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Ստանդ ար տ հերբ ից իդ է շաք ար ի և
սեղանի ճակնդեղի մշակության համար,
լայնատերև և տարբեր հացազգի մոլա
խոտերի դեմ

Ազդող նյութը` ֆենմեդիֆամ 91գ/լ + դեսմե
դիֆամ 71գ/լ + դտոֆումեզատ - 112գ/լ
Պրեպարատային ձևը՝
էմուլսիոն կոնցենտրատ

Բետանալ® էքսպերտը հետծլային հեր 
բիցիդ է, որը նախատեսված է շաք արի և
սեղանի ճակնդ եղ ի ցանքերում օգտագ որ
ծելու համար:

®

Բ
 ետանալ էքսպերտ պրեպարատի բնութագիրը

2

Ազդեցության ոլորտը

Միամյա լայնատերև և որոշ հացազգի մոլախոտեր

Կիրառ ումը

Բետանալ® էքսպերտի առ անձնահատկութ յունը
հանդ իսանում է ճկուն դոզավորումը, որը հնարավո
րութ յուն է տալ իս անհրաժ եշտ չափով կարգ ավորել
և նվազագ ույնի հաս ցնել պրեպարատի կիրառ ումը:
Սեզոնի ընթացքում առավելագույն նորման կազմում է
3 լ/հա: Մոլախ ոտերից ցանքերը պաշտպանելու օպ
տիմալ և ամենաարդ յունավետ նորման հանդ իսա
նում է եռ ակի սրսկումը 1 լ/հա ծախսի նորմայով:

Կիրառման
առ անձնահատկութ յունները

Շաք արի և սեղանի ճակնդ եղ ի ծիլերի թույլ սկզբնա
կան աճը և մոլախոտերի միջև ակտիվ գոյութ յան
պայք արը պահանջ ում է, որ մոլախոտերը ճնշված
մնան երկարատև ժամանակի ընթ ացք ում: Բազ
մակի և հետև ողական ձևով բետանալ® էքսպերտի
կիրառ ումը ցանքերում ծիլերը դուրս գալուց հետո
երաշխավորում է մոլախոտերի երկարատև հսկո
ղութ յուն: Խորհ ուրդ է տրվ ում կատ ար ել մին չև
3 սրսկում: Առ աջին սրսկումը պետք է կատարել մո
լախոտի շաք իլատերևների դուրս գալու շրջ անում,
երկրորդ և երրորդ սրսկում ները պետք է կատարել,
երբ մոլախ ոտի հաջ որդ ծիլերը կհասնեն շաք իլների
փու լ ին:

Համատեղելիությունը

ՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ

Հերբիցիդ ի սրսկումը ցանքերում այլ պաշտպանական
միջ ոցառ ում ների հետ համատեղելու նպատակով այն
կարել ի է խառնել սրսկիչ ի տարայում բույսերի պաշտ
պանութ յան այլ միջ ոցների հետ: Կպչուն նյութ ավելաց
նելու կարիք չկա, քանի որ պրեպ արատն արդ են յուղ է
պարունակում, որն ապահովում է տերևների օպտիմալ
ծածկումը:

»» Լայն սպեկ տր ի մոլ ախ ոտ եր ի հսկ ող ութ յուն՝ ներ ա

ռյալ շա ք ար ի և սե ղ ան ի ճակ նդ ե ղ ի համ ար ա ռ ա վ ել
պրոբլեմ ատ իկ մոլախ ոտ երը (թել ուկ, հավակ ատ ար,
մատիտեղ, բոլոր խաչած աղկավորները):
»» Պր եպ ար ատ ի բյուր եղ ացմ ան լիակ ատ ար բաց ա
կայութ յուն:

»» Բ աք ային խառն ուրդն եր ում այլ պրեպ ար ատն եր ի
հետ խառնել ու հնար ավոր ութ յուն՝ մոլախ ոտ երի դեմ
պայք արում հատուկ խնդ իրներ լուծ ելու համար:

Առ ավելութ յունները

»» Հ արմ ար ավ ետ ութ յուն պահպ անմ ան և կիր առմ ան
ժամանակ, լուծ ույթ ի պատրաստման պարզութ յուն:

