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Օգտագործման կարգը

ԱԿՐՈԲԱՏ ՄՑ
®
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Յ(րահատ(կ ֆ(նգիցիդ է կոնտակտ-սիստեմային ազդեց(թյամբ`
կարտոֆիլի և լոլիկի ֆիտոֆտորոզի, վար(նգի և սոխի
պերոնոսպորոզի, խաղողի ﬕլդի(ի դեմ պայքարի համար:
ԱԿՐՈԲԱՏ ® ՄՑ ֆնգիցիդի բնթագիրը

ՄՇԱԿԱԲ,ՅՍ

ԱԶԴԵՑ,ԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

Սպասման
ժամկետը
(սրսկ(ﬓերի
քանակը)

Վարնգ

2,0

Պերոնոսպորոզ

14(2)

Խաղող

2,0

Միլդյ(կեղծ ալրացող)

30(4)

Կարտոֆիլ

2,0

Ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ

30(3)

Սոխ

2,0

Պերոնոսպորոզ

40(2)

Լոլիկ

2,0

Ֆիտոֆտորոզ և այլ
բծավորթյններ

40(2-3)

Я

®

ԱԿՐՈԲԱՏ ՄՑ պրեպարատի առավել(թյ(նները
Ɋ

2

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱՆ
ԿԳ/ՀԱ
Լ/ՀԱ

Ազդող նյ(թերը

Դիﬔտոմորֆ (90գ/կգ)+մանկոցեբ(600գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրմ դիսպերսվող հատիկներ (գրանլներ)

Բ(յսի ﬕջով
տեղաբաշխ(մը

Դիﬔտոմորֆ-սիստեմային ազդեցթյան բաղադրիչ
Մանկոցեբ-կոնտակտ ազդեցթյան բաղադրիչ

Օգտագործման
ժամկետները

Վեգետացիայի շրջանմ՝ կախված
ֆիտոսանիտարական կանխատեսﬕց

Ɋ

Բանվորական հեղ(կի
ծախսի նորման

250-1000 լ/հա` կախված կլտրայից և նրա
զարգացման փլից

Ɋ

Երկու ազդող նյութերի յուրահատուկ համադրություն,
որոնց շնորհիվ կիրառման ընթացքում ցուցաբերում են
ոչ միայն իրենց պաշտոնական և բուժիչ ազդեցությունը,
այլև գերազանց հակասպորագոյացման հատկություն`
ապահովելով երկարատև հետազդեցություն:
Անփոխարինելի ֆունգիցիդ է հակադիմադրողական
ծրագրի կիրառման ժամանակ:
Միանգամայն անվտանգ է մեղուների և օգտակար
միջատների համար:

3

Օգտագործման կարգը
ՄՇԱԿԱԲOՅՍ

Խաղողի վազ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱՆ
ԿԳ/ՀԱԼ/
ՀԱ

1.5-2.0
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ԱԶԴԵՑOԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿOՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

Հիﬓական ազդեց(թյ(նը.
ﬕլդյ(կեղծ ալրացող)

30(3)

Լրաց(ցիչ ազդեց(թյ(ն.
կարմրախտ, սև բծավորթյն

ԱԿՐՈԲԱՏ® ՏՈՊ ֆ(նգիցիդի բազմակողմանի ազդեց(թյ(նը
պաթոգենի վրա երաշխավոր(մ է բարձր հ(սալի(թյ(ն:
ԲԱՍՖ-ի նորաստեղծ պրեպարատ-երկբաղադրիչ ֆ(նգիցիդ է`
կոմպլեքս և ապահով պաշտպան(թյ(ն խաղողի ﬕլդյ(ի դեմ

Պրոֆիլակտիկ բուժում

Վարակված տերև

ԱԿՐՈԲԱՏ® ՏՈՊ ֆ(նգիցիդի բն(թագիրը
Ազդող նյ(թերը

Դիﬔտոմորֆ (150գ/կգ)+դիտիանոն
(350գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրմ դիսպերսվող հատիկներ
(գրանլներ)

Բ(յսի ﬕջով տեղաբաշխ(մը

Մշակ(թյ(նների քանակը

Սիստեմային+կոնտակտային
10-14 օր` կախված հիվանդթյան
զարգացման ինտենսիվթյնից
3-ից ոչ ավել

Բանվորական հեղ(կի ծախսի նորման

500-1000լ/հա

Ազդման տևող(թյ(նը

Բուժիչ (սկզբնական վարակի փուլում)

Պրոֆիլակտիկ

Հակասպորառաջացնող

ԱԿՐՈԲԱՏ® ՏՈՊ ֆ(նգիցիդի բն(թագիրը
Ɋ

Պրոֆիլակտիկ ազդեցություն ունի

Ɋ

Օժտված է բուժիչ և հակասպորաձևավորման ազդեցությամբ`
նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում

Ɋ

Ն(յնիսկ անբարենպաստ եղանակային պայմանների դեպք(մ
ԱԿՐՈԲԱՏ® ՏՈՊ-ը ապահով(մ է օգտագործման բարձր
արդյ(նավետ(թյ(ն և հ(սալի(թյ(ն:

Ֆունգիցիդով մշակումները ապահովում են ազդեցության
բարձր արդյունավետություն և հուսալիություն
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Օգտագործման կարգը
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

ԲԵԼԼԻՍ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ДА,
ՀԱ Լ/ՀԱ

®

ՍՊԱՍՄԱՆ
СРОК
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ԺԱՄԿԵՏԸ
ОЖИДАНИЯ
СПЕКТР
ДЕЙСТВИЯ ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՈԼՈՐՏԸ
(кратность
ՔԱՆԱԿԸ
Ալրացող

Խնձորենի

Հարմար
տեղավորված ենք

0.7-0.8

Պահպանման
ժամանակ
հանդիպող
հիմնական
հիվանդություններ

обработок)

15(2-3)

35(1)

ԲԵԼԼԻՍ® ֆունգիցիդով մշակումները.
Նոր ֆունգիցիդ՝ խնձորի ալրացողի դեմ պայքարի և պահպանման
ժամանակ հանդիպող պտուղների հիմնական հիվանդությունների
դեմ
ԲԵԼԼԻՍ® ֆունգիցիդի բնութագիրը
Ազդող նյութերը

Պիրակլոստրոբին(128գ/կգ)+բոսկալիդ(252գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրում դիսպերսվող հատիկներ (գրանուլներ)

Բույսի միջով
տեղաբաշխումը

Սիստեմային

Ազդեցության
տևողությունը

7-12 օր՝ կախված հիվանդության զարգացման
ինտենսիվությունից

Սրսկումների քանակը

3 անգամից ոչ ավել՝ սեզոնի ընթացքում

Բանվորական հեղուկի
ծախսի նորման

500-1000լ/հա

Ɋ

Սկսած «Վարդագույն բողբոջ» զարգացման փուլից, 7-12
օր ընդմիջումներով, թույլ են տալիս պաշտպանել բույսը
ալրացողի և ալտերնարիոզի հարուցիչներից:

Ɋ

Խնձորի պտուղները քաղելուց 2-3 շաբաթ առաջ
կատարած մշակումներն օգնում են կանխել փտման
զարգացումը պահպանման ընթացքում, հատկապես՝
բեքահավաքից առաջ անբարենպաստ պայմանների
դեպքում:

ԲԵԼԼԻՍ® պրեպարատի առավելությունները
Ɋ

Ɋ

Ɋ
Ɋ
Ɋ
6

Հուսալիորեն աշխատում է ալրացողի դեմ
(միաժամանակ պայքարում է առաջնային և երկրորդային
վարակների դեմ)
Արդյունավետ է պտուղների հիմնական փտումների դեմ՝
պահպանման ժամանակ (պենիցիլային, մոխրագույն,
դառը, բորբոսանման, մոնիլիոզային)
Նախատեսված է կիրառման՝ պաշտպանության
ինտեգրացված համակարգերի համար
Անվնաս է օգտակար միջատների և մեղուների համար
Դիմացկուն է տեղումների կողմից լվացման նկատմամբ
(մինչև 40մմ)
7

Նոր ձևաչափ խաղողի, լոլիկի
և ոլոռի հիվանդությունների
դեմ պայքարի ասպարեզում
ԿԱԲՐԻՈՏՄ ՏՈՊ-ը ԲԱՍՖ-ի նորարարությունն է
Կոմբինացված ֆունգիցիդ է՝ ազդեցության լայն սպեկտրով,
հատուկ մշակված է խաղողի վազի, լոլիկի և ոլոռի
պաշտպանության համար:

ԿԱԲՐԻՈՏՄ ՏՈՊ պրեպարատի առավելությունները
Ɋ Միաժամանակ և վստահ պայքարում է միլդիուի և օիդիումի
դեմ
Ɋ Բարձրարդյունավետ է նույնիսկ բարձր ինֆեկցիոն
ծանրաբեռնվածության դեպքում
Ɋ Լրացուցիչ ազդեցություն ունի սև բծավորության,
կարմրախտի դեմ
Ɋ Ազդեցության երկարատևության շնորհիվ հնարավոր
են երկար ընդմիջումներ մշակությունների միջև ընկած
հատվածում
Ɋ Ռեզիստենտության (երկու ազդող նյութերից բաղկացած
համակցություն) ակտիվ կառավարում
Ɋ Անվտանգ է օգտակար միջատների և մեղուների համար
Ɋ Հարմարավետ է կիրառման համար (հեշտ լուծվում է և
դոզավորվում, փոշի չի առաջացնում)
Օգտագործման կարգը
ԾԱԽՍԻ

