վահա նա
կիրներ, ճերմակաթիթեռներ և այլն) լայն շրջա
նակից պաշտպանելու արմատական վճիռ: 

Պատրաստուկն օժտված է ազդման հազ վա
գյուտ մեխանիզմով, որը բնութագրվում է որպես 
լիպիդների սինթեզի ինհիբիտոր: 

Այն ակտիվ է վնասատուի աճող փուլերի 
հան դեպ, որոնք ակտիվորեն սնվում են մշակված 
բույսի վրա: Բացի այդ, նկատվում է չափահաս 
էգերի պտղաբերության և դրանց սերնդի կենսու
նակության նշանակալի նվազում: 

Տերևի կուտիկուլայից բույսի մեջ ներթա
փանցելուց հետո ՄՈՎԵՆՏՈ® ն ի հայտ է բերում 
«երկկողմ համակարգայնություն», տեղափոխ
վում է վերընթաց և վարընթաց ուղղությամբ և 
թա փանցում բույսի բոլոր մասերի մեջ, այդ թվում 
մշակումից հետո առաջացած մասերի: 

Արդյունքում ապահովված է լայն շրջանակի 
ծծող վնասատուների̀  տարբեր տեսակ լվիճ
նե րի, վահանակիրների, տզերի երկարաժամ կետ 
վե րահսկում:  

ՄՈՎԵՆՏՈ®ն պատկանում է ԷՆՎԻԴՈՐ®ի 
և ՕԲԵՌՈՆ®ի քիմիական դասին: Սակայն, ի 
տարբերություն դրանց և այլ քիմիական դասի 
պատրաստուկների, բույսի մեջ տեղափոխվելիս 
միայն ՄՈՎԵՆՏՈ®ն է օժտված «երկկողմ ներ
բույսային հատկությամբ»: Այս հատկանշով նա 
ամբողջությամբ պաշտպանում է ոչ միայն վեր
գետնյա մասերը, այլ նաև թափանցում ար մատ
ների մեջ:

ՄՈՎԵՆՏՈ®ն ապահովում է. 
 » «Երկկողմ թափանցելիությամբ»̀  միաժա

մա  նակ վերընթաց և վայրընթաց ուղղու
թյուն ներով 

 » Նոր բողբոջների և տերևների երկարա ժամ
կետ պաշտպանություն

 » Էգերի պտղաբերության նվազում 
» Մշակումից հետո ծնված վնասատուների 

կեն սունակության նվազում 
 » Գաղտնի ապրող վնասատուների դեմ կա

յուն էֆեկտ 
 » Իդեալական համապատասխան ազդման 

մեխանիզմ վնասատուի դիմացկունության 
առաջացումը բացառող համակարգերում 
կիրառման համար 

 » Գիշատիչների և մակաբույծների համար 
նվա զագույն ռիսկ, ինչը նրան կարևոր տարր 
է դարձնում բույսերի պաշտպանության 
ինտեգրված համակարգում 

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԱՅԻՆ ՁԵՎ.
ՄՈՎԵՆՏՈ®ի պատրաստուկային ձևը̀  

խտացված կախույթ է, պարունակում է ադյու
վանտ, որը հեշտացնում է բույսին կպչումը և 
նրա մեջ թափանցումը, սակայն վատ թրջվող 
մշակաբույսի համար հնարավոր է անհրաժեշտ 
դառնա լրացուցիչ ադյուվանտ: Առավելություն 
պետք է տրվի բուսական յուղի և ոչ իոնային 
մակերեսային ակտիվ նյութերի հիմքի վրա 
պատրաստված պատրաստուկներին: 

վահան
քսիլեմա

քսիլեմա

ֆլոեմա

ֆլոեմա

ՄՈՎԵՆՏՈ®

ՄՈՎԵՆՏՈ®

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԵՋ ՄՈՎԵՆՏՈ®Ի 
ՏԵՂԱՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԵՎ 
ԳԱՂՏՆԻ ԲՆԱԿՎՈՂ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
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ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ.

Մշակաբույս Վնասատուներ
Ծախսի 

չափաբաժինը
կգ/հա

Սպասման
ժամկետը 

(օր)
 Մշակում 

Խաղողի 
վազ

Ալրանման կեղծ վահանակիր 
(Planococcus citri)

1,0  2,5
14 2

Վազի ֆիլոքսերա 
(Dactylosphaera vitifoliae) 2

Խնձորենի

Խնձորենու կանաչ լվիճ (Aphis pomi)

1,0  2,25

21
2

Լվիճ (Eriosoma lanigerum) 2

Կալիֆորնիական վահանակիր  
(Quadraspidiotus perniсiosus) 2

Ակացիայի կեղծ վահանակիր 
(Parthenoleca nium corni) 2

Ստորակետանման վահանակիր 
(Lepidosaphes ulmi) 2

Տանձենի Տանձենու տիզ (Cacopsill apyri) 21 2

Ցիտրուս

Ալրանման կեղծ վահանակիր 
(Planococcuscitri)

1,5  2,25 
(ջուր̀  750  1500 լ) 14

2

Ցիտրուսի կանաչ վահանակիր 
(Aonidiellacitrina) 2

Ցիտրուսի կարմիր վահանակիր 
(Aonidiella aurantii) 2

Ցիտրուսի կանաչ լվիճ 
(Aphis citricola) 2

Բոստանային լվիճ (Aphis gossypii) 2

Մառոլ

Դեղձի լվիճ (Myzus persicae)

0,75 7

2

Մառոլի կանաչ լվիճ 
(Nasono vizribisnigri) 2

Բոստանային լվիճ (Aphis gossypii) 2

Լոլիկ

Ջերմատնային սպիտակաթևիկ 
(Trialeurodes  vaporariorum)

0,75
3 2

Ծխախոտի սպիտակաթևիկ 
(Bemisia tabaci) 3 2

Կաղամբ Կաղամբի սպիտակաթևիկ 
(Aleyrodes Proletella) 0,50,75 7 2

Պղպեղ Ծխախոտի սպիտակաթևիկ 
(Bemisia tabaci) 0,75 3 2
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ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՉԱՓ ՇԱՏ 
ՍՊԻՏԱԿԱԹԵՎԻԿ 

ՄՈՎԵՆՏՈ. 
ՉԿԱ ՎՆԱՍԱՏՈՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏ. ՔԻՉ ԼՎԻՃ 

ՄՈՎԵՆՏՈ®Ն ԿԱՂԱՄԲԻ ԼՎԻՃԻ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿԱԹԵՎԻԿԻ ԴԵՄ 
2 ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

Մ
ԻԱ

Վ
Ո

Ր 
Բ

ՈՒ
ՅՍ

Ի 
Վ

ՐԱ
 Լ

Վ
ԻՃ

Ն
Ե

ՐԻ
 Թ

ԻՎ
Ը

Մշակումից  
9 օր հետո

Մշակումից  
15 օր հետո

Մշակումից  
2 օր հետո

ՄՈՎԵՆՏՈ®

ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ

ՍՏԱՆԴԱՐՏ

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ.
ՄՈՎԵՆՏՈ®ն հնարավոր է կիրառել ինչպես կանխարգելիչ մշակման, այնպես էլ վնասա տուի̀  

վնասակարության սահմանին հասնելիս: 

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ.
ՄՈՎԵՆՏՈ®ի հանդեպ դիմացկունության առաջացման վտանգը կանխարգելելու համար̀  երաշ

խավորվում է սխեման լրացնել ազդման այլ մեխանիզմի պատրաստուկով: Վեգետացիայի ընթաց քում 
երաշխավորվում է ՄՈՎԵՆՏՈ®ի ոչ ավելի, քան 2անգամյա կիրառություն, իսկ եթե նույն հողա մա սի 
վրա կիրառվում է ԷՆՎԻԴՈՐ® կամ ՕԲԵՐՈՆ®` ոչ ավելի, քան մեկանգամյա սրսկում:

ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՎՐԱ. 
ՄՈՎԵՆՏՈ®ն զուրկ է կոնտակտային ակտիվությունից, այդ պատճառով իդեալական է բույսերի 

պաշտպանության ինտեգրված համակարգերի համար, քանի որ չի ազդում վնասատուների մա
կաբույծների, զատկաբզեզների և այլ օգտակար միջատների վրա: 
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ԻՄԱՍՏ ՉՈՒՆԻ ԹԱՔՆՎԵԼԸ, 
ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է ԿԳՏՆԵՄ



ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ, ՏՐԱՆՍԼԱՄԻՆԱՐ 
ԱԿԱՐԻՑԻԴ ԱԶԴՄԱՆ ԼԱՅՆ 
ՇՐՋԱՆԱԿՈՎ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ Է 
ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԸ 
ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՏԶԵՐԻՑ ԵՎ 
ՍՊԻՏԱԿԱԹԵՎԻԿՆԵՐԻՑ

Սպիրոմեզիֆեն 240 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված էմուլսիա

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
ՕԲԵՌՈՆ®ի ազդման մեխանիզմը բնութագրվում է լիպիդների կենսասինթեզի խախտմամբ: 

Տետրոգենային թթվի կենսաբանական ակտիվությունը ճնշում է լիպոգենեզիսը, հատկապես տրի
գլիցերիդները և ազատ ճարպաթթուները: 

Հենց ազդման նոր մեխանիզմը և խաչաձև դիմացկունության բացակայությունն ապահովում են 
որպես սպիրոմեսիֆենի արդյունավետ գործիք հանդես գալը տզերի և սպիտակաթևիկների հանդեպ 
հակադիմացկունության ռազմավարության մեջ: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մշակաբույս Վնասատուներ Ծախսի չափաբաժինը
(կգ/հա)

Սպասման
ժամկետը

 (օր)
 Մշակում 

Ոսպ, լոբի

Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ

0,40,6 լ/հա կամ 0,0580,075 լ 100 լ/ջրին 3 1_2

Ոստայնատիզ 0,040,075 լ 100 լ/ջրին 3 1_2

Ծխախոտի 
սպիտակաթևիկ 0,30,6 լ/հա կամ 0,040,075 լ 100 լ/ջրին 3 1_2

Դեկորատիվ 
բույսեր 
(մեխակ, վարդ, 
ծխածաղիկ, 
եղեսպակ, 
մանուշակ)

Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ

0,30,75 լ/հա կամ 0,040,06 լ 100 լ/ջրին 1_2

Ծխախոտի սպիտակաթևիկ 0,30,6 լ/հա 1_2

Ոստայնատիզ 0,30,6 լ/հա կամ 0,060,075 լ 100 լ/ջրին 1_2

Սոյա Ոստայնատիզ 0,5 լ/հա 3 1_2

Բանջարեղեն, 
վարունգ

Ծխախոտի սպիտակաթևիկ 0,50,6 լ/հա կամ 0,040,075 լ 100 լ/ջրին 3 1_2

Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ

0,20,6 լ/հա կամ 0,050,075 լ100 լ/ջրին 3 1_2

Ոստայնատիզ 0,40,6 լ/հա կամ 0,040,075 լ100 լ/ջրին 3 1_2

Լոլիկ, պղպեղ, 
բադրիջան

Ծխախոտի սպիտակաթևիկ 0,30,6 լ/հա 3 1_2

Ջերմատնային 
սպիտակաթևիկ

0,50,6լ/հա կամ 0,060,075 լ 100 լ/ջրին 3 1_2

Ոստայնատիզ 0,30,6լ/հա կամ 0,040,075 լ 100 լ/ջրին 3 1_2

Լոլիկի ժանգատիզ 0,4լ/հա կամ 0,04 լ 100 լ/ջրին 3 1_2

o b e r o n i
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ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ. 
Սպասելի է, որ ՕԲԵՌՈՆ®ը կդառնա կա

րևոր գործիք միջատասպանների հանդեպ դի
մաց կունության դեմ պայքարում: Դրա կի րա ռման 
ժամանակ չի արձանագրվել խաչաձև դիմաց
կունություն, ինչը բնորոշ է սպիտա կա թևիկ նե ր ին, 
պսիլիաներին և ոստայ նատզերին այլ քիմիական 
դասերի հետ հարաբե րու թյան մեջ: 

Բացի այդ, ՕԲԵՌՈՆ®ի կիրառումը գերա
զանց արդյունք է տալիս պիրետրոիդների, ֆոս
ֆո րօրգանականի, կարբամիդի, ցիկլոդինի և 

նեո նիկոտինոիդների նկատմամբ դիմացկուն 
սպիտակաթևիկների դեմ: 

Հետազոտությունները հստակեցնում են նաև, 
որ ՕԲԵՌՈՆ®ը հաջողությամբ կիրառվում է 
պիրոպրոքսիֆենի հանդեպ դիմացկուն սպի տա
կաթևիկների դեմ: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Չի երաշխավորվում պատրաստուկը խառնել 

պղինձ և ծծումբ պարունակող պատրաստուկների 
հետ: 
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ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ, 
ՈՐԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ԵՐԿՈՒ 
ԱԶԴՈՂ ՆՅՈՒԹ, ԱԶԴՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՈՎ

Տիակլոպրիդ 100 գ/լ + դելտամետրին 10 գ/լ 
Պատրաստուկային ձևը. յուղային դիսպերսիա 

Պատրաստուկն ունի նորագույն և հազ
վագյուտ ձև̀  յուղային դիսպերսիա, որը բնու
թա գրվում է իդեալական վերաբաշխման ունա
կությամբ տերևների մակերևույթի վրա, նրան 
բնորոշ է կայունություն անձրևից լվացման հան
դեպ և բույսի մեջ հզոր ներթափանցման ունա
կություն: Երկու տարբեր ազդման մեխանիզմ 
ունեցող ազդող նյութերը և պատրաստու կային 
ձևը (յուղային դիսպերսիա) պատրաստու կին 
հնա րավորություն են տալիս վերահսկել վնա
սատու միջատների լայն շրջանակ, ապահովում 
«նոկդաունէֆեկտ», երկարատև ներգործություն և 
բացառում դիմացկունությունը: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Նոր քայլ քլորնիկոտինիլներում, դրանց̀  այլ 

նյութերի հետ համակցության մեջ կիրա
ռության ուղղությամբ 

 » Ճակնդեղի պաշտպանության լավագույն 
արդյունք տերևի կրծող վնասատուների 
դեմ, լվիկների դեմ երկարաժամկետ արդ
յունքի հետ մեկ տեղ 

 » Բարձր արդյունք բվիկի դեմ լոլիկի վրա 
» Հացաբույսերի մլուկների խնդրի վճռման 

ունակություն, դրա աշնան շրջանում կի
րառ մամբ 

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿԱՅԻՆ ՁԵՎԻ 
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

Նորագույն խոսք պատրաստուկի տեխնո
լոգիական ձևերի զարգացման մեջ̀  OTEQի 
տիպի յուղային դիսպերսիա: Ազդող նյութը 
հավասարաչափ վերաբաշխված է բուսական 
յուղի մեջ և ստեղծում է նրանում սահմանված 
տարածական կառուցվածք: Երկար պահելու 
պայ մաններում նկատվում է այսպես կոչված 
սիներեզիսի երևույթ: Պատրաստուկը վիզուալ 
շերտավորված է, ինչը հարուցված է վերոնշյալ 
կառուցվածքով և ձգողականության ուժերի 
ներգործությամբ: Պատրաստուկի կրկին միա
տարր վիզուալ ձև ստանալու նպատակով բա
վա կան է այն մի փոքր թափահարել աշխա
տան քային լուծույթի պատրաստումից առաջ: 
Սրսկման ժամանակ յուղի կաթիլները, որոնք 
պարունակում են ազդող նյութը, հավա սա
րաչափ լուծվում են ջրի մեջ, իսկ տերևի վրա 
հայտնվելուց հետո ջուրը գոլորշիանում է, և 
բույսի վրա մնում է ազդող նյութ պարունակող 
յուղային ծածկույթը: Ճիշտ դա է ապահովում 
պատրաստուկի հզոր վերաբաշխման ունա
կությունը տերևի մակերևույթի վրա, կայու նու
թյունը անձրևից լվացման հանդեպ և պատ
րաստուկի ներծծում բույսի հյուսվածքի մեջ: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մշակաբույս Վնասատուներ
Ծախսի 

չափաբաժինը 
(կգ/հա)

Մշակվում
 Սպասման  
ժամկետը 

(օր) 

Շաքարի ճակնդեղ Ճակնդեղի երկարակնճիթներ, ճակնդեղի լվիկ, 
լվիճներ 0,75 2 30

Լոլիկ Բվիկներ, ծծող վնասատուների համալիր 0,75 2 20

Կարտոֆիլ Կոլորադյան բզեզ, տերևակեր բվիկներ, լվիճներ 0,75 1 20

Աշնանացան ցորեն Թրիփսներ, լվիճներ, վնասակար կրիայիկ, 
հացաբույսերի մլուկ (աշնան շրջանում) 0,5-0,75 2 20

Եգիպտացորեն Մարգագետնային թիթեռնիկ, բամբակի բվիկ 0,75 2 20

Խնձորենի Պտղակեր, խնձորենու տերևոլոր, 
երկարակնճիթ, սղոցողներ, լվիճներ 0,75-1 2 20

ՊՐՈՏԵՈՒՍ
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ԱԼԻԵՏ

ԱԼԻԵՏ®ը պաշտպանական ներգործության 
համակարգային սնկասպան է: Արագ թափան
ցում է բույսի հյուսվածքի մեջ և տեղափոխվում 
վերընթաց և վարընթաց ուղղությամբ: Ազդելով 
սնկի սպորների վրա, արգելափակում է դրանք 
և խանգարում հիվանդության հետագա տա
րածմանը: Պատրաստուկը հզորացնում է նաև 
բույսի պաշտպանունակությունը, նրա մեջ վա
րակի թափանցման դեմ: 

Պատրաստուկով մշակումից հետո ազդող 
նյութը շատ արագ թափանցում է բույսի մեջ և 
տարածվում դեպի նրա բոլոր մասերը: Տերևները 
սրսկելուց մեկ ժամ հետո ազդող նյութի խտու
թյունը ապահովում է ազդման սկզբնական 
արդյունք: Պատրաստուկն ունի երկակի ազդե
ցություն. մի կողմից̀  ուղղակի սնկասպան 
ներգործու թյուն, իսկ մյուս կողմից̀  բույսի բնական 
իմունի տե տի խթանում պաթոգենների դեմ: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՍՈԽ (սերմի)  ........................................... 1,22,0 կգ/հա
Պերոնոսպորոզ .................. 0,4 %անոց կախույթով 
սրսկման առավելագույն քանակը  ..........................  5
Սպասման ժամկետը  .........................................  20 օր

ՎԱՐՈՒՆԳ (բաց գրունտ)  ..........................2,0 կգ/հա 
Պերոնոսպորոզ ................. 0,3 %անոց կախույթով 
սրսկման առավելագույն քանակը  ..........................  3
Սպասման ժամկետը  ............................................ 7 օր

ԵԼԱԿ (սածիլ)  ...............................................  4,0 կգ/հա
Ֆիտոսպորոզ ................... 0,2 %անոց կախույթով 
սրսկման առավելագույն քանակը  ..........................  2
Առաջին սրսկումը վերատնկումից մեկ ամիս հետո 
Սրսկումների միջև պարբերականություն . 1 ամիս

ԽՆՁՈՐԵՆԻ (այդ թվում տնկի)
Բակտերիալ այրվածք .................................. 3,0 կգ/հա 
աշխատանքային լուծույթի 
քանակը  .................................................. 6001100 լ/հա

ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ՆԵՐԳՈՐԾՈԻԹՅԱՆ 
ՍՆԿԱՍՊԱՆ ՎԱՐՈՒՆԳԻ, ՍՈԽԻ 
ՊԵՐՈՆՈՍՊՈՐՈԶԻ ԵՎ ԵԼԱԿԻ 
ՖԻՏՈՖՏՈՐՈԶԻ ԴԵՄ 

Ալյումինի ֆոսէթիլ  800 գ/կգ 
Պատրաստուկային ձևը. թրջվող փոշի 

Առաջին սրսկումը̀  առաջին տերևը լրիվ բաց
վելիս
Երկրորդ սրսկումը̀  առաջին սրսկումից 45 շա
բաթ հետո 
Արմատի և ցողունի ֆիտոֆտորոզային փտում` 
(հիվանդության օջախի առկայության կամ կան
խարգելման նպատակով)̀  ծառի տակ և նրա 
շուրջը հողի ջրում 0,5 %անոց լուծույթով, հետև յալ 
հաշվարկմամբ ................. 0,51,0 լ լուծույթ մեկ ծառին: 
Առաջին սրսկումը̀  ծաղկումից հետո 
Երկրորդ սրսկումը̀  առաջին սրսկումից 45 շա
բաթ հետո: 
Սրսկումների առավելագույն քանակը  .................  2
Սպասման ժամկետը  .........................................  30 օր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ. 