»» Կիր առ ման դո զայի ընտր ու թ յան, ժամանակի և քա

նակ ի ընտր ութ յան ճկուն ութ յուն, որ ը թույլ է տալ իս
հեշտութ յամբ ադ ապտացնել պրեպարատը կոնկրետ
տեղական պայմաններին:

»» Հ ամ ապ ատ ասխ ան ու մ է բար ձր էկ ոլ ոգ իակ ան
ստանդ արտներին:
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Յուղադիսպերսիոն բանաձևի հիմքով
բարձրարդյունավետ հերբիցիդ է հա
ցազգի հասկավոր մշակաբույսերի դաշ
տերի միամյա, բազմամյա և լայնատերև
մոլախոտերի դեմ

Ազդող նյութը` յոդոսուլֆուրոն 25գ/լ +
ամիդոսուլֆուրոն 100գ/լ + մեֆենպիր-դիէթիլ
(անտիդոտ) 250գ/լ
Պրեպարատային ձևը` յուղային դիսպերսիա

Գրոդիլ® մաքսին հանդ իսանում է նորացված յուղա-դիսպերսիոն բանաձև ով հերբի
ցիդ: Այն պարունակում է երկու ազդ ող նյութ եր՝դ իսպերսված յուղ ի և կպչող նյութ ի հատուկ
համադրութ յուն: Ջրում լուծվել իս առ աջ անում է ազդ ող նյութ երի մանրադ իտակային կո
մպլեկսի չափազան ց բարակ դիսպերսիա՝ յուղ ի և կպչող նյութ ի հետ միասին: Դրա շնոր
հիվ այն ունի յուրահատուկ առ անձնահատկութ յուններ, որոնք ապահովում են.

»» Առ ավել կպչողականութ յուն տերևների վրա:
»» Լավ խոնավաց ում և բանվոր ական հեղուկի հավաս արաչափ բաշխ ում տերև ի մա
կե րեսին:

»» Երկար ժամանակի ընթ աց ք ում յու ղ ի և կպ չող նյու թ ի թաղանթ ի պահպ անում, որն
ապ ա հ ովում է ազդ ող նյու թ ի լիա ր ժ եք ներթ ափ ան ց ու մ ը տերև ի մեջ՝ առ ան ց բյու րե
ղացման:

Այս բոլորի արդ յունք ում Գրոդիլ® մաքսին ապահովում է բար ձր և կայուն արդ յունավե
տութ յուն նույնիսկ էքստրեմալ բնական պայմաններում:
®

ԳՐՈԴԻԼ մԱՔՍԻ պրեպարատի բնութագիրը

4

Ազդ եցութ յան ոլորտը

Մակարդ ախոտ, մանանեխ, մատիտեղ, վայրի բողկ, հ
 ա
վակատար, երիցուկ, աստղած աղ իկ, եղ ինջ, կաթ նբեկ,
կակաչ,դ աշտային մանուշակ, տերեփուկ, հովվամախաղ,
մոխրաթ ելուկ և այլն

Կիրառման նորման

0,09-0,11 լ/հա

Ազդ եցութ յան
մեխանիզմը

Գրոդիլ® Մաքսին արագ կլանվում է մոլախոտի տերևնե
րի և մասամբ արմատային համակարգ ի կողմից, ազատ
տեղաշար ժվում է բույսի միջ ով: Թափանցում է մոլախոտի
բոլոր մասերի մեջ և կուտակվում աճման կոնում: Այն խախ
տում է բույսի մեջ սպիտակուցի սինթ եզ ի պրոցեսը և հան
գեցնում բջիջների բաժ անման դադ արեցմանը: Մոլախոտի
աճը դադ արում է սրսկումից մի քանի ժամ անց: Առ աջին
5-7 օրվա ընթ ացք ում մոլախոտի տերևների վրա առ աջ ա
նում են քլորոզային բծեր և աճման կոները մահանում են,
իսկ բույսի մահացումը շարունակվում է 3-4 շաբաթվա ըն
թացք ում կախված եղանակային պայմաններից:

®

Կիրառ ումը

Կիրառման առանձնա-
հատկությունները

ՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ

Գրոդիլ մաքսի պրեպարատի բնութագիրը
Աշնանացան և գարնանացան ցորեն, աշնանացան և գար
նանացան գարի:
Գ արնանային սրսկումներ՝ սկսած 2 տերև ի փուլ ից մինչև եր
րորդ իսկական տերև ի փուլ ը: Սրսկման օպտիմալ շրջ անը
մինչև առ աջին հանգ ույցի փուլն է:
Առ աջ արկվում է կիրառ ել մանրակաթ իլ սրսկում՝ դաշտային
սրսկիչներով, հեղուկի ճնշ ումը՝ 2.5-3 կգ/սմ3, ագրեգ ատի
շար ժման արագ ութ յունը՝ 6-7 կմ/ժ, բանվորական հեղուկի
ծախսի նորման՝ 400 լ/հա, ինչպես նաև փոքրած ավալ ավ ի
ացիոն սրսկում ներ:

Ընտրողականությունը

Կիրառվում է հացազգ ի հասկավոր մշակաբ ույսերի՝ ցորենի,
գարու դաշտերում:Պրեպարատն իր մեջ պարունակում է
անտիդ ոտ, որն արագ ացնում է մշակաբ ույսերում ազդ ող
նյութերի քայքայումը, իսկ մոլախոտերի մոտ ապահովում է
արդյունավետ և հուսալ ի հերբիցիդային աղդեցություն նույ
նիսկ անբարենպաստ եղանակային պայմաններում:

Խորհուրդներ
աշնանային
կիրառման համար

Աշնանային կիրառման ժամկետը՝ մշակաբ ույսի վեգ ետացի
այի ավարտից 1-2 շաբաթ առ աջ: Խիստ աղտոտված դաշ
տերում անհրաժ եշտութ յան դեպք ում կարել ի է կրկնել հեր
բիցիդ ի կիրառ ումը գարնանը:

»» Բար ձր և կայուն արդ յունավետ ութ յուն ցանկաց ած եղա

նակային պայմաններում՝ յուղա-դիսպերսիոն բաղադրու
թյան շնորհիվ

»» Լայն հերբ ից իդ ային ազդեց ութ յան ոլ որ տ՝ բոլ որ լայն ա
տերև մոլախոտերի դեմ:

Առավելությունները

»» Արագ ացված ազդ եցութ յուն մոլախոտերի դեմ:
»» Առ ավել երկար կիրառման ժամկետ:
»» Երկակի ազդ եցութ յուն մոլախոտի վրա՝ տերևների միջով
և հող ի միջ ոցով:

»» Կանխում է մոլախոտերի նոր ալ իքի ծլումը:
»» Չափազանց հեշտ է կիրառվում:
»» Հնարավոր է կիրառ ել նաև աշնանը:
»» Ու նի բար ձր անվտան գ ու թ յուն օգտագ ործ ող ի և շրջ ակա
միջ ավայրի նկատմամբ:
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Նոր բարձրարդյունավետ հերբիցիդ է
միամյա լայնատերև և որոշ հացազգի
մոլախոտերի դեմ՝ կարտոֆիլի և լոլիկի
ցանքերում

®

ԼԻԿՎԻԴ

Ազդող նյութը՝ մետրիբուզին 600գ/լ
Պրեպարատային ձևը՝
սուսպենզիոն կոնցենտրատ

Զենկոր® լիկվ իդը առ ավելագ ույն արդ յունք է ցուցաբերում՝ առ ան ց ծախսի նոր
ման ավելացնելու: Հեղուկ լինելու շնորհիվ բար ձրացնում է ազդ ող նյութ ի արդ յունա
վետութ յունը, բարելավում է բանվորական հեղուկի որակը և կայունութ յունը, ինչպես
նաև կրճատում է բաքային խառնուրդ պատրաստել իս նստվածք ի առ աջացման հա
վանականութ յունը:
®