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

Р

ԿԱԲՐԻՈՏՄ ՏՈՊ ֆունգիցիդի բնութագիրը
Ազդող նյութերը

Պիրակլոստրոբին(50գ/կգ)+մեթիրամ(550գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրում դիսպերսվող հատիկներ (գրանուլներ)

Կիրառումը

Պրոֆիլակտիկ

Բույսի միջով
տեղաբաշխումը

Կվազիսիստեմային+կոնտակտ

Ազդեցության
տևողությունը

7-14 օր`կախված հիվանդության զարգացման
ինտենսիվությունից

Կիրառման
ժամկետները

Խաղողի վազ

ծաղկման շրջանի սկզբից միչև
հատապտուղների ջրալիցը

Լոլիկ

վեգետացիայի ընթացքում

Ոլոռ

վեգետացիայի ընթացքում

НՆՈՐՄԱ
А

РԿԳ/ՀԱ Լ/
,

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

ՀԱ

Խաղողի վազ

1,5-2,0

ՍՊԱՍՄԱՆ
СРОК
ԺԱՄԿԵՏԸ
ОЖИДАНИЯ
ՍՐՍԿ,ՄՆԵՐԻ
(кратность
ՔԱՆԱԿԸ

обработок)

Միլդիու,օիդիում,
լրացուցիչ ազդեցություն`
սև բծավորություն,
կարմրախտ

30(2-3)

Լոլիկ

2,0

Ֆիտոֆտորոզ և այլ
բծավորություններ

20(2)

Ոլոռ

2,0

Ասկոխիտոզ,ժանգ,
պերոնոսպորոզ

30(2)

Դիֆզիայի ընթացքմ
պիրակլոստրոբինը
ներթափանցմ է տերևի
հյսվածքի ﬔջ և ապահովմ է
լիակատար պաշտպանթյն

8

9

ԿԱՆՏՈՒՍ® պրեպարատի առավելությունները
Ɋ

Î²Üîàôê

MT

Առողջ պտղի ﬔջ`
առողջ հյութ
Նոր ազդող նյութ, որն աշխատում է խաղողի որակի
բարձրացման վրա:
Ազդող նյութը բոսկալիդն է, պատկանում է անիլիդիդների կարգին:
Բոսկալիդն օժտված է մոխրագույն փտման հարուցիչի ` Botrytis
cinerea-ի դեմ նոր և յուրահատուկ ազդման մեխանիզմով:

Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

Հուսալի է և արդյունավետ մոխրագույն փտման և Penicillium spp
ընտանիքի սնկերի դեմ
Նոր ազդող նյութը ընդլայնում է մոխրագույն փտման դեմ
պայքարի հնարավորությունները
Պրեպարատի ազդեցությունը տարածվում է նաև ռեզիստենտային
լարվածության վրա
Չունի խաչաձև ռեզիստենտայնություն այլ ազդող նյութերի հետ
Խմորման նկատմամբ չեզոքությունը և համի բացակայությունը
երաշխավորում են գինու որակը
Անվնաս ազդեցություն ունի օգտակար օրգանիզմների նկատմամբ
Հնարավորություն է տալիս օգտագործել պաշտպանության
ինտեգրացված ծրագրերում

Օգտագործման կարգը
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

Խաղողի վազ

ԾԱԽՍԻ ՆՈՐՄԱ
ԿԳ/ՀԱ Լ/ՀԱ
1.0-2.0

ԿԱՆՏՈՒՍ ֆունգիցիդի բնութագիրը
Բոսկալիդ (500գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրում դիսպերսվող հատիկներ (գրանուլներ)

Կիրառումը

Պրոֆիլակտիկ և բուժիչ

Բույսի միջով տեղաբաշխումը

Սիստեմային

Ազդման մեխանիզմը

Արգելակում է կենտրոնական
նյութափոխանակությունը սնկի բջիջներում

Ծախսի նորման

1,0-2,0 կգ/հա

Ազդեցության ոլորտը

Մոխրագույն փտում

Կիրառման ժամկետը

Պտղի ողկուզակալման փուլից առաջ

Մշակությունների քանակը

2 անգամից ոչ ավել (սեզոնի ընթացքում)

Ազդեցությունը օգտակար
օրգանիզմների վրա

Գիշատիչ տիզ-չի վնասում
Մեղուներ-գործնականորեն անվնաս է
մեղուների համար

Սպասման ժամկետը

28 օր

Մոխրագույն
փտում

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ
28(2)

л
омп екс
ll
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Ազդող նյութը

К

®

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

Цикл
трикарбоновых
кислот

11

ԿՈԼԼԻՍ® պրեպարատի առավելությունները
Ɋ Արդյունավետ ազդեցություն օիդիումի դեմ` նույնիսկ բարձր
ինֆեկցիոն ֆոնի առկայության դեպքում

ÎàÈÈÆê
Կրկնակի
պաշտպանություն
ԿՈԼԼԻՍԸ® նոր, բացարձակապես արդյունավետ երկու
ազդող նյութերի համադրություն է օիդիումի` Uncinula
necator սնկի և մոխրագույն փտման սնկի դեմ պայքարի
համար:

®

Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

Սրսկումների միջև երկար ընդմիջումներ` մինչև 14 օր
Ռեզիստենտայնության ակտիվ ողղորդում` երկու ազդող
նյութերի համադրության շնորհիվ
Լրացուցիչ ազդեցություն մոխրագույն փտման դեմ
Անվնաս ազդեցություն օգտակար օրգանիզմների նկատմամբ
Չեզոքություն խմորման հանդեպ և համի բացակայություն
Նախատեսված է պաշտպանության ինտեգրացված
համակարգի կիրառման դեպքում
Գործնականորեն անվտանգ է օգտակար միջատների և
մեղուների համար
Հեշտ դոզավորվող պրեպարատային ձև է

Տարբեր ազդման մեխանիզմ ունեցող երկու ազդող նյութերի
համադրությունն ապահովում է ինչպես պրեպարատի ազդման
բարձր արդյունավետությունը, այնպես էլ ռեզիստենտայնության
ակտիվ ուղղորդումը:Ազդող նյութերի տեղաբաշխման տարբեր
մեթոդների կիրառման շնորհիվ ԿՈԼԼԻՍ® ֆունգիցիդը բույսին
պաշտպանում է ինչպես արտաքինից, այնպես էլ նրա ներսից:

Կրեզոկսիմ-մեթիլ

ԿՈԼԼԻՍ® ֆունգիցիդի բնութագիրը

12

Ազդող նյութերը

Բոսկալիդ (200գ/լ)+կրեզոկսիմ-ﬔթիլ(100գ/լ)

Պրեպարատային ձևը

Սսպենզիոն կոնցենտրատ

Կիրառումը

Արգելակմ է սնկի կենտրոնական
նյթափոխանակթյնը և
էներգամատակարարմը

Բույսի միջով
տեղաբաշխումը

Պրոֆիլակտիկ և բժիչ

Ազդման մեխանիզմը

Սիստեմային+կվազիսիստեմային

Ծախսի նորման

0,3-0,4 լ/հա

Ազդեցության ոլորտը

Հիﬓական` օիդիմ(Uncinula necator)
Լրացցիչ` մոխրագյն փտմ (Botrytis
cinerea)

Ազդման
տևականությունը

7-14 օր` կախված հիվանդրթյան
զարգացման ինտենսիվթյնից

Կիրառման ժամկետը

Վեգետացիայի ընթացքմ

Մշակությունների
քանակը

Սեզոնի ընթացքմ 3 անգաﬕց ոչ ավել,
որոնցից 2-ը անﬕջապես իրար հաջորդելով

Սպասման ժամկետը

28 օր

Բոսկալիդ

Կրեզոկսիմ-մեթիլը բույսի մոմաշերտի
վրա առաջացնում է ազդող նյութի
«պաշարներ»

Բոսկալիդը ներթափանցում է
բույսի մեջ և տարածվում նրա
հյուսվածքներում

Օգտագործման կարգը
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱ Լ/ՀԱ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

Խաղողի վազ

0.3-0.4

Օիդիում
Մոխրագույն
փտում

7-14 օր(3)
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Օգտագործման կարգը

¸ºÈ²Ü

ՏՄ

Անփոխարինելի գործընկեր
պաշտպանության հարցում
ԴԵԼԱՆԸ® հանդիսանում է անփոխարինելի սիստեմային
ազդեցության պրեպարատ՝ պտղատու բույսերի և խաղողի
պաշտպանության ինտեգրացված համակարգում:
ԴԵԼԱՆՏՄ ֆունգիցիդի բնութագիրը
Ազդող նյութը

Դիտիանոն (700գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրում դիսպերսվող հատիկներ (գրանուլներ)

Կիրառումը

Պրոֆիլակտիկ

Բույսի միջով
տեղաբաշխումը

Կոնտակտ

Ազդեցությունը

Կանխում է սպորների առաջացումը և
զարգացումը

Ազդման տևականությունը

Կախված է հիվանդության զարգացման
ինտենսիվությունից

Մշակությունների քանակը

4-ից ոչ ավել մեկ սեզոնի ընթացքում

Բանվորական հեղուկի
ծախսի նորման

500-1000 լ/հա

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱ Լ/ՀԱ

Խաղողի վազ

0.75-1.0

Միլդի

30(4)