Ջրով լի սրսկիչի մեջ լցնել պատրաստուկի 
անհրաժեշտ քանակը: Մինչև խառնելը որոշ 
ժա մանակ սպասել, որպեսզի պատրաստուկը 
հագենա ջրով, իսկ այնուհետև հիմնավոր խառնել 
միա տարր աշխատանքային լուծույթ ստանալու 
համար: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 

Պետք է հիշել, որ ԱԼԻԵՏ®ը կանխարգելիչ 
պատրաստուկ է, որը հզորացնում է բույսի 
պաշտպանական գործառույթը հիվանդությու
նից: Այդ պատճառով առաջին սրսկումը պետք 
է անցկացվի վաղ փուլում: Ծայրահեղ դեպքում,  
ԱԼԻԵՏ®ով սրսկումը պետք է տեղի ունենա բույսի 
հիվանդության հենց առաջին ախտանիշների ի 
հայտ գալուն պես: 
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 » ԱԼԻԵՏ®ն արագ ներթափանցում է բույսերի 
մեջ, ինչը հնարավորություն է տալիս խու
սափել պատրաստուկի լվացումից անձրևի 
ջրով կամ ոռոգման ժամանակ

 » ԱԼԻԵՏ®ը երկարատև ներգործության 
սնկաս պան է, ինչը հնարավորություն է տա
լիս նվազեցնել սրսկումների քանակը: Միև
նույն ժամանակ ապահովում է պաշտ պա
նու  թյուն նոր հիվանդության ի հայտ գալու 
դեպքում 

 » ԱԼԻԵՏ®ը հիվանդության հարուցիչների մոտ 
չի հար ու ցում դիմացկունություն սն կաս  պանի 
հան դեպ  

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Չխառնեք ԱԼԻԵՏ®ը պղնձի հիմքի վրա 

պատրաստված պատրաստուկների հետ, ինչպես 
նաև ազոտ պարունակող տերևա յին պա րար տա
նյութերի հետ: Մնացած բոլոր խառ նուրդ ները 
պահանջում են համատեղե լիության փոր ձար
կում: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » ԱԼԻԵՏ®ը լրիվ վերընթաց և վարընթաց 

ազդ ման սնկասպան է, օօմիցետների դասի 
սնկերի դեմ, ինչն ապահովում է մշա կա
բույսերի ավելի լավ պաշտպա նու թյուն այլ 
կոնտակտ ներգործության սնկասպաների 
համեմատ 
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ԱՆՏՐԱԿՈԼ®ը հանդիսանում է բարձր 
արդյունավետ, կոնտակտ ազդման բազիսային 
սնկասպան: Նրանում միավորված են հիվան
դության վրա ինչպես արագ սկսվող, այնպես 
էլ հետագա երկարատև ներգործության ունա
կություններ: Պատրաստուկի ազդող նյութը 
պրո  պինեբը բարձրարդյունավետ է խնձորենու 
քոսի, խնձորենու ալրացողի, կարտոֆիլի և 
լոլի կի ֆիտոֆտորոզի, մակրոսպորիոզի, վա
րուն գի պերոնոսպորիոզի (ալրացող) և այլ 
մշա կաբույսերի հիվանդությունների դեմ կան
խարգելիչ մշակման ժամանակ: 

ԱՆՏՐԱԿՈԼ®ի ազդող նյութը̀  պրոբինեբը, 
ցինկ է պարունակում, որի պակասը բազմաթիվ 
մշակաբույսեր ունեն: Պատրաստուկի հանդեպ, 
նրա կիրառության բազմամյա օգտագործման 
պատմության ընթացքում, հիվանդությունների 
դիմացկունություն չի բացահայտվել: Այն ունի 
կպչունության հզոր ունակություն և պակաս է 
լվացվում անձրևի կողմից: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԽՆՁՈՐԵՆԻ
Քոս  ...........................................................  2,03,0 կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  3 անգամ
Սպասման ժամկետը  .......................................... 10 օր

ԴԵՂՁԵՆԻ
Տերևների գանգրոտություն  ......................  3,0 կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  4 անգամ
Սպասման ժամկետը  .......................................... 10 օր

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶ
Ալրացող, սև բծավորություն  ............  2,02,5 կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  4 անգամ
Սպասման ժամկետը  .........................................  40 օր

ԲԱՐՁՐԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ, 
ԿՈՆՏԱԿՏ ԱԶԴՄԱՆ ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ 
ՍՆԿԱՍՊԱՆ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ, 
ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ, ԼՈԼԻԿԻ ԵՎ ՊՏՂԱՏՈՒ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Պրոպինեբ 700 գ/կգ
Պատրաստուկային ձևը. թրջվող փոշի

ՑԻՏՐՈՒՍՆԵՐ
Անտրակնոզ, նարնջագույն բորբոս,  
գորտնուկ  .....................................................  56 կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  4 անգամ

ԼՈԼԻԿ
Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ  .............. 1,52 կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  4 անգամ
Սպասման ժամկետը  ............................................ 7 օր

ԿԱՐՏՈՖԻԼ
Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ  ..........  1,52,5 կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  4 անգամ
Սպասման ժամկետը  ............................................ 7 օր

ԱՆՏՐԱԿՈԼ

Ցինկի պակաս  
լոլիկում
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ՎԱՐՈՒՆԳ (բաց գրունտ)
Ալրացող, անտրակնոզ........................1,52,0կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը .....................................  4
Սպասման ժամկետը ............................................... 7 օր

Բոստանային մշակաբույսեր (ձմերուկ, սեխ) 
Ալրացող, անտրակնոզ  ........................  1,52,5կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  4 անգամ
Սպասման ժամկետը  ............................................ 7 օր

ԾԽԱԽՈՏ
Ալրացող, ալտերնարիոզ  ....................  1,52,0կգ/հա
Սրսկվում է առավելագույնը  .....................  3 անգամ

Հարմար կլիմայական պայմաններում սրսկում
ների միջև պարբերականությունը կազմում է 
810 օր: Ոչ հարմար կլիմայական պայմանների 
(բարձր խոնավություն, ուժեղ տեղումներ և այլն)
դեպքում անհրաժեշտ է նվազեցնել սրսկման 
պարբերականությունը: 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Փորձարկումներից ելնելով` ԱՆՏՐԱԿՈԼ® ը 
լավ է ընկալվում մատնանշված մշակաբույսերի 

բոլոր սորտերի կողմից, երաշխավորված ծախ սի 
չափաբաժինների կիրառման ժամանակ: 

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ 
ԹՈՒՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.

Երաշխավորված ծախսի չափաբաժիններով 
կիրառելիս̀  պատրաստուկը վտանգավոր չէ մե
ղու ների համար: Արգելվում է, որ պատ րաս տուկը 
և նրա թափոնները, ինչպես նաև տարան հայտն
վեն ջրամբարների մեջ: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

 » ԱՆՏՐԱԿՈԼ®ն ապահովում է մշակաբույսի 
ցինկով (զարգացման հիմնական միկրո
տարր) հարստացում

 » Արագ սկսվող և երկարատև հետագա ներ
գործություն

 » Դիմացկունության բացակայություն 
 » Հիվանդությունների վրա ազդման բարձր 

արդյունք
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ՊՏՂԱՏՈՒՆԵՐԻ ՔՈՍԻ, ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ 
ՓՏՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 
ՆՈՐ, ՄԵԶՈՍՏԵՄԱՅԻՆ ԱԶԴՄԱՆ 
ՍՆԿԱՍՊԱՆ 

Տրիֆլօքսիտրոբին 500 գ/կգ
Պատրաստուկային ձևը. ջրում լուծվող 
հատիկներ 

ԶԱՏՈ®ն հանդիսանում է մեզոստեմային 
ազդ ման սնկասպան ստրոբիլուրինների խմբից, 
ինչը նշանակում է, որ տերևի մոմանման շերտը 
լավ կլանում է ազդող նյութը և բաշխում այն ամ
բողջ մակերեսի վրա աերացիայի փուլի առա ջաց
ման և ազդող նյութի անընդհատ մա տուց ման հաշ
վին: Պատրաստուկն ունի նաև տրանսլամինար 
ներգործություն, ինչը նշանակում է, որ տերևի 
վերին մասին հայտնվելուց հետո այն տե ղա
փոխվում է դեպի ներքին կողմ: Այս հատ կու
թյուններն ապահովում են սնկասպանի հուսալի 
պաշար բույսի հյուսվածքներում, ինչը տալիս է 

սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարի 
երաշ խիք: 

Հարմար կլիմայական պայմաններում սրսկում
ների միջև պարբերականությունը կազ մում է 
814 օր: Ոչ հարմար կլիմայական պայ    ման ների 
(բարձր խոնավություն, ուժեղ տեղումներ և այլն) 
դեպքում անհրաժեշտ է նվազեցնել սրսկման 
պարբերականությունը: 

Բարձր արդյունք ստանալու համար ան հրա
ժեշտ է ԶԱՏՈ®ով 2անգամ անընդմեջ կա տարել 
սրսկում: Հաջորդ սրսկումը պետք է շա րունակվի 
այլ քիմիական խմբի պատրաստուկ նե րով: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մշակաբույս Հիվանդու
թյուն

Ծախսման 
չափաբաժինը

(կգ/հա)
 Կիրառությունը

Սպասման
ժամկետը (օր),

մշակում

Խնձորենի, 
տանձենի

քոս 0,14

Կանխարգելիչ սրսկումների ծրագիր. ըստ սեզոնային 
պայմանների և հիվանդությունների զարգացման 
ինտենսիվության̀  վեգետացիայի շրջանում 2 
հաջորդական սրսկման անցկացում սնկասպան ԶԱՏՈ®ով 
կամ սրսկման հերթափոխություն այլ քիմիական 
դասի սնկասպանների հետ: Սրսկումների միջև 
պարբերականությունը̀  814 օր (ամենակարճ ինտերվալը 
տերևակալման ակտիվ աճի շրջանում): Ջրի ծախսի 
չափաբաժինը 8001000 լ.

21 (12)

քոս 0,14

Բուժող սրսկման ծրագիր. միայն քոսի զարգացման 
դիտարկման հատուկ սարքավորումների կիրառության 
դեպքում: Սրսկման անցկացում վարակը սկսվելու 
տեղեկությունը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 7296 
ժամում: Հաջորդ սրսկումը սնկասպան ԶԱՏՈ®ով 
7 օրվա պարբերականությամբ: Ջրի ծախսի 
չափաբաժինը̀ 8001000 լ.

21 (12)

պահման 
հիվանդութ.