Զենկոր լիկվիդ պրեպարատի բնութագիրը

Ազդ եցութ յան ոլորտը

Պրեպ արատ ը բար ձր արդ յունավետ է երկշաք իլավոր մոլա
խոտերի նկատմամբ, օրինակ՝ տերեփուկի, թելուկի, հավա
կատարի, երիցուկի, մատիտեղ ի, իշամառ ոլ ի, մանանեխի
և այլն: Զենկորը® արդ յունավետ է նաև միաշաք իլ մոլախո
տերի դեմ, օրինակ՝ աղվեսագ ի, խրփուկ, ելաբ ույս, որոմ,
խոզանուկ և այլն:
Կարտոֆիլ - հողի սրսկում միչև մշակաբույսի ծիլերի դուրս գալը
	Թեթ և հողերում-0,5-0,75լ/հա
	Միջին հողերում-0,75-1,0լ/հա
	Ծանր հողերում-1,0-1,5լ/հա
	կամ սրսկում ծիլերը դուրս գալուց հետո՝
	բույսի մինչև 5-10 սմ բարձրության դեպքում 0,5լ/հա

Կիրառ ումը

Լոլ իկ (ցանով ի) - սրսկում
Մշակաբ ույսի 4-6 տերև ի փուլում-0,3-0,5լ/հա

»» մինչև մշակաբույսի ծիլերի դուրս գալ ը-0,3լ/հա
»» վ եգետացիայի ընթացքում, 4-6 տերևի փուլում-0,4-0,5լ/հա
Լոլ իկ (սածիլած) - սրսկում սած իլները դաշտ տեղափոխե
լուց 15-20 օր հետ ո-0,7-1,0լ/հա նորմայով
Պրեպարատը չկիրառել ջերմոցներում
6
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Հետծ լ ային շրջ անում սրսկելու դեպք ում լավ է խառ նվում
ռիմսուլֆ ուրոն պարունակող հերբիցիդ ի հետ: Այս դեպք ում
զենկորի® ծախսի նորման կազմում է 400մլ/հա:
Ցանք աշ րջ անառ ութ յուն կիրառ ելու դեպք ում զենկոր®
լիկվիդ պրեպ արատով սրսկելուց հետո խորհուրդ չի
տրվում ցանել սոխ, մաղադ անոս,պղպեղ,կաղամբ,սալաթ,
սպ անախ, շաք արի և սեղանի ճակնդ եղ,դդ ում,վարունգ,
սեխ, ծխախոտ, ռ ապ ս:

»» Գր ան ուլների,փ ոշ իների համ եմ ատ ունի հետև յալ առ ա
վելութ յունները.

Առ ավելութ յունները

»» բացակայում է փոշի ֆրակցիան,
»» չ ի առ աջացնում ֆիլտրերի տղմակալում,
»» արագ լուծվում է ջրում,
»» զգ ալ իորեն քիչ է փրփուր առ աջացնում,
»» ունի բանվորական խառնուրդի լավագույն կայունություն,
»» հնար ավոր է կիր առ ել ազոտ ական պար արտ անյութ երի
հետ համատեղ:

ՀԵՐԲԻՑԻԴՆԵՐ

Ընտրողականութ յունը

Լավ է յուրացվում կարտոֆիլ ի շատ սորտերի կողմից: Ան
բարենպ աստ պայմանների դեպք ում որոշ սորտերի մոտ
երբեմ ն նկատվում է տերևների գույնի փոփոխութ յուն: Այդ
սորտերի համար խորհուրդ է տրվում իջեցնել ծախսի նոր
ման և կիրառ ել հետծ լային մշակութ յուն: Անտիդ ոտի առ
կայութ յան շնորհիվ մշակաբ ույսի մեջ ազդ ող նյութ ը շատ
արագ վերածվում է չեզոք նյութ երի, որը բացառ ում է նրանց
մահացումը:

Բարձր ընտրողական հետծլային հերբի
ցիդ է հացահատիկային մշակաբույսերի
մոտ միամյա հացազգի մոլախոտերի
դեմ նպատակասլաց պայքար ծավալելու
համար
Ազդող նյութը` պենոքսապրոպ-պ-էթիլ 75գ/լ
Պրեպարատային ձևը`
յուղաջրային էմուլսիա