Խնձորենի

0.5-0.7

Պտղների և
տերևների քոս

30(4)

Դեղձ

0.5-0.7

Տերևների
գանգրոտթյն

30(4)

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

ԴԵԼԱՆՏՄ պրեպարատի առավելությունները
Ɋ Ազդեցության բարձր և հաստատուն արդյունավետություն
Ɋ Մշակաբույսի զարգացման բոլոր փուլերում օգտագործման
հնարավորություն
Ɋ Լավ կպչունություն և անձրևադիմացկունություն
Ɋ Կրկնակի տարածման բարձր բաժին` տերևի աճման
պաշտպանություն
Ɋ Շատ լավ է յուրացվում մշակաբույսի կողմից
Ɋ Բազմակի օգտագործման դեպքում պտուղների վրա ցանց չի
առաջացնում
Ɋ Բարձրացնում է պտուղների ապրանքային որակը և պտուղների
պահունակությունը
Ɋ Անվնաս է մեղուների և միջատների համար

Լավ կպչունությունը և կրկնակի
տարածումը ապահովում է
ֆունգիցիդի ազդեցության
բարձր արդյունավետություն
անձրևային պայմաններում և ցածր
ջերմաստիճանում` վեգետացիայի
սկզբում:

Կարիք չկա մշակումներ կատարել
յուղերի և յուղ պարունակող
պրեպարատների հետ համատեղ:
ԴԵԼԱՆՏՄ պրեպարատի պաշտպանիչ
ազդեցությունը.
Նոր թափանցած սպորները չեն ծլում
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ԴԵԼԱՆՏՄ պրեպարատով նպատակասլաց
մշակումները կանխում են սնկի աճման
խողովակների ներթափանցումը տերևի կամ
պտղի մեջ
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Օգտագործման կարգը

®®®¤¹ r¶
îØ

Ֆունգիցիդ՝ ծծմբային
հիմքով

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱ Լ/ՀԱ

Խաղողի վազ

3.0-6.0

Օիդիմ

4(4)

Խնձորենի

3.0-6.0

Ալրացող

4(4)

ԿՈՒՄՈՒԼՈՒՍՏՄ ԴՖ-ն ունի լրացուցիչ ակարիցիդ ազդեցություն՝
կասեցնում է բուսակեր տզերի տարածումը, բացի այդ, նաև հանդես է
գալիս որպես միկրոպարարտանյութ:

Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

ԿՈՒՄՈՒԼՈՒՍ

ՏՄ
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ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

ԿՈՒՄՈՒԼՈՒՍՏՄ ԴՖ պրեպարատի առավելությունները
Ɋ

Ճանաչված ֆունգիցիդ է՝ նոր, հարմարավետ պրեպարատային
ձևով, որը վերահսկում է տնտեսապես արժեքավոր շատ բույսերի
պրոբլեմային հիվանդությունները:

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

Ժամանակակից պրեպարատային ձև (հեշտ դոզավորվում է,
փոշի չի առաջացնում)
Ջրի մեջ արագ դիսպերսվում է՝ փրփուր չառաջացնելով
Ծծմբի օպտիմալ տեղաբաշխում բանվորական լուծույթի մեջ
Արագ, ինտենսիվ և տևական ազդեցություն
Լրացուցիչ ակարիցիդ ազդեցություն
Էկոլոգիապես անվտանգ ապրանք
Գործնականորեն անվնաս է օգտակար միջատների և
մեղուների համար
Տնտեսապես արդյունավետ է

ԴՖ ֆունգիցիդի բնութագիրը

Ազդող նյութը

Ծծմբ (800գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրմ դիսպերսվող հատիկներ
(գրանլներ)

Բույսի միջով տեղաբաշխումը

Կոնտակտ

Ազդեցությունը

Կանխմ է սպորների ծլմը

Մշակությունների քանակը

4-ից ոչ ավել՝ ﬔկ սեզոնի ընթացքմ

Ազդման տևականությունը

Կախված է հիվանդթյան զարգացման
ինտենսիվթյնից

Բանվորական հեղուկի ծախսի
նորման

500-1000 լ/հա

Սպասման ժամկետը

4 օր
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Օգտագործման կարգը
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

Ունիվերսալ ֆունգիցիդ է

ՊՈԼԻՐԱՄ® ԴՖ-ն խոչընդոտ է հանդիսանում սնկի շատ ֆերմենտների
համար: Դրա հետևանքով պրեպարատի ազդող նյութի նկատմամբ
դիմադրողականությունը գործնականորեն բացառվում է:
ՊՈԼԻՐԱՄ ԴՖ ֆունգիցիդի բնութագիրը
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Ազդող նյ(թը

Մետիամ (700գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրմ դիսպերսվող հատիկներ (գրանլներ)

Բ(յսի ﬕջով
տեղաբաշխ(մը

Կոնտակտային

Ազդեց(թյ(նը

Կանխմ է ապօրինի ծլմը

Կիրառման ժամկետները

Վեգետացիայի ընթացքմ

Ազդման տևական(թյ(նը

Կախված է հիվանդթյան զարգացման
ինտենսիվթյնից

Կիրառ(մը

Պրոֆիլակտիկ

Բանվորական հեղ(կի
ծախսի նորման

500-1000լ/հա (կախված
կլտրայից, նրա
զարգացման փլից)

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

Խաղողի վազ

2.0

Միլդյ

30(4)

Խնձորենի

2.5

Քոս

30(3)

Սալորենի

2.0-2.5

Ժանգ, կարﬕր
բծավորթյն

30(2)

Ֆիտոֆտորոզ,
ալտերնարիոզ

Լոլիկ
Սոխ

Բարձրարդյունավետ ֆունգիցիդ է՝ պտղատու այգիների, խաղողի
վազի և բանջարանոցային մշակաբույսերի պաշտպանության
համար:

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱ Լ/ՀԱ

Կարտոֆիլ

2.0-2.5

Պերոնոսպորոզ

20(3)

Ֆիտոֆտորոզ,
ալտերնարիոզ

ՊՈԼԻՐԱՄ® ԴՖ պրեպարատի առավելությունները
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

Ազդեցության լայն ոլորտ
Հիանալի յուրացվում է մշակաբույսի կողմից (թունունակ չէ)
Հնարավոր է կիրառել մշակաբույսի զարգացման բոլոր
փուլերում
Արագ սկզբնազդեցություն և տևական հետազդեցություն
Բարձրացնում է բույսերի կենսունակությունը՝ կանխելով
տերևների վաղաժամ տերևաթափը
Միանգամայն անվտանգ է մեղուների և օգտակար միջատների
համար
Ունի ժամանակակից պրեպարատային ձև (հեշտ դոզավորվում
է, փոշի չի առաջացնում, արագ լուծվում է ջրում):
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Օգտագործման կարգը
ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

Ցորեն,

ԿՐԿՆԱԿԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կիրառում են իսկական
մասնագետները
ՌԵՔՍ® ԴՈՒՈ-ն ԲԱՍՖ-ի նորարարական (ինովացիոն) ֆունգիցիդ
է հացազգի մշակաբույսերի և շաքարի ճակնդեղի կոմպլեքս
հիվանդությունների դեմ:
ՌԵՔՍ® ԴՈՒՈ ֆունգիցիդի բնութագիրը

20

Ազդող նյ(թերը

Էպոկսիկոնազոլ(187գ/լ)+թիոֆանատ-ﬔթիլ(310գ/լ)

Պրեպարատային
ձևը

Էմլսիոն կոնցենտրատ

Բ(յսի ﬕջով
տեղաբաշխ(մը

Սիստեմային

Կիրառման
ժամկետները

Վեգետացիայի ընթացքմ՝ կախված ֆիտոսանիտարական
կանխատեսﬕց

Ազդման
տևական(թյ(նը

Մինչև 6 շաբաթ

Բանվորական
հեղ(կի ծախսի
նորման

250-350 լ/հա (կախված կլտրայից և նրա զարգացման
փլից)

Գարի

Շաքարի
ճակնդեղ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱ Լ/ՀԱ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

Ալրացող, դարչնագյն,
դեղին և ցողնային
ժանգեր
0.4-0.6

0.4

Ցանցավոր և դարչնագյն
բծավորթյններ,
սեպտորիոզ, ֆզարիոզ,
հելﬕնտոսպորիոզ
Ալրացող, ցերկոսպորիոզ

20(1)

20(2)

ՌԵՔՍ® ԴՈՒՈ պրեպարատի առավելությունները
Ɋ Երկու ազդող նյութի համադրությունն ապահովում է բարձր
արդյունավետություն
Ɋ Երկարատև պաշտպանական ազդեցություն (մինչև 6 շաբաթ)
Ɋ Հուսալի ազդեցություն ցուրտ և խոնավ եղանակային
պայմանների դեպքում
Ɋ Ազդեցության լայն ոլորտ, որը հատկապես կարևոր է խառը
վարակների դեպքում
Ɋ Հարուցիչների դիմադրողականության հավանականությունը
նվազագույն է
Ɋ Օժտված է պրոֆիլակտիկ և բուժիչ հատկություններով
Ɋ Օժտված է հակասթրեսային ազդեցությամբ
Ɋ Տնտեսապես արդյունավետ պրեպարատ է, ծախսի ցածր
նորմայի դեպքում ապահովում է բերքի նկատելի աճ, որով էլ
ապահովում է հաստատուն եկամուտ:
Գաճաճային ժանգ