0,15 Սրսկում պտղի հավաքումից  2814 օր առաջ: Ջրի ծախսի 
չափաբաժինը 8001000 լ. 21 (12)

Խաղողի 
վազ

միլդիու 0,15 Կանխարգելիչ սրսկում 21 (12)

մոխրագույն 
փտում, 
օիդիում

0,250,3 Կանխարգելիչ սրսկում 21 (12)
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ՆՈՐ, ՄԵԶՈՍՏԵՄԱՅԻՆ
ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ
ԱԶԴՄԱՆ ՍՆԿԱՍՊԱՆ 

Տրիֆլօքսիտրոբին 120 գ/լ  +
Պիրիմեթանիլ 400 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ

ԶԱՏՈ® ՍԹԱՐը համակցված, մեզոստեմայինհամակարգային ազդման սնկասպան է, ներգոր
ծության լայն սպեկտրով: Պաշտպանում է խնձորը քոսից և պտղի փտումից: Կիրառվում է նաև խաղողի 
վազի դեպքում մոխրագույն փտման դեմ: Կիրառվում է նաև վազի վրա տարատեսակ փտումների դեմ: 
Երաշխավորված է դրանցով սրսկել բույսերի տերևները և պտուղները: Խնձորենու վրա կիրառության 
համար ամենահարմար ժամանակը վարդագույն կոկոնի փուլից մինչև ծաղիկների 90%ը թափվելն է: 
Բույսի վրա հայտնվելուց մոտավորապես կես ժամվա ընթացքում պատրաստուկը սկսում է ազդել աճող 
կոնիդիումների վրա, խախտում է միտոքոնդրիումի շնչառության գործընթացը և մեթիոնների սինթեզը:

ԱԶԴՄԱՆՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
Տրիֆլօքսիստրոբինը խախտում է շնչառ ական 

պրոցեսը հիվանդության հարուցիչի բջիջների 
միտոքոնդրիումներում: Պիրիմեթանիլը կան
գնեց  նում է մեթիոնների կենսասինթեզի գործ
ընթացը: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Պատրաստուկը պարունակում է երկու ազ

դող նյութ: Մինչև այլ պատրաստուկների հետ 
խառնելը անհրաժեշտ է ստուգել ֆիզիկոքի
միական համատեղելիությունը: 

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Ազդման տարբեր մեխանիզմներ ունեցող 

երկու ազդող նյութերի առկայությունը բացառում 
է դիմացկունությունը:  

Երկու հավաքածուն էլ կարող են 
վերաբաշխվել գազային փուլով

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մշակաբույս Հիվանդություն
Ծախսի 

չափաբա 
ժինը (կգ/հա)

Մշակման
առավե
լագույն
քանակը

Կիրառման 
պարբե րա

կանությունը (օր)

Կիրառման 
շրջանը

Խնձորենի
քոս, պտղափտում, 
պտղի մոնիլիոզային 
փտում 

0,4 _ 0,6 3 7 _ 12
Վեգետացիայի

շրջանում

Խաղողի վազ
փտում, մոխրագույն 
պտղափտում

0,4 _ 0,6 3 7 _ 12
Վեգետացիայի

շրջանում

ԶԱՏՈ ՍԹԱՐ
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 » ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Երկու սկզբունքորեն տարբերվող 

ազդման մեխանիզմով ազդող 
նյութերի համակցությունը 
բացառում է դիմացկունությունը  
պատրաստուկի հանդեպ

 » Կանխարգելիչ, բուժիչ և 
հակասպորային ներգործություն 

 » Ներբույսային և գազային փուլերով 
ազդման ունակություն, ինչն 
ապահովում է պատրաստուկի 
ամբողջական բաշխում բույսի 
վրա 

 » Ճկուն կիրառություն, 
մշակումների միջև աճած 
պարբերականությամբ

 » Պատրաստուկի ազդման 
արդյունավետությունը կախված չէ 
ջերմաստիճանային պայմաններից 

 » Դիմադրողականություն լվացման 
հանդեպ (սրսկումից 2 ժամ հետո)

 » Հոյակապ թունաբանական 
ցուցանիշներ

ՊԻՐԻՄԵԹԱՆԻԼԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ (ՏԵՐԵՎԻ ԿՏՐՎԱԾՔ)

ԳԱԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ

ՏՐԱՆՍԼԱՄԻՆԱՐ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ

ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ          ԳԱԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ

Ս
ՆԿ

Ա
Ս

Պ
Ա

Ն

ՏՐԻՖԼՕՔՍԻՍՏՐՈԲԻՆԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(ՏԵՐԵՎԻ ԿՏՐՎԱԾՔ)

1. Հզոր ակտիվություն տերևի փուլում
2.  Տերևի մակերևույթի վրա տեղաբաշխման հզոր էֆեկտ
3. Տերևի մոմանման շերտի կողմից կլանում 
4. Թափանցում հյուսվածքի մեջ
5. Տրանսլամինար տեղափոխություն
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ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՀԱՄԱՐ



he
rb

ic
id

i

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍՆԿԱՍՊԱՆ, 
ԼՐԻՎ ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ 
ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԱՅԻՆ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Ֆլուոպիկոլիդ 62.5 գ/լ +
Պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 625գ/լ 
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ

ԻՆՖԻՆԻՏՈ®ն ներբույսային ազդման սնկա
սպան է, նրա ազդող նյութը պատկանում է նոր 
քիմիական դասի և աչքի է ընկնում ազդման 
հազ վագյուտ մեխանիզմով օօմիցետների դասի 
սնկերի դեմ: Այն ոչնչացնում է բջջի շրջանակը 
(կմախքը) և բջջապատը: Նման հատկություն, 
բացի ԻՆՖԻՆԻՏՈ®ից, բնորոշ չէ ոչ մի սնկաս
պանի: Ֆլուոպիկոլիդի ներգործությունը տա
րած վում է պաթոգեն օրգանիզմի զարգաց ման 
բոլոր փուլերի վրա, այդ թվում շարժվող զոո
սպոր ների և վարակման երկու̀  ուղղակի (սպո
րանգիումներով) և անուղղակի (զոոսպորներով) 
դեպքերի վրա:

Այն ունի տրանսլամինար ազդման ունա
կություն, ինչը նրան հնարավորություն է տալիս 
թափանցել հյուսվածքի մեջ և տեղափոխվել 
միջբջջային նյութի մեջ: Երկրորդ ազդող նյութը̀  
պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդը, հայտնի է որ
պես ոչ միայն ներբույսային ազդման սնկա
սպան, որը տեղափոխվում է բույսի մեջ բոլոր 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

ուղղություններով, այլ նաև որպես աճման 
հզոր խթանիչ: Այս երկու ազդող նյութերի առ
կայությունը մեկ պատրաստուկի մեջ նոր ազդ
ման մեխանիզմի հետ մեկտեղ բացառում է հի
վանդությունների հարուցիչների կողմից դի մաց 
կունություն զարգացում պատրաստուկի հան
դեպ: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Ազդման նոր մեխանիզմ հազվագյուտ 

սնկասպան հատկություններով
 » Հզոր ներբույսային, տրանսլամինար և 

հակասպորային ազդեցություն 
 » Երկարատև ազդման արդյունավետություն 
 » Բերքի որակի բարձրացում 
 » Լավ ընտրողականություն 

Մշակաբույս Հիվանդու
թյուն

Ծախսի 
չափաբաժինը

կգ/հա

Սրսկման 
շրջանը

Պարբերակա
նությունը 
սրսկում

ների միջև (օր)

Աշխատան
քային լուծույթի 
ծախսի չափա
բաժինը  լ/հա

Քանի 
անգամ է 
սրսկվում

Կարտոֆիլ ֆիտոֆտորոզ 1,2_1,6

Ծաղկման 
շրջանում, 
մինչև 
ծաղկման 
շրջանի 
ավարտը

37 (կլիմայական  
պայմաններին  
համապատաս
խան)

200-600 3

Վարունգ ալրացող 1,2_1,6 Վեգետացիայի
շրջանում

37 (կլիմայական  
պայմաններին  
համապատաս
խան)

200-600 3

ԻՆՖԻՆԻՏՈ

Ս
ՆԿ

Ա
Ս

Պ
Ա

Ն

51



ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 
Է ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ



ՆՈՐ ՍՆԿԱՍՊԱՆ 
ՄԵԶՈՍՏԵՄԱՅԻՆՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՄԲ

Ֆենամիդոն 75 գ/լ +
Պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 375գ/լ 
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ

ԿՈՆՍԵՍՏՈ®`պատրաստուկ, որը պարու
նակում է իմիդազոլինների դասից ակտիվ նյութ 
ֆենամիդոն: Նրան բնորոշ է մեզոստեմային 
ազդման մեխանիզմ, իսկ նրա երկրորդ ազդող 
նյութը̀  պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդը կար բա
մատների դասից, աչքի է ընկնում ներ բույսային 
ազդման մեխանիզմով: 

Պատրաստուկի հազվագյուտ հատկանիշ 
է հանդիսանում նրա կրկնակի ազդման ունա
կությունը̀  ալտերնարիոզի և ֆիտոֆտորոզի 
դեմ: Միևնույն ժամանակ, այնպես ինչպես բոլոր 
պատրաստուկները, որոնք պարունակում են 
պրո  պամոկարբ, ԿՈՆՍԵՍՏՈ®ն նույնպես խթա
նում է բույսի աճը: Պրոպամոկարբի ներ բույ
սային ներգործության հատկությունը հան դի
սա նում է ֆիտոֆտորոզի դեմ կանխարգելիչ 
ազդ ման հուսալի նախապայման: Իսկ ֆենա
միդոնի ազդման մեխանիզմն ապահովում է 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Երկու սկզբունքորեն տարբեր ազդող նյութերի առկայությունը խանգարում է դիմացկունության 

առաջացումը 
 » Կանխարգելիչ, բուժիչ* և հակասպորային ազդման ունակություն 
 » Լրացուցիչ ազդման արդյունք 
 » Գերազանց թունաբանական բնութագիր, համապատասխանում է «Սննդաշղթայի» ծրագրի 

պայմաններին

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մշակաբույս Հիվանդություն Ծախսի չափաբաժինը
(կգ/հա)

Մշակման առավելագույն 
քանակը 

Կարտոֆիլ, լոլիկ ալտերնարիոզ, ֆիտոֆտորոզ 1,52,0 3

Սոխ ալրացող 1,52,0 3

Վարունգ ալրացող 1,52,0 3

ԿՈՆՍԵՆՏՈ

կանխարգելիչ, հակասպորային և բուժիչ էֆեկտ 
երկու հիվանդությունների հարուցիչների դեմ էլ: 
Պատրաստուկն արդյունավետ է նաև բազմաթիվ 
բույսերի դեպքում ալրացողի դեմ: 

Կարտոֆիլի և լոլիկի ֆիտոֆտորոզը հան
դի սանում է ամենավտանգավոր հիվանդ ու թյունն 
այս մշակաբույսերի համար: Ոչ լրիվ պաշտ պա
նության պայմաններում բույսի ֆիտո ֆտորոզով 
հիվանդությունը կարող է արագ հա րուցել ամ
բողջ բերքի կորուստ: 

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
Ֆենամիդոնը խախտում է միտոքոնդրիում

ների բջիջների շնչառության գործընթացը: Պրո
պամոկարբ հիդրոքլորիդը խախտում է ֆոս
ֆոլիպիդների և ճարպաթթուների կենսա սին թեզի 
պրոցեսը: 

Ս
ՆԿ

Ա
Ս

Պ
Ա

Ն

* Մասնակի բուժման արդյունք հարուցման վաղ փուլում: 
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ՍԵՆՍԵՅՇՆ
ԼՈՒՆԱ

senseiSeni
luna

luna® senseiSeni
luna agaridebT
zedmet Zalisxmevas!

janmrTeli xili -
garantirebuli sargebeli

ԼՈՒՆԱ ® ՍԵՆՍԵՅՆՇՆ

ԼՈՒՆԱՅՈՎ ԴՈՒՔ 
ԿԽՈՒՍԱՓԵՔ ԱՎԵԼՈՐԴ 
ՋԱՆՔԵՐԻՑ

Առողջ միրգ` 
երաշխավորված օգուտ
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ԱԶԴՄԱՆՄ ԵԽԱՆԻԶՄԸ.
Ֆլուոպիրամ` միտոքոնդրիալ շնչառության 

արգելափակում պաթոգենի բջջում (կոմպլեքս II), 
տրիֆլօքսիստրոբին̀  միտոքոնդրալ շնչառու թյան 
արգելափակում պաթոգենի բջջում (կոմպլեքս III):

ԼՈՒՆԱ® ՍԵՆՍԵՅՇՆը պտղատուների 
պա շ տպա նության համար ստեղծված ևս մեկ 
պատրաստուկ է Լունայի ինովացիոն ընտանի
քից: Աչքի է ընկնում հնդավորների և կորիզա
վորների պաթոգենների վրա ներգործման լայն 
շրջա նակով: Բայեր Քրոպ Սայենսի այլ պատ
րաս տուկ ների հետ̀  ԶԱՏՈ ՍԹԱՐ®ը, ՍԿԱԼԱ®ն 
և ԱՆՏՐԱԿՈԼ®ը, ստեղ ծում են պտղատուների 
պաշտպանության միասնական համակարգ: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԽՆՁՈՐԵՆԻ
քոս, մոխրագույն փտում  .....................  0,250,3 լ/հա
Առավելագույնը քանի անգամ է մշակվելու ...........2

ԴԵՂՁԵՆԻ
Մոնոլիոզային այրվածք, տերևների 
գանգրոտություն  ...................................  0,250,3 լ/հա
Առավելագույնը քանի անգամ է մշակվելու  ...........  3 

ՖԻՏՈԹՈՒՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Կիրառության ժամանակ, ըստ հրահանգի և տա
րայի պիտակի, չի նկատվում

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Մինչև ուրիշ պատրաստուկների հետ խառնելը 
անհրաժեշտ է ստուգել ֆիզիկոքիմիական հա
մատեղելիությունը: 

ՊՏՂԱՏՈՒՆԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՆՈՐ 
ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆՏՐԱՆՍԼԱՄԻՆԱՐ 
ԱԶԴՄԱՆ ՍՆԿԱՍՊԱՆ

Ֆլուոպիրամ 250 գ/լ +
Տրիֆլօքսիստոբին 250 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ
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ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Չի նկատվում դիմացկունություն̀  վեգե տա

ցիայի ընթացքում պատրաստուկը երաշ խա
վորված անգամ սրսկման պայմաններում: Պատ
րաս տուկն անվտանգ է շրջակա միջավայրի  և 
ագրոցենոզի մասնակից օգտակար օրգանիզմ
ների համար: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Ազդման նոր մեխանիզմ
 » Պաթոգենների լայն սպեկտր 
 » Հիմնական տարրն է պտղատուների 

ինտեգրված պաշտպանության 
համակարգում 

 » Բերքատվության և պտուղների 
ապրանքային տեսքի բարձրացում 

 » Խաչաձև դիմացկունության 
բացակայություն 
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ՄԵԼՈԴԻ® ԴՈՒՈն հանդիսանում է կոն
տակտ ներբույսային ազդման արդյունավետ 
պատ րաս տուկ: Այն ունի երեք տիպի ազդման 
ունա կու թյուն̀  բուժիչ, պաշտպանական և հակա
սպո րա յին ներգործություն: Պատրաստուկն ազատ 
մտնում է հյուսվածքի մեջ և անմիջապես տե  
ղա  շարժվում է բույսի մեջ: Նրա ազդող նյութը̀  
իպրո վա լիկարբը, նպաստում է միցելիումի ոչ 
ճիշտ զար գացմանը̀  բջջի պատերը հաստանում 
են և ձևափոխվում, բացի այդ, խափանվում է 
բջջին անհրաժեշտ սննդանյութերի մատակա
րա րումը: Արդյունքում միցելիումի բջիջների 
պատերի ձևավորման գործընթացը խախտ վում 
է: Եթե իպրովալիկարբը մինչև ինկուբացիոն 
շրջանի 25%ն անցնելը հայտնվի տերևի հյուս
վածքի մեջ, հնարավոր է միցելիումի զարգացումը 
դադարեցվի: 

ՄԵԼՈԴԻ® ԴՈՒՈն ակտիվ է զարգացման 
բո լոր փուլերում, զոոսպորների աճման, միցե
լի ու մի աճման (ինկուբացիոն շրջանի առաջին 
25%), սպորատվության և բացառիկ դեպքերում 

ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ, ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ 
ԵՎ ԱՅԼ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 
ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ԱԶԴՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՍՆԿԱՍՊԱՆ

Իպրովալիկարբ 55գ/կգ +
Պրոբինեբ 612գ/կգ
Պատրաստուկային ձևը. թրջվող փոշի

զոոսպորների դուրս գալու ժամանակ: Դրա կի
րառությունը երաշխավորված է սրսկման կան
խարգելիչ սխեմաների համար

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Ազդման նոր մեխանիզմ 

 » Օօմիցիցետների դեմ կիրառման համար 
հիմնական նյութերի հետ հատվող դիմաց
կունության բացակայություն 

»   Կիրառվում է որպես համակցված   
արտադրանք (ազդման տարբեր 
մեխանիզմների բաղադրամասեր)

 » Մշակումների միջև պարբերականությունը 
պետք է ընտրվի կոնկրետ պայմանների հա
մար (խոնավություն, բույսի զարգացում, 
ինֆեկցիոն պատկեր և այլն) 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մշակաբույս Հիվանդություն
Ծախսի 

չափաբաժինը
(կգ/հա)

Սպասման  
ժամկետը  

(օր)

Խաղողի վազ ալրացող 2,5 50

Կարտոֆիլ ֆիտոֆտորոզ, 
մակրոսպորիոզ 2,0 - 2,5

10

Լոլիկ ֆիտոֆտորոզ, 
մակրոսպորիոզ 2,0 7

Վարունգ 
(բաց գրունտ) ալրացող 2,0 - 2,5 7

ՄԵԼՈԴԻԴՈՒՈ

Ս
ՆԿ

Ա
Ս

Պ
Ա

Ն
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ՁԵՐ ՍՊԱՍԱԾԻՑ 
ԱՎԵԼԻՆ



ՄԵԶՈՍՏԵՄԱՅԻՆՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ԱԶԴՄԱՆ ԼԱՅՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՎ 
ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՍՆԿԱՍՊԱՆ 

Տրիֆլոքսիստրոբին  250 գ/կգ  +
Տեբուկոնազոլ 500 գ/կգ
Պատրաստուկային ձևը. ջրում լուծվող 
հատիկներ

ՆԱՏԻՎՈ®ի կիրառությունն ապահովում է 
խաղողի վազի երկարատև պաշտպանություն 
մոխ րագույն փտումից, խնձորենու պաշտպա նու
թյուն քոսից և ալրացողից: Ինչպես նաև պաշտ
պանում է կարտոֆիլի ու լոլիկի մշակաբույսը 
ալ տեր նա րիոզից:

ՆԱՏԻՎՈ®ն հանդիսանում է մոխրագույն փտման 
դեմ պայքարի նոր չափանիշ, ապա հո վում է ողկույզ
ների և տերևների գերա զանց պաշտ պանություն, 
բարձր պերսիս տեն տու թյունը (կի սաքայքայման 
շրջան) և բուժա կան արդյունքը հնարավորություն 
են տալիս ընդ հատել մոխ րագույն փտումը բոլոր 
բարդ իրավի ճակ ներում  ̀ ծաղկման փուլում, վա
րա կի բարձր պատկերի պայմաններում:

ՆԱՏԻՎՈ®ն ճնշում է հիվանդությունը նրա 
հարուցչի կենսական շրջապտույտի տարբեր 
փու լերում: 

ՆԱՏԻՎՈ®ավելին է, քան պատրաստուկ 
փտման դեմ: Նրա ազդման սպեկտրը լայն է և 
ընդգրկում է նաև սև և նարնջագույն փտումները, 
կարմրախտը: 0,18 կգ/հաին չափաբաժնով 
սրսկու մը բարձր մակարդակով պաշտպանում է 
բույսը երկու հիվանդություններից:

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Պատրաստուկը պարունակում է երկու ազդող 

նյութ, ազդման տարբեր մեխանիզմներով, ինչը 
բացառում է դիմացկունություն պաթոգենների 
հանդեպ, պատրաստուկի չափաբաժինների ճիշտ 
պահպանման դեպքում: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Չի երաշխավորվում պատրաստուկը խառնել 

պղինձ և ծծումբ պարունակող պատրաստուկ
ների հետ: Այլ դեպքերում անհրաժեշտ է ստուգել 
ֆիզիկոքիմիական համատեղելիությունը:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Պաթոգենների հոյակապ և հուսալի վերա

հս կման մեխանիզմ` դրանց զարգացման 
տար բեր փուլերում 

 » Պատրաստուկն ունի կանխարգելիչ և բուժիչ 
էֆեկտ 

 » Ակտիվության լայն շրջանակը պաթոգեն
ների դեմ տարբեր գյուղատնտեսական մշա
կաբ ույսերի դեպքում

 » Հակադիմացկունության ունակություն

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԻՖԼՈՔՍԻՍՏՐՈԲԻՆ ՏԵԲՈՒԿՈՆԱԶՈԼ ՆԱՏԻՎՈ
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒՅՍԻ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎՐԱ

ԿԼԱՆՈՒՄ ՄՈՄԱՆՄԱՆ ՇԵՐՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ(ՀԵՂՈՒԿ ԵՎ ԳԱԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼՈՎ)

ԹԱՓԱՆՑՈՒՄ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ

ՄԵՋՏՐԱՆՍԼԱՄԻՆԱՐ

ԷՖԵԿՏՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ  ԼԱՎ  ՉԱՓԱՎՈՐ

nativoՆԱՏԻՎՈ

Ս
ՆԿ

Ա
Ս

Պ
Ա

Ն

Մշակաբույս Հիվանդություն Ծախսի 
չափաբաժինը (կգ/հա)

Սպասման 
ժամկետը (օր)

Մշակումների 
քանակը

Խնձորենի քոս, ալրացող 0,3-0,35 20 2

Խաղողի վազ մոխրագույն, նարնջագույն փտում 0,16-0,18 20 2

Լոլիկ, կարտոֆիլ ալտերնարիոզ 0,25-0,35 20 2

Գազար
ալտերնարիոզ, մոխրագույնև 
սպիտակ փտում

0,3-0,4 20 2
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ԱՐԴԵՆ ԷԼ ԱՎԵԼԻ 
ԲԱՐԵԼԱՎՎԱԾ ՀԱՅՏՆԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿ,  
ՈՐԻՆ ՎՍՏԱՀՈՒՄ ԵՆ ԱՅԺՄ



Պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ  530 գ/լ  + 
Ալյումինի ֆոսէթիլ 310 գ/լ 
Պատրաստուկային ձևը. ջրում լուծվող խտածո

ՊՐԵՎԻԿՈՒՐ® ԷՆԵՐՋԻն պարունակում 
է ներբույսային ազդման ունակություն ունեցող 
պրոկամոկարբ հիդրոքլորիդ և բացարձակ ներ
բույ  սային ազդման ունակությամբ ալյումինի 
ֆոս էթիլ: Պատրաստուկի օգտագործումն ապա
հովում է լրիվ համակարգային պաշտպան ու
թյուն և նաև ունի բույսի աճման, զարգաց ման և 
դիմադրողականության խթանման ունակու թյուն: 

Պատրաստուկն արդյունավետ է արմատային 
փտման, ալրացողի և Phytophthoraի ցեղի որոշ 
պաթոգենի դեմ հիվանդության վաղ փուլերում: 

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
ՊՐԵՎԻԿՈՒՐ® ԷՆԵՐՋԻի ազդող նյութերն 

արագ թափանցում են և տեղափոխվում բույսի 
համակարգում, ինչն ապահովում է բույսի 
ա րագ և լրիվ ներբույսային պաշտպանություն: 
Պատ րաստուկն ունի նաև բույսի զարգացումը 
խթանելու ունակություն, հատկապես աճման 
վաղ փուլերում: Այս հատկությունները պատրաս
տուկն անփոխարինելի են դարձնում ջերմո ցա
յին տնտեսություններում, ինչպես բանջարե ղե նի, 
այնպես էլ դեկորատիվ մշակաբույսերի հողը կամ 
սածիլները մշակելիս: ՊՐԵՎԻԿՈՒՐ® ԷՆԵՐՋԻ 
կիրառվում է նաև բաց գրունտում, վերատնկած 
սածիլների հզորացման համար:  

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Դիմացկունությունը չի դրսևորվել և պատ

րաս տուկի բաղադրամասերի տարբեր մեխա
նիզմների առկայությունը ապագայում ևս բա
ցառում է դիմացկունության առաջացում: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՎԱՐՈՒՆԳ (փակ և բաց գրունտ)
ՍԵԽ  .................................................................... 2.5 լ/հա
Մշակում պերոնոսպորոզի դեմ. մշակվում է 
առավելագույնը  ............................................  2 անգամ
Սպասման ժամկետը  .......................................... 10 օր

ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՍՆԿԱՍՊԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ 
Է ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԸ ԵՎ 
ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԸ 
ՊԵՐՈՆՈՍՊՈՐՈԶԻ ԽՄԲԻ 
ՊԱԹՈԳԵՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ 
ՓՏՈՒՄՆԵՐԻՑ 

ՎԱՐՈՒՆԳԻ, ՁՄԵՐՈՒԿԻ, ԼՈԼԻԿԻ, ԲԱԴՐԻ
ՋԱՆԻ, ՊՂՊԵՂԻ ՍԱԾԻԼՆԵՐ (բաց և փակ 
գրունտ)̀  մշակում արմա տային փտումների դեմ` 
հողի ոռոգում ցանելուց հե տո 3 մլ պրևիկուր/2 լ 
ջրի մեջ 1 մ2ում: Կրկնու թյու նը 710 օր հետո 
առաջին օգտագործումից հետո (պղպեղի հա 
մար 6 մլ. պրևիկուր/2 լ ջրի մեջ 1 մ2ում): 
Մշակման առավելագույն թիվը  ...............  2 անգամ

ՁՄԵՐՈՒԿԻ, ԼՈԼԻԿԻ, ԲԱԴՐԻՋԱՆԻ ԵՎ 
ՊՂՊԵ ՂԻ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ (բաց և 
փակ գրունտ)̀  մշակում արմատային փտումների 
դեմ` ոռոգում կաթիլային համակ արգով, 
ծախսի չափա բաժինը  ................................. 3 լ/հաին 
Պղպեղի համար  .......................................  23 լ/հաին
Մշակման առավելագույն քանակը.  ......... 2 անգամ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ. Չկիրառել արհեստական 
սուբստրատների համար

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Պատրաստուկի երկու ազդող նյութերն 

ունեն ազդման միանման շրջանակ և տար
բեր ազդման մեխանիզմ, ինչը տալիս է 
հզորացված սնկասպան արդյունք 

 » Բացի հարուցչի վրա պատրաստուկի ազ
դող նյութերի արագ ներգործումից, այն 
դրական ներգործություն է ունենում բույսի 
աճի և զարգացման պրոցեսի վրա` հզո
րացնում իմունիտետը և խթանում նրա աճ

 » Հարմար է կիրառման ժամանակ̀  այն կա րելի 
է օգտագործել ինչպես ուղղակի սրսկման, 
այնպես էլ հողի ոռոգման միջո ցով

ՊՐԵՎԻԿՈՒՐ
ԷՆԵՐՋԻ

Ս
ՆԿ

Ա
Ս

Պ
Ա

Ն
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ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ 
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՍՆԿԱՍՊԱՆ 
ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ՔՈՍԻ, ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ 
ՓՏՄԱՆ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ 
ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ ՓՏՄԱՆ ԴԵՄ

Պիրիմեթանիլ 400 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԽՆՁՈՐԵՆԻ
Քոս  ...................................................................  0,75 լ/հա
Պտղի փտում  .............................................  1,01,2 լ/հա
Մշակման առավելագույն քանակը  .........  3 անգամ
Սպասման ժամկետը  .......................................... 14 օր
ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶ
Մոխրագույն փտում  ................................  1,22,4 լ/հա
Մշակման առավելագույն քանակը  .........  2 անգամ
Սպասման ժամկետը  .......................................... 14 օր
ԼՈԼԻԿ (փակ գրունտ)
Մոխրագույն փտում  ......................................  2,0 լ/հա
Մշակման առավելագույն քանակը  .........  3 անգամ
Սպասման ժամկետը  ............................................ 7 օր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ. կիրառումից հետո 
պետք է ջերմոցն օդափոխվի 1 ժամվա ըն
թացքում: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Կանխարգելիչ և բուժիչ ազդման ունա կու

թյուն
 » Տերևի վրա լրիվ վերաբաշխման ունա կու

թյուն, աերացիոն փուլի և համակարգային 
ներգործման միջոցով 

 » Ճկուն և երկարաժամկետ ներգործություն 
սրսկումների միջև ընկած ժամանա կա մի ջո
ցում 

 » Կանխարգելիչ, բուժիչ և հակասպորային ներ 
գոր ծություն 

 » Խնձորենու քոսով վաղ վարակումը վերա
հսկելու ունակություն ցուրտ եղանակին

 » Լվացման դեմ կայունություն (մշակումից 2 
ժամ հետո)

 » Հարմար թունաբանական հատկություն
ներ̀  foodchain պայմանների հետ համա պա
տասխանություն 

ՍԿԱԼԱ

ՍԿԱԼԱ®ին, ելնելով պիրիմեթանիլի (անի
լի նոպիրիմիդինների դասից) ֆիզիկոքիմիա
կան հատկություններից, բնորոշ է բարձր կա յու
նություն անձրևով լվացման և արևային ճառա
գայթման հանդեպ, քանի որ արագ թափանցում 
է բույսի հյուսվածքի մեջ: Մշակումից հետո 
պի րիմեթանիլն ունի լրիվ վերաբաշխման հազ
վագյուտ հատկություն, մասնավորապես̀  աերա
ցիոն փուլի ճանապարհով, տերևի մա կե րևույթին 
ակ տիվ գոլորշիացման և մշակված մասի վրա 
տա րածման ունակություն, տրանս լամինար հատ
կու թյունների շնորհիվ տերևի ջղերի մեջ թա
փանցումից հետո շարժվում է հիմքից դեպի վեր 
(քսիլեմի), ապահովում նոր ծիլերի պաշտ պա
նություն գրգռիչներից: 

ՍԿԱԼԱ®ն ապահովում է բարձր արդյու
նավետություն հիվանդության հարուցիչների հան 
դեպ, մասնավորապես քոսի դեմ վաղ ժամ կետ
ներում, նույնիսկ սառը եղանակի պայ ման նե րում: 
Պատրաստուկի ներբույսային ազդման հատ
կությունը հնարավորություն է տալիս վե րա հսկել 
վարակը̀  վարակումից նույնիսկ 72 ժամ վա ըն
թացքում, ունի իսկական բուժիչ ներ գոր ծու թյուն:

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ.
Պիրիմեթանիլը խախտում է պաթոգենի մե

թիոնի կարևոր ամինաթթվային կենսասինթեզի 
գործընթացը, նաև հիդրոլիտային ֆերմենտների 
սեկրեցիան, ինչը կարևոր է բույսի մեջ թա փանց
ման համար (պատի բջիջների խախտմամբ) և 
ապահովում միցելիումի աճի պրոցեսը: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՍԿԱԼԱ®ն լավ համատեղելի է բազմաթիվ 

սնկասպան և միջատասպան պատրաստուկների 
հետ: Մինչև աշխատանքային լուծույթի պատր
աստումը երաշխավորվում է համատեղելիության 
լրացուցիչ թեստ անցկացնել: 
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ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ 
ՏԵԼԴՈՐԸ ՎԱՂ ՓՈՒԼՈՒՄ 



ՆՈՐ, ՔԻՉ ԹՈՒՆՈՒՆԱԿ
ՍՆԿԱՍՊԱՆ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ, 
ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ 
ԲԱՆՋԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

Ֆենհեքսամիդ 500 գ/կգ
Պատրաստուկային ձևը. ջրում լուծվող 
հատիկներ

ՏԵԼԴՈՐ®ը նոր սնկասպանների դասի առա
   ջին ներկայացուցիչն է ազդման բացար ձա  կա
պես նոր մեխանիզմով: Այն ներգործում է 
ստիրոլի կենսասինթեզի վրա: Այստեղից ել
նելով` ՏԵԼԴՈՐ®ի օգտագործումը գերա դա սելի 
է այն դեպքերում, երբ ստանդրատ պատ րաս
տուկի մոտ նկատվում է դիմացկունություն: Լավ 
թունաբանական և բնապահպանական հատ
կանիշների շնորհիվ, ՏԵԼԴՈՐ®ը, խիստ գրանց
ման պահանջներ ունեցող շատ երկր նե րում 
ա րագ անցել է գրանցումը, այդ թվում ԱՄՆում: 

ԱԶԴՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ.
ՏԵԼԴՈՐ®ն ունի լավագույն ներգործություն 