Դեղին ժանգ

Սեպտորիոզ

Դարչնագ9յն ժանգ

Ցանցավոր բծավոր9թյ9ն

Ալրացող
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Օգտագործման կարգը

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

®

Անգերազանցելի

Նորագույն միջոց բանջարանոցային և պտղատու կուլտուրաների
պաշտպանության գործում: ՍԻԳՆՈՒՄ® ֆունգիցիդի հետ, որը
բաղկացած է երկու նորագույն ազդող նյութից` բոսկալիդից և
պիրակլոստրոբինից, ԲԱՍՖ կոնցեռնը ծանրակշիռ ներդրում
է կատարում ժամանակակից հատուկ մշակաբույսերի
պաշտպանության գործում:
ՍԻԳՆՈՒՄ® պրեպարատի բարձր կենսաբանական ակտիվությունն
արտահայտվում է, առաջին հերթին, նրա նախազգուշական
կիրառման դեպքում, որի հետևանքով հարուցիչի ակտիվությունը
արգելափակվում է արդեն վարակի սկզբնական փուլում: Վարակի
արգելափակման այս ունակությունը շատ հիմնավոր է և կարևոր է
բարձր ու որակյալ բերք ստանալու պրոցեսում:
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Ազդող նյ(թերը

Բոսկալիդ (267գ/կգ)+պիրակլոստրոբին(67գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրմ դիսպերսվող հատիկներ (գրանլներ)

Կիրառ(մը

Պրոֆիլակտիկ

Բ(յսի ﬔջ տեղաբաշխ(մը

Տեղային-սիստեմային և տրանսլաﬕնար

Կիրառման ժամկետները

Վեգետացիայի ընթացքմ

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ
ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

Դեղձենի

1,0

Փտմ, մոնիլիոզ

14(2)

Սալորենի

1,0

Մոխրագյն փտմ, մոնիլիոզ

14(2)

Բալենի
Կեռասենի

1,0-1,25

Մոնիլիոզ, կոկոﬕկոզ

14(2)

Գետնամորի

1,5-1,8

Մոխրագյն փտմ, սպիտակ
և գորշ բծավորթյններ,
ալրացող

14(2)

Լոլիկ

1,0-1,5

Մոխրագյն և սպիտակ
փտմ, ֆիտոֆտորոզ,
ալտերնարիոզ

Գազար

0,5-1,0

Սպիտակ փտմ,
ալտերնարիոզ, ալրացող,
ցերկոսպորոզ

Սոխ

1,0-1,5

Ալտերնարիոզ, ժանգ,
պերոնոսպորոզ

14(2-3)

Կաղամբ

1,25-1,5

Ալտերնարիոզ,
պերոնոսպորոզ, սպիտակ
ժանգ

14(2-3)

Վարնգ

1,5

Ալրացող, պերոնոսպորոզ

14(2-3)

14(2-3)

14(2)

ՍԻԳՆՈՒՄ պրեպարատի առավելությունները
Ɋ
Ɋ

ՍԻԳՆՈՒՄ® պրեպարատի բնութագիրը

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ
ԿԳ/ՀԱ
Լ/ՀԱ

Ɋ
Ɋ

Լայն սպեկտորի հարուցիչնորի կարգավորում կենսաբանական
բարձր ակտիվությամբ
Գործում է՝ անկախ եղանակային պայմաններից և օժտված է
ազդման երկարատևությամբ
Հիանալի յուրացվում է մշակաբույսի կողմից
Վտանգավոր չէ մեղուների և օգտակար միջատների համար

Օգտագործելով ՍԻԳՆՈՒՄ® ֆունգիցիդը`
նվազագույնի են հասցվում կորիզավոր
և բանջարանոցային մշակաբույսերի
վրա կատարած ծախսերը:
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ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

Խաղողի վազ
Խնձորենի

Ստեղծված է բնության
օրինակով

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ
ԿԳ/ՀԱ
Լ/ՀԱ
0.15
0.2-0.25

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

Օիդիմ

35(3)

Քոս, ալրացող

35(2)

Դեղձենի

0.2

Ալրացող

35(2)

Տանձենի

0.2

Քոս

35(2)

ՍՏՐՈԲԻՏՄ պրեպարատի առավելությունները
Մի շարք տարիների ընթացքում ՍՏՐՈԲԻՏՄ ֆունգիցիդը
ներկայացրել է իրեն որպես պրեպարատ, որը հանդիսանում է
որակյալ և բարձր բերք ստանալու հիմք:
ՍՏՐՈԲԻՏՄ ֆունգիցիդի բնութագիրը
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Ազդող նյ(թը

Կրեզոկսիմ-ﬔթիլ (500գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրմ դիսպերսվող հատիկներ (գրանլներ)

Կիրառ(մը

Պրոֆիլակտիկ, օգտագործվմ է նաև այլ
ֆնգիցիդների հետ

Բ(յսի ﬔջ
տեղաբաշխ(մը

Կվազիսիստեմային

Կիրառման ժամկետները

Վեգետացիայի ընթացքմ

Մշակ(թյ(նների
քանակը

3-ից ոչ ավել 1 սեզոնի ընթացքմ. որոնցից երկսը
անﬕջապես իրար հաջորդելով

Բանվորական հեղ(կի
ծավալը

500-1000 լ/հա

Սպասման ժամկետը

35 օր

Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

Ազդեցության լայն ոլորտ
Արդյունավետությունը կախված չէ եղանակային
պայմաններից
Հնարավոր է օգտագործել մշակաբույսի զարգացման բոլոր
փուլերում
Շատ բարձր անձրևադիմացկունություն
Ընդգծված ֆիզիոլոգիական ազդեցություն
Հիանալի յուրացվում է մշակաբույսի կողմից
Հնարավոր է կիրառել այլ ֆունգիցիդների հետ համատեղ
Միանգամայն անվնաս է մեղուների և օգտակար
միջատների համար
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ՎԻՎԱՆԴՈ

®

ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

Խաղողի վազ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ
ԿԳ/ՀԱ
Լ/ՀԱ
0.2-0.25

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ
Օիդիմ
(Uncinula necator)

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՍՐՍԿՈՒՄՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ
28(2)

Նոր որակը խոսում է իր
մասին

ՎԻՎԱՆԴՈՆ® ԲԱՍՖ ընկերության նոր ֆունգիցիդ է՝ խաղողի
օիդիումի դեմ պայքարի համար:

Բանվորական հեղ9կը
սրսկ9ﬕց հետո

Ծածկ9յթի ճեղքվածք պտղի
աճին զ9գընթաց

ՎԻՎԱՆԴՈՆ պարունակում է մետրոֆենոն, որը պատկանում է ազդող
նյութերի նոր՝ բենզոֆենոնների դասին
ՎԻՎԱՆԴՈ ֆունգիցիդի բնութագիրը
®

Ազդող նյ(թը

Մետրոֆենոն (500 գ/լ)

Պրեպարատային ձևը

Սսպենզիոն կոնցենտրատ

Կիրառ(մը

Պրոֆիլակտիկ և բժիչ

Բ(յսի ﬔջ տեղաբաշխ(մը

Կվազիսիստեմային + վերադասավորմ
գազային փլմ

Ազդման տևական(թյ(նը

10-14 օր

Բանվորական հեղ(կի ծախսը

500-1000 լ/հա

ՎԻՎԱՆԴՈ® պրեպարատի առավելությունները
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
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Ազդող նյ9թի
վերադասավոր9ﬕց հետո
գազային փ9լ9մ ֆ9նգիցիդի
շերտը վերականգնվ9մ է`
պաշտպանելով նոր մակերեսը

Նոր դասի ազդող նյութ՝ չունի այլ դասի ազդող նյութերի
հետ խաչաձև անհամատեղելիություն
Երկարատև պրոֆիլակտիկ ազդեցություն (10-14 օր)
Լրացուցիչ բուժիչ էֆեկտ
Պտուղների օպտիմալ պաշտպանություն աճի շրջանում՝
ազդող նյութի յուրահատուկ կառուցվածքի շնորհիվ
Շատ կայուն է տեղումների նկատմամբ
Հարմար է օգտագործման համար (քիչ ծախսի նորմա,
հեղուկ պրեպարատային ձև)
Լավ համատեղելիություն այլ պեստիցիդների հետ՝
բանվորական խառնուրդում
Հիանալի յուրացվում է մշակաբույսերի կողմից

27

Օգտագործման կարգը

®

Նոր որակը խոսում է
իր մասին

ԱՐԱՄՈ® 45-ը արդյունավետ է մոլախոտերի բացարձակ
մեծամասնության, այդ թվում բազմամյա մոլախոտերի նկատմամբ,
որոնք նկատելի վնաս են պատճառում մշակաբույսերին:
ԱՐԱՄՈ 45 հերբիցիդի բնութագիրը
®

ՄՇԱԿԱԲOՅՍ

Սոյա
Շաքարի
ճակնդեղ
Ռապս
Կարտոֆիլ
Լոլիկ
Վարնգ
Ոլոռ
Լոբի գազար
Կաղամբ
Ծխախոտ

Տետրալոկսիդիմ(45գ/լ)