խաղողի մոխրագույն փտման վրա: Այն կարելի 
է կիրառել ամենավաղ փուլից համարյա մինչև 
բերքահավաքը: 

ՏԵԼԴՈՐ®ն ապահովում է նաև պտղի պաշտ 
պանություն պահպանման ժամանակ և պահ
պանում նրա որակը փոխադրման ժամա նակ: 

ՏԵԼԴՈՐ®ն ունի սպասման ամենակարճ 
շրջան̀  օրինակ 1 օր ելակի համար, 2 օր կեռասի 
և բալի համար և ընդամենը 4 օր̀  խաղողի վազի 
համար: 

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
Նրանից հետո, ինչ ՏԵԼԴՈՐ®ը հայտ

նվում է բույսի մակերևույթի վրա, նրա ազդող 
նյու թը  (ֆենհեքսամիդը) թաղանթ է կազ մում, 
որը կանխարգելում է պաթոգենի ներթա փան
ցում բույսի հյուսվածքի մեջ: Թաղանթը բույսի 
մա կե րևույթից չի չքանում, ինչը երկա րաձ գում 
է սն կասպանի ազդման շրջանը, ֆեն հե քսա
միդի բույսի մեջ տեղայնացված, համա կար գա
յին բաշ  խումը նրան տարբերակում է ինչպես 
կոն տակտային, այնպես էլ տիպիկ ներբույսային 
սնկաս պաններից:

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶ
Մոխրագույն փտում  ......................................  1 կգ/հա
Մշակման առավելագույն քանակը  .........  3 անգամ
Սպասման ժամկետը  ............................................ 4 օր

ԿԵՌԱՍ, ԲԱԼ
Մոնիլիոզ ..........................................................  1 կգ/հա
0.1%անոց աշխատանքային լուծույթ,
սպասման շրջանը  ................................................. 2 օր

ԵԼԱԿ 
Մոխրագույն փտում` սրսկում 0.1%անոց 
աշխատանքային լուծույթով 
1կոկոնի փուլում 
2ծաղկման փուլում
3ծաղկումն ավարտվելիս

ԼՈԼԻԿ
Պտղի փտում. բույսի բարձրությունը̀
Մինչև 50 սմը  ...........................  1 կգ/հա (10 գ 100 մ2)
Մինչև 50125ը  ......................  1.5 կգ/հա (15 գ 100 մ2)
125 սմից ավելի  .......................  2 կգ/հա (20 գ 100 մ2)

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Ազդման նոր մեխանիզմ

 » Մոխրագույն փտման դեմ կիրառելիս̀  այլ 
պատրաստուկների հետ հատվող դիմաց
կունության բացակայություն 

 » Մոխրագույն փտման և ուղեկցող պաթո գեն
ների վրա լավագույն ներգործություն 

 » Սպառողի, օպերատորի և շրջակա միջա
վայրի համար անվտանգություն 

ՏԵԼԴՈՐ
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ԵՌԱԿԻ 
ԱԶԴՄԱՆ 
ՍՆԿԱՍՊԱՆ



ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՍՆԿԱՍՊԱՆ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ԵՎ 
ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

Տեբուկոնազոլ 167 գ/լ  +
Սպիրոկսամին 250 գ/լ  +
Տրիադիմենոլ 43 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ 

ՖԱԼԿՈՆ®ը հանդիսանում է նոր սերնդի 
սնկասպան 3 ազդող նյութով, ինչը բացա ռում 
է հիվանդությունը հարուցող սնկի դիմաց կու
նությունը:

ՖԱԼԿՈՆ®` սա նոր սուպերսնկասպան է, 
որը կարելի է կիրառել ինչպես կանխարգելիչ, 
այնպես էլ բուժիչ սրսկումների ժամանակ: 

Հարմար կլիմայական պայմաններում սրսկում 
ների միջև պարբերականությունը կազ մում է  10
15 օր: Ոչ հարմար կլիմայական պայմանների 
(բարձր խոնավություն, ուժեղ տեղումներ և այլն)  

դեպքում անհրաժեշտ է նվազեցնել պարբե րա
կանությունը սրսկումների միջև: 

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՖԱԼԿՈՆ®ը կարելի է խառնել աճի բազ

մաթիվ կարգավորիչների, հեղուկ պարար տան
յութերի, միջատասպանների, այլ կոն տա կտ և 
ներբույսային սնկասպանների հետ:

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Մշակաբույս Հիվանդություն
Ծախսի 

չափաբաժինը (լ/հա)
Սպասման ժամկետը  

(օր)

Խաղողի վազ մոխրագույն փտում 0,3 45

Ցորեն
դեղին ժանգ, սեպտորիոզ, 
ֆու զարիոզ, գորշ բծավո
րու թյուն

0,6 20

ՖԱԼԿՈՆ
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ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Միակ արդյունավետ սնկասպանը 

հասկի ֆուզարիոզի դեմ 
 » Պարունակում է երեք ազդող նյութ 
 » Կիրառման լայն սպեկտր 
 » Միևնույն սերմնաշրջանառության մեջ 

ամենամյա կիրառության հնա րա վո
րու թյուն 

 » Ունի կանխարգելիչև բուժիչ ներ
գոր      ծու թյուն և լավ արտահայտված 
«ստոպ էֆեկտ»

 » Կիրառության ցածր չափաբաժին 
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ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ 
ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՍՆԿԱՍՊԱՆ 
ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿ ԿՐԾՈՂ ԵՎ ԾԾՈՂ 
ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 

Կլոտիանիդին 207գ/լ + Պենֆլուֆեն 66,5 գ/լ 
Պատրաստուկային ձևը. խտացված կախույթ

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԴՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Մշակաբույս Վնասատու, հիվանդություն Ծախսի քանակը  (լ/տ)
(լ/1 տոննա տնկանյութի համար)

Կարտոֆիլ
լարաթրթուրներ, կեղծ լարաթրթուրներ, 
մայիսյան բզեզի թրթուրներ, կոլորադյան բզեզ, 
լվիճներ, թրիփսեր, ռիզոքտոնիոզ, քոսեր

0,3

ԷՄԵՍ ՏՈ
ՔՎԱՆՏՈՒՄ

ԱԶԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
Կլոտիանիդինացետիլքոլինի իմի տացիա, 

ետ      սի նապտիկ թաղանթների ռեցեպտոր ների 
մշտա   կան գրգռման ճանա պար հով, որի դա դա
րե  ցումն անհնար է ացետիլքոլին էստե րազով: 
Պեն  ֆ լուֆեն̀  սուքցինատդեհիդրոգենազի ին
հի  բ ի  տոր: Է ՄԵՍՏՈ® ՔՎԱՆՏՈՒՄը նոր էջ է 
բա ցում բույսերի պաշտպանության համար ախ
տա հանիչ պատրաստուկների կիրառության մեջ 
և առաջին պատրաստուկն է նորարարական 
ազդման նյութով` պենֆլուֆենով, որը պատ կա
նում է ալկիլամիդների նոր քիմիական կար գին: 
Ժամանակակից չափորոշիչների համեմատ 
կար տոֆիլի սերմնանյութի վրա ռիզոքտոնիոզի 
(սև քոս) վերահսկման համար, պենֆլուֆենը 
կիրառվում է փոքր չափաբաժնով (1 տոննա 
սերմնանյութին մոտավորապես 20 գր), ինչպես 
նաև պահման և արդյունավետության բարե
լավ ման համար: Բացի այդ, պենֆլուպենը առկա 
չափորոշիչներից լավ է վերահսկում արծա թա
գույն և սովորական քոսը: Կլոթիանիդին̀  հայտնի 
նյութ է քլորնիկոտինիլների դասից, որն աչքի 
է ընկնում բույսի մեջ տեղափոխման բարձր 
ունա կությամբ, և ընդհակառակը̀  ցածր միգ րա
ցիայով հողի ստորին շերտերում, նույն կարգի 
այլ նյութերի համեմատ, բնութագրվում է նաև 
ազդման լայն սպեկտրով: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
Աշխատանքային լուծույթը պատրաստելու 

համար անհրաժեշտ է պատրաստուկի ան
հրա   ժեշտ քանակը լուծել 1020 լ. ջրի մեջ և լավ 
խառ  նել: Տվյալ աշխատանքային լուծույթը բա
վական է 1 տոննա կարտոֆիլի տնկանյութը ախ  
տա հանելու համար: Աշխատանքային լու ծույ թի 
քանակը կախ ված է տնկանյութի չա փի ց (որքան 

ավելի մանր են պալարները, այն քան ավելի շատ 
աշ խա տանքային լուծույթ է օգտագործվում): 
Աշխատանքային լուծույթը հավասարաչափ 
պե տք է սրսկվի (սրսկող սարքի օգնությամբ) 
մինչև ցա նելը: Լավ խառնված պատրաստուկի 
կիր ա ռումը բարելավում է պալարների հավա
սա րաչափ ծածկում, ինչը նպաստում է պատ
րաս տուկի արդյունավետության ավելաց մանը: 
Կարտոֆիլի տնկանյութի վրա չպետք է լինեն 
մեխանիկական վնասվածքներ, նաև չպետք է 
լինի վարակված ֆուզարիալ և բակտերիալ վա
րա կով: Լավագույն արդյունք ստանալու համար 
երաշխավորվում է տնկանյութը մշակել հատուկ 
սրսկող սարքավորմամբ, որն ամրացված է ցան
քսամեքենայի վրա, ինչի միջոցով կարելի է խու   
սափել թաց կարտոֆիլի վնասվելուց և բակ տե
րիալ հիվանդությունների տարածումից: Ցան ք 
սամեքենայի վրա պալարները սրսկելու դեպքում, 
աշխատանքային լուծույթի չափաբաժինն ավել 
է և կախված է սարքավորման բնութագրից: 
ԷՄԵՍՏՈ® ՔՎԱՆՏՈՒՄ պետք է օգտագործվի 
անմիջապես ջրի մեջ լուծելուց հետո: Ցանկալի 
չէ աշխատանքային լուծույթը առանց ցնցելու եր
կար ժամանակ թողնել: Մշակված տնկանյութը 
պետք է ցանվի սրսկումից ըստ հնարավորինս 
կարճ ժամանակում: Չի երաշխավորվում մշակ
ված տնկանյութը երկար ժամանակ պահել պա
հես տում: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Պաթոգենեզի վրա ներգործման նոր 

մեխանիզմ 
 » Զգայուն պաթոգենների և վնասատուների 

ընդլայնված շրջանակ 
 » Աշխատանքային խառնուրդը բաքի մեջ 

պատրաստելու հնարավորություն 
 » Հարմար էկոլոգիական պրոֆիլ 
 » Արդյունավետությունը գերազանցում է 

նորագույն չափորոշիչները 
 » Խաչաձև դիմացկունության 

բացակայություն  
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ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ 
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿ, ԿՐԾՈՂ 
ԵՎ ԾԾՈՂ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ 
ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԴԵՄ

Իմիդակլոպրիդ 140գ/լ  +
Պենցիկուրոն 150գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. խտացված  
կախույթ

ՊՐԵՍՏԻԺ®ը հանդիսանում է հազվագյուտ միջատա
սպան սնկասպան, կարտոֆիլի տնկանյութի տնկումից առաջ 
օգտագործվող կոնտակտ և ներբույսային ազդման ախտա
հանիչ պատրաստուկ: 

ՊՐԵՍՏԻԺ®ը պաշտպանում է կարտոֆիլի մայր պա
լար ները, արմատները և կանաչ զանգվածը ինչպես լարա
թրթուրներից և ռիզոկտոնիայից (սև քոս), այնպես էլ վա րակը 
տե ղափոխող վեկտորներից վեգետացիայի ամբողջ շրջա
նում: 

ՊՐԵՍՏԻԺ®ը պաշտպանում է ցանքերը կոլորադյան բզե
զից միչև ծաղկման շրջանը:  

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԿԱՐՏՈՖԻԼ.
Ռիզոկտոնիոզ, լարաթրթուրներ, կոլորադյան բզեզ, 
վարակ տեղափոխող վեկտորներ ........................................... 1 լ/1տ
Տնկանյութին՝ 1020 լ ջուր: 

Առավելագույն արդյունավետության համար պատրաս
տուկի ծախսի չափաբաժնի նվազեցում չի թույլատրվում: 

ՊՐԵՍՏԻԺ®ը նոր հազվագյուտ պատրաստուկ է, որը կա
րող է միաժամանակ կարգավորել ինչպես վնասատուների, 
այն պես էլ սնկային հիվանդությունների խնդիրը: 

Լավագույն արդյունք ստանալու համար երաշխավորվում 
է տնկանյութը մշակել հատուկ սարքով, որը ամրացվում է 
ցանքամեքենայի վրա և ախտահանումն իրականացվում է 
պալարները բնահողի մեջ ընկնելուց առաջ:  

ՊՐԵՍՏԻԺ®ով ախտահանումը պետք է իրականացվի 
անպայման անմիջապես ցանելուց առաջ: 

Թույլ չի տրվում պահել ախտահանված տնկանյութը: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Կարտոֆիլի համակցված պաշտպանություն կոլորադ

յան բզեզից, 
 » հողաբնակ վնասատուներից և ծիլերի հիվանդություն

ներից  
 » Երկարատև պաշտպանական ներգործություն 
 » Անվտանգություն օգտակար միջատ ների համար 
 » Ստացած բերքի երկար պահում 

ՊՐԵՍՏԻԺ
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ՆԵՐԲՈՒՅՍԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ 
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ  ՍԵՐՄԵՐԸ 
ՍՆԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 
ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Տեբուկոնազոլ 120 գ/լ
Պատրաստուկային ձևը. հոսող խտացված 
կախույթ

ՌԱՔՍԻԼ® ՈՒԼՏՐԱն աշխարհում հայտնի 
պատրաստուկի̀  ՌԱՔՍԻԼ®ի բարելավ ված և 
կա տարելագործված մշակումն է, որը համա տե
ղում է հուսալի վերահսկումը և համե մա տաբար 
ցածր գինը, հացահատիկային մշակա բույսերի 
սերմով և հողով տեղափոխվող հիվան դու թյուն
ների հա րուցիչների դեմ, ունի աճի կարգավորող 
էֆեկտ: 

Աճի կարգավորիչ ներգործության շնորհիվ 
ՌԱՔՍԻԼ® ՈՒԼՏՐԱն նպաստում է արմա
տային համակարգի լավ զարգացմանը: Ար
մա տ ներն ավե լի խորն են տեղակայվում: 
ՌԱՔՍԻԼ® ՈՒԼՏ ՐԱով մշակված աշնանացան 
ցորենի սերմն ունի ձմեռ ման ավելի մեծ հնա
րավորություն և լավ է դի մանում հողի չորա
նալուն: Պատրաստուկը բա ցա սաբար չի ազդում 
սերմնանյութի աճման էներ գիայի և ծլար ձակ
ման ունակության վրա: Այս պիսի սերմը հնա
րավոր է պահել մեկ տարվա ընթաց քում` առանց 
սերմնացուի որակի վրա բացասական ազդե
ցության: 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆ
Ցորենի քարամրիկ, փոշեմրիկ .....................  0,2 լ/1տ
սերմնանյութի համար 

ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ԳԱՐԻ 
Ցորենի քարամրիկ, գարու փոշեմրիկ  ..... 0,25 լ/1տ
սերմնանյութի համար 

Սերմի ախտահանիչ բարձր ակտիվությամբ 
ազ դող նյութի̀  տեբուկոնազոլի շնորհիվ 
ՌԱՔ ՍԻԼ® ՈՒԼՏՐԱն ոչնչացնում է սերմի մեջ 
եղած վարակը: Բացի այդ, պաշտպանում է 

սերմը նրա մակերևույթի վրա և հողում եղած 
վարակներից:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ.
Օգտագործումից առաջ ՌԱՔՍԻԼ® ՈՒԼՏՐԱն 

պետք է լուծվի ջրի մեջ: 
Օրինակ, 9,8 լ. ջրին + 0,2 լ. ՌԱՔՍԻԼ® ՈՒԼՏՐԱ = 

= 10 լ.
Պատրաստված լուծույթը օգտագործվում է 

1000կգ սերմնանյութի մշակման համար: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
 » Աճի կարգավորող ներգործություն 

 » Կիրառության փոքր չափաբաժին 

 » Գնի և արդյունավետության օպտիմալ հա
րաբերակցություն 

 » Կենսաբանական արդյունավետության լայն 
շրջանակ 

 » Ֆիտոթունունակության բացակայություն 
(մշ ակ ված սերմը հնարավոր է պահել մեկ 
տարվա ընթացքում, առանց սերմնացուի 
վրա բացասական ներգործության)

 » Նորարարական ներկանյութ և կպչանյութ

ՌԱՔՍԻԼ

ՈՒԼՏՐԱ
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ԲԱՅԵՐ ՔՐՈՊ ՍԱՅԵՆՍԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՆԱՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ն աշխարհում հետևողականորեն կատարում է արտադրանքի օգտագործման ան-
վտանգության միջազգային կանոնները և պահպանում իր արտադրանքի որակի բարձրագույն չա
փորոշիչները: Արտադրանքի անվտանգ սպառման սկզբունքներից մեկը արտադրանքի լրիվ համապատաս- 
խանության սկզբունքն է`գնումից մինչև սպառողը: Bayer AGի ապրանքանշով թողարկված արտադրանքի 
անվտանգ օգտագործման ծրագիրն աշխատում է ամբողջ աշխարհում` քարոզում է և ներդնում անվտանգ 
ապրանքների սկզբունքը` մարդու և շրջակա միջավայրի համար: 

ի արտադրանքն օգտագործելու անձնական անվտանգության մի քանի հիմնական կա
նոններ. 
• Ապրանքներով աշխատելիս չուտել, չխմել և չծխել: 
• Ձեռքերը առավելագույնս պետք է պաշտպանված լինեն̀  ձեռնոցներով, իսկ մարմինը̀  հագուստով: 
• Աշխատելուց հետո շատ լավ լվալ ձեռքերը: 
• Խառնուրդը հեռու պահել երեխաներից և ընտանի կենդանիներից: 

Օգտագործելուց առաջ միշտ ուշադիր պետք է ընթերցվի ապրանքանիշի վրա եղած տեղեկությունը

• ի արտադրանքի բոլոր ապրանքանիշերի վրա տրված է անվտանգ 
օգտագործման մանրամասն հրահանգ:

• Անպայման կարդացե՛ք ամբողջ տեքստը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կարծում եք, որ 
ինչոր նման բան արդեն կարդացել եք: Չպետք է համարեք, որ բոլոր հրահանգները 
միանման են: 

• Եթե որևէ բան չեք հասկանա, խորհուրդ հարցրե՛ք նրանից, ովքեր արդեն ծանոթ են նման 
ապրանքի: 

• Մտապահե՛ք բոլոր նախազգուշացնող տեղեկությունները, որ վերաբերում են խտաց
ված նյութերի հետ աշխատանքին: 

• Ուշադրությո՛ւն դարձրեք ապրանքանշանի վրա տեղակայված անվտանգության 
բոլոր նշաններին, պատկերագրերին և լրացուցիչ տեղեկություններին: 

Մինչև պատրաստուկի հետ աշխատանքի սկսելն անպայման և միշտ պետք է կրեք ձեռնոցներ 

• Ձեռնոցները պետք է պատրաստված լինեն դիմացկուն նյութից, երկար` մինչև ար
մունկները և ճիշտ պետք է լինի ընտրված չափսը: 

• Աշխատելուց առաջ պետք է ստուգվեն ձեռնոցները. պետք է լինի ամբողջական, 
առանց անցքերի: 

• Ձեռնոցների տեսակը պետք է ընտրվի̀  ելնելով առաջադրանքից  (խառնել/դարսել):
• Աշխատանքն ավարտելուց հետո ձեռնոցները պետք է լվացվեն առանց ձեռքից հա

նելու, այնուհետև պետք է լվանալ ձեռքերը: 
• Մշակված սերմով աշխատելիս̀  պետք է կրեք ձեռնոցներ: 

    Աշխատանքային հագուստը պետք է պահվի մաքուր վիճակում, առանձնացված տեղում և պարբե րա
բար լվացվի, ամենօրյա հագուստից առանձնացված:  

• Խառնուրդը պատրաստելու ժամանակ միշտ պետք է հագնել երկարաթև հագուստ, 
երկար տաբատ և դիմացկուն կոշիկներ: Աշխատանքի համար լավագույն հագուստը 
բամբակյա կոմբինիզոնն է: 

• Պետք է համոզված լինեք, որ ունեք բոլոր պաշտպանական միջոցները̀  ակնոց կամ 
դիմակ, ռեսպիրատոր (շնչադիմակ), գոգնոց, նաև պահեստային ձեռնոցներ: 

• Դիմակռեսպիրատորը պետք է հարմարեցվի հրահանգի պահանջին, օրինակ, եթե 
առաջանում է փոշի: 

Ապրանքի տարաները պետք է դրվեն հատուկ առանձնացված տեղում 

• Խառնուրդը պատրաստելիս տարան և չափիչ ամանը պետք է տեղադրվեն հարթ 
մակերևույթի վրա: 

• 

Արտադրանքը պետք է լցնեք զգույշ, առանց ցայտերի առաջացման:

• Խառնուրդի համար անհրաժեշտ չափաբաժինը վերցնելուց հետո, անմիջապես 
պինդ փակե՛ք ամանը: 

• Օգտագործված դատարկ տարաները պետք է պահվեն հատուկ տեղում, 
այնուհետև տեղի ունենա դրանց ոչնչացում ըստ հատուկ հանձնարարականի:
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