Պրեպարատային ձևը

Էմլսիոն կոնցենտրատ

Պտղատ
ծառեր

Բ(յսի ﬔջ տեղաբաշխ(մը

Սիստեմային

Խաղողի վազ

Ɋ
Ɋ
Ɋ

Ɋ
Ɋ

Բարձրարդյունավետ է միամյա և բազմամյա
շատ մոլախոտերի նկատմամբ
Ընտրողական է երկշաքիլավոր
մշակաբույսերի նկատմամբ
Թույլ է տալիս կիրառել պրեպարատի
տարբեր ծախսման նորմաներ՝ կախված
աղտոտվածության աստիճանից
Կայուն է տեղումների կողմից լվացման
նկատմամբ
Իդեալական զուգընկեր է բաքային
խառնուրդների համար

ԱԶԴԵՑOԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԺԱՄԿԵՏԸ

1.2-1.8

Միամյա հացազգի
մոլախոտեր

Ցանքերի սրսկմ մոլախոտերի
3-4 տերևի փլմ` անկախ
մշակաբյսի զարգացման
փլից

1.8-2.3

Բազմամյա
հացազգի
մոլախոտեր

Ցանքերի սրսկմ մոլախոտերի
10-15 սմ բարձրթյան
փլմ` անկախ մշակաբյսի
զարգացման փլից

1.2-1.8

Միամյա հացազգի
մոլախոտեր

Ցանքերի սրսկմ մոլախոտերի
3-5 տերևի փլմ` անկախ
մշակաբյսի զարգացման
փլից

1.8-2.3

Բազմամյա
հացազգի
մոլախոտեր

Ցանքերի սրսկմ
մոլախատերի 10-15 սմ
բարձրթյան փլմ

1.2-1.8

Միամյա հացազգի
մոլախոտեր

Ցանքերի սրսկմ մոլախոտերի
3-5 տերևի փլմ` անկախ
մշակաբյսի զարգացման
փլից

2.0-4.0

Միամյա հացազգի
մոլախոտեր
բազմամյա
հացազգի
մոլախոտեր

Այգիների սրսկմ մոլախոտերի
3-5 տերևի փլմ` ﬕամյա
մոլախոտերի կամ բազմամյա
մոլախոտերի 10-15 սմ
բարձրթյան դեպքմ

Արևածաղիկ

Ազդող նյ(թը

ԱՐԱՄՈ® 45 պրեպարատի
առավելությունները

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱԼ/ՀԱ

Բանվորական խառնուրդի ծախսը.
Առաջարկվում է բանվորական հեղուկի նվազագույն ծախսի 50 լ/հա և
առավելագույնը` 200 լ/հա նորմա:
Փոքր ծախսի նորմայով (100լ/հա և պակաս) սրսկումը սովորաբար
նպաստում է հերբիցիդի ազդեցության բարձրացմանը և կայունությանը:
Բանվորական հեղուկի 50-100լ/հա ծախսի նորման խորհուրդ է տրվում
կիրառել այն դեպքում, երբ հացազգի մոլախոտերը լավ ձևավորված են:
Այդ դեպքում մեծ դեր է խաղում սրսկման որակը:
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ՄՇԱԿԱԲ,ՅՍ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱԼ/ՀԱ

ԱԶԴԵՑ,ԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ
Միամյա հացազգի

Շահութաբերության
հիﬓական
բաղադրիչը

Ռապս

1.2-1.8

և երկշաքիլ
մոլախոտեր

Միամյա հացազգի
Կաղամբ

1.75-2.5

և երկշաքիլ
մոլախոտեր

Ռապսի բերքի արդյունավետությունը առաջին հերթին կախված
է ցանքի մաքրությունից: ԲՈՒՏԻԶԱՆՏՄ-400-ը կենսաբանական և
տնտեսական արդյունավետության չափանիշն է ռապսի մշակության
դեպում:
ԲՈՒՏԻԶԱՆՏՄ-400 հերբիցիդի բնութագիրը

30

Ազդող նյ(թը

Մետազաքլոր(400գ/լ)

Պրեպարատային ձևը

Սսպենզիոն կոնցենտրատ

Բ(յսի ﬔջ տեղաբաշխ(մը

Սիստեմային- ﬔտազաքլորը
նախածիլային փլմ ներծծվմ
է գերազանցապես արմատային
համակարգի ﬕջոցով, վաղ հետծիլային
փլմ` նաև տերևների կողﬕց

Բանվորական հեղ(կի
ծախսի նորման

200-300 լ/հա

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԺԱՄԿԵՏԸ
Հողի սրսկմ ﬕնչև
մշակաբյսի ծլելը, ցանքից
հետո ﬕնչև ծիլերի դրս գալը
կամ մշակաբյսի ծլելց հետո
Հողի սրսկմ ﬕնչև սածիլմը
Հողի սրսկմ սածիլելց 1-7 օր
հետո` պարտադիր հետագա
ոռոգմով

ԲՈՒՏԻԶԱՆՏՄ-400 պրեպարատի առավելությունները
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

Բարձր ընտրողականություն
Նախա և հետծիլային կիրառություն
Պաշտպանական ազդեցության տևականություն
Ազդեցության լայն ոլորտ
Հուսալի պաշտպանություն
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Օգտագործման կարգը

ԴԻԱՆԱՏ

ՄՇԱԿԱԲOՅՍ

ՏՄ

Որոշ բացահայտուﬓեր
հնանում են, մյուսները
ﬓում են
Ռապսի բերքի արդյունավետությունը առաջին հերթին կախված
է ցանքի մաքրությունից: ԲՈՒՏԻԶԱՆՏՄ-400-ը կենսաբանական և
տնտեսական արդյունավետության չափանիշն է ռապսի մշակության
դեպում:

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱԼ/ՀԱ

Ցորեն
Գարի

0,3-0,4

Եգիպտացորեն

0,3-0,5

ԱԶԴԵՑOԱՆ
ՈԼՈՐՏԸ
Միամյա և
բազմամյա
երկշաքիլավոր
մոլախոտեր,
այդ թվմ 2,4
Դ-ի նկատմամբ
դիմացկն

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԺԱՄԿԵՏԸ
Ցանքերի սրսկմ
թփակալման փլմ, ﬕնչև
խողովակակալմը
Սրսկմ մշակաբյսի 3-5
տերևի փլմ

Առաջարկություններ
Միամյա մոլախոտերի դեմ առավելագույն արդյունք է տալիս 2-6
տերևի փուլում մշակումը:
Բազմամյա մոլախոտերի դեմ նպատակահարմար է կիրառել, երբ
մոլախոտերը հասել են 5 սմ բարձրության:
Պատատուկի դեմ պայքարի առավելագույն արդյունք է ստացվում, երբ
սրսկումը կատարում են բույսի 5-15սմ բարձրության ժամանակ:

ԴԻԱՆԱՏՏՄ հերբիցիդի բնութագիրը
Ազդող նյ(թը

Դիկամբա (480 գ/լ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրալյծ կոնցենտրատ

Բ(յսի ﬔջ տեղաբաշխ(մը

Սիստեմային

Բանվորական հեղ(կի
ծախսի նորման

200-400 լ/հա

ԴԻԱՆԱՏՏՄ պրեպարատի առվելությունները
Ɋ

Ɋ

Ɋ
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Բարձր սիներգետիկ էֆեկտի շնորհիվ ԴԻԱՆԱՏՏՄ-ը
հանդիսանում է տնտեսական և կենսաբանական
արդյունավետության չափանիշ բանվորական հեղուկի բաքային
խառնուրդներում՝ գլիֆոսատների հետ խառնելիս:
Տերևի մեջ լավ թափանցելու և դեպի աճման կոնը լավ
տեղաշարժվելու շնորհիվ, ԴԻԱՆԱՏՏՄ-ը ապահովում է բազմամյա
մոլախոտերի լիակատար ոչնչացում` ներառյալ այնպիսի
տեսակներ, ինչպիսիք են դաշտային պատատուկը, կաթնբեկը,
օշինդիրը և այլն:
Ճնշում է 2,4 Դ-ի և
սուլֆոնիլմիզաթթվի
նկատմամբ կայուն
մոլախոտերին:
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Օգտագորժման կանոնները

ԲԻ-58® ՆՈՐ

ՄՇԱԿԱԲ,ՅՍ

Ցորեն

Որակ՝ ստուգված
ժամանակի կողﬕց

1,5

ՎՆԱՍԱՏ,ՆԵՐ

ՄՇԱԿՄԱՆ
ԱՌԱՎԵԼԱԳ,ՅՆ
ՏԵՎՈՂ,,ՆԸ
ՍՊԱՍՄԱՆ
ԺԱՄԿԵՏԸ

Տզրկաթրթր,
կրիայիկ, տզեր,
տրիպսեր, լվիճներ

2(30)

Շաքարի
ճակնդեղ
Կերակրի
ճակնդեղ

0,5-1,0

Տերևային լվիճներ,
ոջիլներ, լվիճներ, տզեր,
մլկներ

2(30)

Ծխախոտ

0,8-1,0

Տրիպսներ, լվիճներ

2(30)

Վահանակիրներ,
պտղակերներ,
տզեր, ոջիլներ, կեղծ
վահանակիրներ,
տերևաոլորներ, ցեցեր,
տերևակեր թրթրներ,
բզեզներ, խնձորեն
ծաղկակեր

3(21)

Ֆոսֆորական թթվի բարդ եթեր է` սիստեմային և կոնտակտ
ազդեցությամբ, աչքի է ընկնում ազդեցության բավական երկար
տևողությամբ:

Խնձորենի

1,5-1,9

ԲԻ-58® ՆՈՐ ինսեկտիցիդի բնութագիրը

Տանձենի

0,75-1,0

Տանձեն լվիկ

3(21)

Սալորենի

0,75-1,0

Տզեր, սղոցողներ,
լվիճներ

2(21)

Կաղամբ

0,75-1,0

Կաղամբի լվիճ

2(20)

Սոխ

0,75-1,0

Սոխի ճանճ

Ազդող նյ(թը

Դիﬔտատ (400 գ/լ)

Պրեպարատային ձևը

Խտացված էմլսիա

Բ(յսի ﬔջ տեղաբաշխ(մը

Կոնտակտ-սիստեմային

Ազդեց(թյան ﬔխանիզմը

Դիﬔտոատն օժտված է բյսի ﬔջ արագ
թափանցել հատկթյամբ, ինչի շնորհիվ
պաշտպանմ է բյսին ծծող ﬖասատներից,
որոնք ոչնչանմ են բյսի հյթը ծծել
հետևանքով:

Բանվորական հեղ(կի
ծախսի նորման

200-400 լ/հա

3-4(20)

ԲԻ-58® ՆՈՐ պրեպարատի առավելությունները
Ɋ

Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ
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ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱԼ/ՀԱ

Բարձր արդյունավետություն լայն սպեկտորի
միջատների դեմ` նրանց զարգացման տարբեր
փուլերում
Օժտված է ընդգծված սիստեմային և կոնտակտ
ազդեցությամբ
Ունի երկարատև պաշտպանական ազդեցություն
(2-3 շաբաթ)
Ազդում է լայն ջերմաստիճանային միջակայքում
Հնարավոր է օգտագործել ֆունգիցիդների հետ,
ինչպես նաև պարարտանյութերի հետ` բաքային
խառնուրդներում:
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Օգտագործման կանոնները

Կայծակնային
ազդեցություն

ՄՇԱԿԱԲ,ՅՍ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ
ԿԳ/ՀԱ
Լ/ՀԱ

ՎՆԱՍԱՏ,ՆԵՐ

Ցորեն

0,1-0,15

Վնասակար կրիայիկ,
լվիճ, ցիկադկա,
տրիպս, ոջիլ

Խնձորենի

0,2-0,3

Խնձորենու պտղակեր

Կարտոֆիլ

0,07-0,1

Կոլորադյան բզեզ

0,15-0,2

Առվույտի տերևային
երկարակնճիթ,
լվիճներ, տզեր

Սրսկմ
վեգետացիայի
ընթացքմ
(բողբոջման
փլմ)

40(1)

0,1-0,15

Ռապսի ծաղկակեր,
ռապսի և
խաչածաղկավորների
լվիճներ

Սրսկմ
վեգետացիայի
շրջանմ

30(2)

Երկարակնճիթ

Սրսկմ
բողբոջման
ընթացքմ

Կոնտակտ ազդեցության բարձրարդյունավետ ինսեկտիցիդ է:
Ազդում է միջատների նյարդային համակարգի վրա` խախտելով
բջջային մեմբրանի թափանցելիությունը և արգելափակում է
նատրիումային ուղիները:
ՖԱՍՏԱԿ ինսեկտիցիդի բնութագիրը
®

Ազդող նյ(թը

Ալֆացիպերﬔտրին (100 գ/լ)

Պրեպարատային ձևը

Էմլսիոն կոնցենտրատ

Առվույտ

Ռապս

Մասրենի

0,3

Ազդեց(թյ(նը
Կոնտակտ-աղիքային
ԲԻ-58 ՆՈՐ
ինսեկտիցիդի բնութագիրը
Բանվորական խառն(րդի
200-400
Ազդող նյ(թը
Դիﬔտատ
(400լ/հա
գ/լ)
ծախսի նորման
Պրեպարատային ձևը

Խտացված էմլսիա

Տերևավոր
ծառեր

0,05-0,1

Կանաչ ընկուզենու
տերևաոլոր, կենտ
շերամաորդ, սոճու
շեկ սողացող և այլ
փշատերևակեր
վնասատուներ

Արոտավայրեր

0,2-0,3

Մորեխներ

ՖԱՍՏԱԿ® պրեպարատի առավելությունները

Բ(յսի ﬔջ տեղաբաշխ(մը

Կոնտակտ-սիստեմային

Բարձրարդյունավետ է վնասատու
Դիﬔտոատն օժտված է բյսի ﬔջ արագ
միջատների ճնշող
մեծամասնության
թափանցել
հատկթյամբ, ինչի շնորհիվ
Ազդեց(թյան
ﬔխանիզմը
պաշտպանմ
է բյսին ծծող ﬖասատներից,
նկատմամբ
որոնք ոչնչանմ են բյսի հյթը ծծել
Ɋ Օժտված է ուժեղհետևանքով:
վանող ազդեցությամբ
Ɋ Կայուն է մթնոլորտային տեղումների կողմից
Բանվորական հեղ(կի
200-400 լ/հա
լվացման հանդեպ
ծախսի նորման
Ɋ Արդյունավետ է միջատների զարգացման
բոլոր փուլերում
Ɋ Ֆիտոտոկսիկ չէ առաջարկված չափաբաժնի
դեպքում
Ɋ
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ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ՁԵՎԸ ԵՎ
ԺԱՄԿԵՏԸ

ՍՊԱՍՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
ՄՇԱԿ,,ՆՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ

15(2)
Սրսկմ
վեգետացիայի
ընթացքմ

50(1-2)
40(1)

(1)

Տնկարկների
սրսկմ

Սրսկﬕց 5 օր
հետո արգելվմ
է անասնների
արածմը, սնկերի
և հատապտղների
հավաքմը` 10 օր

Սրսկմ
թրթրների
զարգացման
փլմ

(1)
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Օգտագործման կանոնները
ՄՇԱԿԱԲ,ՅՍ

ՄԱՍԱԻ

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ ԿԳ/
ՀԱԼ/ՀԱ

ՏՄ

Հարված տզերի ձվերին

0,38-0,5

Պտղատուների կարմիր
տիզ (Panonychus ulmi),
ալոճենու տիզ (Tetranychus
viennensis)

2(21)

Խաղողի վազ

0,25-0,38

Սովորական ոստայնատիզ
(Tetranychus urticae)

2(14)

0,38-0,5

Խաղողի ոստայնատիզ
(Eriophyes vitis)

2(14)

Սովորական ոստայնատիզ
(Tetranychus urticae)

1(30)

Սոյա
0,4-0,5

ՄԱՍԱԻ -ը նոր, յուրահատուկ ակարիցիդ է` կոնտակտ և
սիստեմային ազդեցությամբ:

Ազդող նյ(թը

Տիբուֆենպիրադ (200 գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրալուծ փոշի

Ազդեց(թյ(նը

Կոնտակտ և սիստեմային

Մեխանիկական
ազդեց(թյ(նը

Մեթիլ-ինհիբիտոր է (ազդում է վնասատուների
միտոքոնդրիումային շնչառության վրա) բույսի մեջ
ներթափանցելու շնորհիվ այն ճնշում է վնասատուներին
նաև տերևի ստորին մակերեսի վրա, օժտված է
բարձր սկզբնական թունունակությամբ և երկարատև
պաշտպանական ազդեցությամբ:

Կիրառման ժամկետը

Գարնանային-70-80% թրթուրների երևալու դեպքում
Ամառային- վնասատուների ամառային սերնդի
նկատվելու դեպքում

Սրսկ(ﬓերի քանակը

Սեզոնի ընթացքում` 2 անգամից ոչ ավել

Բանվորական հեղ(կի
ծախսի նորման

500-1000 լ/հա

ՄԱՍԱԻՏՄ պրեպարատի լրացուցիչ ազդեցությունը տարածվում է այնպիսի
վնասատուների վրա, ինչպիսիք են Շլեխտենդալի տիզը (Aculus shlechendali),
խաղողի տերևային տիզը (Calipitrimerus vitis), ցիկադկաները (Em poasca vitis):

ՄԱՍԱԻՏՄ պրեպարատի առավելությունները.
Ɋ
Ɋ
Ɋ

Պրեպարատն ազդում է տզերի բոլոր
շարժվող փուլերի վրա(թրթուրներ,
հասուն միջատներ) և օժտված է ուժեղ
արտահայտված օվիցիդ(ձվասպան)
ազդեցությամբ (ամառային ձվադրում):
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ՄՇԱԿ,,ՆՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԸ ՍՊԱՍՄԱՆ
ԺԱՄԿԵՏԸ

Խնձորենի

ՏՄ

ՄԱՍԱԻՏՄ ինսեկտիցիդի բնութագիրը

ՎՆԱՍԱՏ,ՆԵՐ

Ɋ
Ɋ
Ɋ

Ɋ

Արդյունավետ է տզի բոլոր շարժվող փուլերի նկատմամբ,
օժտված է ուժեղ օվիցիդ ազդեցությամբ (ամառային ձվադրում)
Առանձնանում է բարձր ընտրողականությամբ, չի ազդում
գիշատիչ տզերի վրա
Ունի շատ բարձր սկզբնական արդյունավետություն և
շարունակական պաշտպանական ազդեցություն
Հնարավոր է կիրառել ծաղկման փուլում (անվտանգ է
մեղուների նկատմամբ)
Չի ազդում օգտակար միջատների վրա
Բաքային խառնուրդներում համատեղելի է ֆունգիցիդների
և ինսեկտիցիդների մեծ մասի հետ (օրինակ, ԴԵԼԱՆՏՄ,
ԱԿՐՈԲԱՏ® ՄԶ, ՊՈԼԻՐԱՄ® ԴՖ, ՍՏՐՈԲԻՏՄ և այլն)
Հնարավոր է կիրառել պաշտպանության
հակադիմադրողական ծրագրերում (չունի խաչաձև
հակադիմադրողականություն այլ ակարիցիդների հետ)
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Օգտագուրծման կանոնները

ՌԵԳԵՆՏ

ՄՇԱԿԱԲ,ՅՍ

Արդյունավետ ﬕջոց
լարաթրթուրի դեմ

Կարտոֆիլ,
շաքարի
ճակնդեղ,
արևածաղիկ
եգիպտացորեն

ՏՄ

1մ2-ու վրա 6-8 լարաթրթուրներ ընդունակ են վնասել մինչև 60%
պալարների, ինչպես նաև արմատների, արմատացողունների և
երիտասարդ բույսին: Դա զգալի տնտեսական վնաս է կարտոֆիլի
մշակության դեպքում:
ՌԵԳԵՆՏՏՄ 20G ինսեկտիցիդի բնութագիրը
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Ազդող նյ(թը

Ֆիպրոնիլ (20գ/կգ)

Պրեպարատային ձևը

Ջրմ դիսպերսվող հատիկներ (գրանլներ)

Ազդեց(թյ(նը

Կոնտակտ-աղիքային

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ
ԿԳ/ՀԱԼ/
ՀԱ

5,0

ՎՆԱՍԱՏ,ՆԵՐ

ՄՇԱԿ,ԱՆ
ՁԵՎԸ ԵՎ
ԺԱՄԿԵՏԸ

ՎԵՐՋԻՆ
ԺԱՄԿԵՏԸ

Կոմպլեքս
հողային
վնասատուներ

Հողի մեջ
ներթափանցում
հատուկ
դոզաներով`
ծլման կամ
թփակալման
փուլում

28

Օգտագուրծման
կանոնները առավելությունները
ՏՄ
ՌԵԳԵՆՏ
20G պրեպարատի
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

Բարձրարդյունավետ պրեպարատ է լարաթրթուրի և այլ
հողային վնասատուների դեմ
Ունի հարմար և անվտանգ պրեպարատային ձև
Կիրառման լայն ոլորտ (կարտոֆիլի ցանք, թփակալում)
Ունի բարձր տնտեսական արդյունավետություն:
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ՌԱԿ ® 1 NEU
ՌԱԿ ® 1+2

Բիոտեխնիկական պայքար
խաղողի երկամյա
տերևաոլորի և խաղողի
.
ողկույզակերի դեմ
Ի՞նչ են ֆերոմոները
Ատրակտանտ թակարդները թույլ են տալիս ճշտորեն վերահսկել
վնասատուների թռիչքների ակտիվությունը և թռիչքի տևողությունը
ամբողջ սեզոնի ընթացքում:
Խաղողի ողկուզակերն ուտում է և ոստայն հյուսում ողկույզի շուրջը:
Վարակը բարձրացնում է մոխրագույն փտումով վարակվելու
հնարավորությունը:
Ողկուզակերի թրթուրը մոխրականաչ գույնի է՝ դեղնավուն գլխով:
Երկամյա տերևաոլորը խիստ տարբերվում է իր արտաքին տեսքով՝
մեջքի երկարությամբ անցնող սև հանգույցի շնորհիվ:
Երկամյա տերևաոլորի թրթուրը կարմրաշագանակագույն է՝
շագանակագույն գլխով:
Միջատների «հոտերի լեզուն» վերծանելուց հետո նախադրյալներ
ստեղծվեցին վնասատուների դեմ միանգամից նոր տիպի պայքարի
համար: Այն հնարավոր է դարձել նմանակել մոտ 700 տեսակի
վնասատուների սեքսուալ ատրակտանտներ:
Ֆերոմոնները գրավչանյութեր են, որոնց օգնությամբ տարբեր
միջատներ շփվում են իրենց նմանների հետ: Յուրաքանչյուր
ֆերոմոն ձևավորվում և ճանաչվում է որոշակի, կոնկրետ
տեսակի միջատի կողմից: Այն առաջացնում է մեկ, միանգամայն
առանձնահատուկ փոխհարաբերություն, օրինակ՝ սեքսուալ
ատրակտանտները բեղմնավորմանը պատրաստ էգ
առանձնյակներին գայթակղում են արու առանձնյակի հանդեպ:
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Օգտագործման առանձնահատկությունները
Ֆերոմոնների նպատակասլաց օգտագործման համար պետք է
ուսումնասիրել միջատների վարքագծի առանձնահատկությունները:
Գրավչանյութերը պետք է բաց թողնել մշակաբույսերի շրջանում:
Այս նպատակի իրականացման համար ԲԱՍՖ կազմակերպության
կողմից արտադրվել է ՌԱԿ-դոզատոր, որի մեջ գրավչանյութը
պահվում է պլաստիկ սրվակի մեջ: Դրանք ֆերոմոնը տարածում են
ճշգրիտ դոզայով՝ անհրաժեշտ ժամանակի ընթացքում:
Ինչպե՞ս են ազդում ՌԱԿ 1 NEU® -ն և ՌԱԿ 1+2® -ը
Խաղողի վազի վրա կախված ֆերոմոնի աղբյուրները սեքսուալ
ատրակտանտներով սրվակները ստեղծում են հոտավետ, արոմատիկ
ամպ, որը ծածկում է տվ յալ տեսակի էգ առանձնյակի հոտավետ,
արոմատիկ հետքերը:
Արու առանձնյակները չեն կարողանում գտնել բեղմնավորմանը
պատրաստ էգ առանձնյակներին: Այդ պատճառով առանց
բացառության, բոլոր էգերը մնում են չբեղմնավորված և
վնասատուների քանակը իջնում է վնասակարության սահմանից ցած:
Այս բիոտեխնիկական մեթոդը ներդրում է խաղողի պաշտպանության
ինտեգրացված պայքարում: Այն առանձնահատուկ ձևով ազդում է
խաղողի ողկույզների վրա՝ պահպանելով օգտակար միջատներին:
Միջատների դեմ պայքարի այս մեթոդը համարում են նրանց
ապակողմնորոշման մեթոդ:
Կիրառումը
ՌԱԿ® 1 NEU-ն օգտագործում են երկամյա տերևաոլորի առաջին և
երկրորդ գեներացիաները կրճատելու նպատակով:
ՌԱԿ® 1+2-ը օգտագործում են երկամյա տերևաոլորի և ողկուզակերի
գեներացիաները կրճատելու նպատակով՝ այն շրջաններում, որտեղ
տարածված են երկու վնասատուներն էլ:
Ծախսի նորման
500 սրվակ / հա = 500 ֆերոմոն-աղբյուր / հա
ֆերոմոն-աղբյուրները հավասարաչափ տեղադրել մշակվող տարածությունում (500 ֆերոմոն 1 հա-ի դեպքում 1 հեղուկացիր 20 մ 2-ու
վրա):
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Սրսկումների տեղադրումը

Եզրերի մշակությունը

Սրսկումների տեղադրումը
կատարվում է ձեռքով՝ ստվերում:

Եզրերում ֆերոմոնի հավասարաչափ մթնոլորտ ստեղծելու
նպատակով սրվակները տեղադրել տեղամասի եզրերում, փոքր
հողատարածքներում սրվակները տեղադրել շարքերի վերջում:
Եզրերի երկարությամբ սրվակները տեղադրում են 1-2 մ
հեռավորության վրա:

4,40 մ

4,60 մ

Առավելությունները
Ɋ
Ɋ
Ɋ
Ɋ

20 մ

2

.

Տեղադրվում է տարվա մեջ մեկ անգամ:
Չի առաջացնում վնասատուի հարմարվողականություն
Մեղուների համար վնասակար չէ
Կապ չկա ազդող նյութի և բերքի միջև, բերքի վրա չի ազդում:

Նկար 1

մաքս . 2,0 մ.

Տեղադրման ժամկետը
մաքս. 2,0 մ.

Սրվակները պետք է կախել թիթեռների թռիչքից մեկ շաբաթ առաջ,
բայց ոչ ուշ, քան առաջին գեներացիայի առաջին թիթեռի թռիչքը:

Ազդեցությունը
Ունեն այնպիսի բարձր ազդեցության արդյունք, ինչպիսին
սովորական ինսեկտիցիդների կիրառման դեպքում է:
2,2 մ միջշարային տարածության դեպքում ֆերոմոնուս պարունակող
սրվակով մշակվում է յուրաքանչյուր երկրորդ շարքը: Սրսկումները
տեղադրվում են հնարավորին չափ քառակուսաձև՝ 4,40x4,60 մ (20 մ 2)
տարածության վրա և ամրացվում են խաղողի վազին:

Նկար 2

Նկար 3

Նկար 4
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Օգտագործման կանոնները
ՄՇԱԿԱԲOՅՍ

ՌԱԿ® 3+4
Նոր բիոտեխնիկական
ﬕջոց՝ խնձորենու
պտղակերի և
տերևաոլորի դեմ
ՌԱԿ® 3+4-ը ֆերոմոններ պարունակող հատուկ կառուցվածքի
սրվակներ են՝ խնձորենու պտղակերի և տերևաոլորի դեմ
պայքարելու համար:
Դրանք կիրառում են այգում խնձորենու պտղակների և տերևաոլորի
մի քանի սերունդների դեմ՝ նրանց ապակողմնորոշելու համար:
Ապակողմնորոշելու մեթոդի հիմունքները
Վնասակար միջատների թիթեռների իգական ձևերի
բեղմնավորման ժամանակ որոշիչ դեր են կատարում սեռական
ֆերոմոնները: Հոտավետ հետքը արուներին ցույց է տալիս դեպի էգը
գնացող ճանապարհը և այդպիսով հանդիսանում վնասատուների
բազմացման պարտադիր պայմանը:
ՌԱԿ ® 3+4-ի սրվակները կախում են այգում սեզոնի ընթացքում
մեկ անգամ: Սրվակներում պարունակվող ֆերոմոնները համաչափ
տարածվում են՝ ստեղծելով հոմոգեն հատավետ ամպ՝ ծածկելով
էգերի հոտավետ հետքերը: Դրա շնորհիվ գրեթե բոլոր էգերը
մնում են չբեղմնավորված և պոպուլ յացիան աստիճանաբար
անհետանում է:
Ապակողմնորոշման այս մեթոդը հանդիսանում է ժամանակակից
ինտեգրացված այգեգործության հիմնական բաղադրիչը: Այն չի
ազդում այլ պոպուլ յացիաների, այդ թվում օգտակար միջատների
վրա:

Խնձորենի

ԾԱԽՍԻ
ՆՈՐՄԱ
ԿԳ/ՀԱ
Լ/ՀԱ

500

ՎՆԱՍԱՏOՆԵՐ

Խնձորենու պտղակեր
(Cydia pomonella),
ցանցավոր տերևաոլոր
(Adoxophyes orana)

ՄՇԱԿOԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ
ԺԱՄԿԵՏԸ

Ֆերոմոնների չափում ոչ
ուշ, քան մեկ շաբաթվա
ընթացքում՝ նախքան
թիթեռնիկի թռիչքը:

Խորհուրդներ օգտագործման վերաբերյալ
ՌԱԿ® 3+4-ը հնարավոր է կիրառել 0,5 հա-ից ոչ պակաս
տարածությամբ այգում:
Օգտագործման առաջին տարում.
Վնասակարության շեմը պետք է լինի 1%-ից փոքր, նախորդ
տարում անհրաժեշտ է պակասեցնել պտղակերի թվաքանակը
վնասակարության մակարդակից ցածր (< 1%): Եթե նախորդ տարում
այն եղել է >1%, ապա առաջին տարում անհրաժեշտ է կիրառել
ինսեկտիցիդով լրացուցիչ սրսկում:
ՌԱԿ® 3+4 ֆերոմոնի կախման ժամկետը
Ֆերոմոնները կախել թիթեռների թռիչքից առաջ:
Ծախսի նորման - 500 հատիկ / հա (ներառյալ հողատարածքի
եզրերը): Մեկ սրվակը ծածկում է 20 մ 2:
Դիսպենսերները հնարավորինս չպետք է ընկնեն արևի
ճառագայթների ազդեցության տակ: Դիսպենսերները պետք է
կախել ստվերոտ վայրերում և ուշադրություն դարձնել վեգետատիվ
զանգվածի հետագա ձևավորման վրա:
Կախելու բարձրությունը
Ɋ

Սաղարթի մինչև 2 մ բարձրության դեպքում՝ սաղարթի մեջտեղում:

Ɋ

2 մ-ից ավել բարձրության դեպքում՝ սաղարթի վերին 1/3-ական

մասում, շախմատաձև:
ՌԱԿ® 3+4-ի 1 դիսպենսերը կախում են յուրաքանչյուր 5 հա ընդմիջումով:
Ամռանը թիթեռների ակտիվ զարգացման շրջանում անհրաժեշտ է մեկ
դիսպենսեր ևս տեղադրել ֆերոմոնի ազդեցության գոտուց դուրս:
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ՌԱԿ® 3+4 ՖԵՐՈՄՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

Նկար 1

Ֆերոմոն - ատրակտանտները բեղմնավորման շրջանում
Բեղմնավորման շրջանում պտղակերի և տերևաոլորի էգերը
ֆերոմոններ են արտադրում: Այդ ֆերոմոնները յուրաքանչյուր
տեսակի ատրակտանտի համար յուրահատուկ են, որի օգնությամբ
բեղմնավորմանը պատրաստ էգերը գրավում են արուներին:

Ինչպե՞ս են գործում ՌԱԿ® 3+4-ի ֆերոմոնները

Նկար 3

Թիթեռների ամբողջ թռիչքի ընթացքում սրվակներն արտադրում
են նվազագույն քանակությամբ ֆերոմոններ՝ հոտավետ ամպի ձևով:
Այդ քանակությամբ ֆերոմոնը բավական է նրա համար, որպեսզի
արուներին այն աստիճան ապակողմնորոշի, որ նրանք ի վիճակի
չլինեն հոտավետ հետքով գտնեն էգերին: Այսպիսով, բեղմնավորում
տեղի չի ունենում, դադարում է վնասատուների բազմացումը, իսկ
պտուղներն անվնաս են մնում:
ՌԱԿ® 3+4 ֆերոմոնի օգնությամբ ապակողմնորոշման
մեթոդի առավելությունները
Ɋ
Ɋ

Ɋ
Նկար 2

ՌԱԿ 3+4 ֆերոմոնը որպես վնասատուների դեմ պայքարի
«մեղմ» մեթոդ

Ɋ

ՌԱԿ® 3+4 ֆերոմոնները յուրահատուկ են յուրաքանչյուր տեսակի
համար, արտադրվում են սինթետիկ անտրակտանտների ձևով՝
նմանեցնելով բնության մեջ արտադրվողներին: Ֆերոմոնները
դոզավորված են, որոնց էլ կախում են պտղատու այգիներոմ:

Ɋ

®
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Կոմպլեքս և հոգատար մեթոդ է
շրջապատող միջավայրի նկատմամբ:
Սեզոնի ընթացքում մի անգամ
է կիրառվում. պաշտպանում է
թիթեռների հայտնվելուց սկսած,
մինչև բերքահավաքը:
Չի պահանջում վնասատուի հետ
պայքարի ժամկետների խիստ
պահպանում:
Պահպանում է վնասատուների
բնական թշնամիների բոլոր
պոպուլ յացիաները:
Բացակայում է պտուղների հետ
կոնտակտ ազդեցությունը:
49

Օգտագուրծման կանոնները
ՄՇԱԿԱՈՂ
ՕԲՅԵԿՏԸ

Նրանց կանխում է
ﬕայն ՇՏՈՐՄԸ®

ՇՏՈՐՄԸ® հզոր ռոդենցիցիդ է, արդյունավետ է լայն սպեկտրի
կրծողների նկատմամբ, այդ թվում՝ առնետների, մկների և այլնի:
Պրեպարատը ոչնչացնում է նույնիսկ կրծող վնասատուների այն
շտամները, որոնք դիմացկուն են այլ միջոցների նկատմամբ:
Փորձը ցույց է տվել, որ ՇՏՈՐՄԸ® տարբեր գրավչանյութերի, այդ
թվում մոմե բրիկետների ձևով, լավ ուտվում է վնասատուների
կողմից:
Պրեպարատի օգտագործումից հետո բոլոր կրծող վնասատուները
մահանում են:
Նախկինում օգտագործվող ոչ մի գրավչանյութ այդպիսի
արդյունավետություն չի ունեցել:

ՇՏՈՐՄ® ռոդենցիցիդի բնութագիրը
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Ազդող նյ(թը

Ֆլոկորմաֆեն 10,005%

Պրեպարատային ձևը

Մոﬔ բրիկետներ

Պահեստներ,
նկուղներ,
ֆուրաժային
վայրեր,
ջերմոցներ,
ծածկած դաշտեր
ու տնտեսական
կառույցներ

ՎՆԱՍԱՏOՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ
ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Տնային մուկ

Բրիկետների տեղադրում թակարդի
յուրաքանչ յուր արկղում, արկղերը
տեղադրում տարբեր մակարդակների
վրա՝ նվազագույնը 2 մ հեռավորությամբ,
չափաբաժնի ավելացում 3 անգամ՝
2 շաբաթվա ընթացքում

Մոխրագույն
մուկ

Թակարդի յուրաքանչ յուր արկղում
2 բրիկետի տեղադրում, առավել մեծ
տարածքներում՝ տեղադրում նաև
արտաքին կողմից, 10-15 սմ ընդմիջումով,
երեք անգամյա մշակում 2 շաբաթվա
ընթացքում:

Սև առնետ

2-3-ական բրիկետների տեղադրում
5 մ հեռավորության վրա: 3-4 անգամյա
լրացում՝ 10 օրվա ընթացքում:

ՇՏՈՐՄ® պրեպարատի առավելությունները
Բարձր արդյունավետություն
Ɋ Երկար ժամանակ պահպանում է կրծողների նկատմամբ
մահացու ազդեցությունը: Ի տարբերություն հատիկավոր
թակարդների, մոմե բրիկետները չեն ոստայնապատվում և չեն
խոնավանում:
Հարմարավետություն
Ɋ Գրավչանյութը պատրաստ է օգտագործման համար ու չի
պահանջում լրացուցիչ նոսրացում և իր մեջ այլ բաղադրիչների
ավելացում:

51

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