Պումա® Սուպերը ընտրողական ազ
դեցութ յամբ հետծ լային հերբիցիդ է՝ խիստ
բար ձր և արդ յունավետ ազդ եցութ յամբ:
®

Պումա սուպեր պրեպարատի բնութագիրը
Ազդ եցութ յան ոլորտը

Արդ յունավետ է հողմախոտի, խրփուկի, աղվեսագ ու, կո
րեկի նկատմանբ

Կիրառ ումը

Ցորենի, գարու, աշ որայի դաշտերում: Պրեպարատի մի
ջոցով կարել ի է ոչնչացնել ամենավնասակար մոլախոտե
րը՝ ծիլերը դուրս գալուց հետո:

Ազդ եցութ յան
մեխանիզմը

Ազդ ող նյութ ը կլանվում է միայն տերևների միջ ոցով, այլ
ոչ հող ի: Բույսի վրա չորանալուց հետո նրա արդ յունավե
տութ յան վրա տեղումները չեն ազդ ում: Մոլախոտի ներ
սում ազդ ող նյութ ը արագ տեղաշար ժվում է տերև ից դե
պի աճման կետը, որը գտնվում է ցողունի հիմք ում: Պրե
պարատը խախտում է մոլախոտ ի բջիջներում ճարպաթ
թուների սինթ եզ ը, որի հետև անք ով բույսը մահանում է:
Մոլախոտ ը վերջնականորեն մահանում է սրսկումից տաս
օր հետ ո:

Ծախսի նորման

Կիրառման առ անձնա
հատկութ յունները

0,8-1,0 լ հեկտար
Կատարել մանրակաթ իլային սրսկում՝ բանվորական հե
ղուկի 150լ հեկտար ծախսի նորմայով: Կիրառման օպտի
մալ ժամկետը՝

»» մոլախոտի 2 տերև ից մինչև երկրորդ հանգ ույցի դուրս
գալ ը,

»» մշ ակ աբ ույս ի առ աջ ին տերև ից մին չև երր որդ իսկ ա
կան տերև ի փուլ ը:
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Համատեղել իութ յունը

Պումա սուպերը բնութ ագ րվում է բույսերի պաշտպանու
թյան այլ միջոցների՝ ֆունգ իցիդների, ինսեկտիցիդների
և հեղուկ օրգանական պարարտանյութ երի հետ համա
տեղելու հնարավորութ յամբ: Սա տնտեսում է բանվորա
կան գործ ողութ յունների քանակը և ծախսերը:

»» Ունի հիանալ ի ընտրողականութ յուն:
»» Բ ար ձր արդ յուն ավ ետ հսկ ող ութ յուն միամ յա հա
ցազգի մոլախոտերի նկատմամբ:

Առ ավելութ յունները

»» Բաքային խառնուրդ ի ճկունութ յուն:
»» Դ իմացկուն է անձրև ի կողմից լվացման նկատմամբ:
»» Հեշտութ յամբ է կիրառվում:

* Регистрация ожидается.
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Կոնտակտ ազդեցության հերբիցիդ է
սոխի և սխտորի ցանքերը միամյա լայ
նատերև մոլախոտերից պաշտպանելու
համար

Ազդող նյութը` իոքսինիլ 225գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը՝
խտացված էմ ուլս իա

Հ ուսալ ի հետծլային ազդ եցութ յան պատրաստուկ է սոխի և սխտ որի ցանքերում՝
միամյա երկշաք իլ մոլախ ոտերի դեմ պայք արում:
®

Տ
 ոտրիլ պրեպարատի բնութագիրը

Ազդ եցութ յան
մեխանիզմը

Ընտրողական և բար ձր արդ յունավետ հետծ լային կոնտակտ ազ
դեցութ յան հերբիցիդ է, որն ազդ ում է միայն տերևներով: Ազդ ող
նյութ ը խափանում է ֆոտ ոսինթ եզ ի գործ ընթ ացը: Նրա արդ յու
նավետ ութ յունը բար ձրանում է 10 աստիճանից բար ձր օդ ի ջեր
մաստ իճանի, լավ լուսավորութ յան, օդ ի և հող ի խոնավութ յան
պայմաններում: Արդ յունք ը նկատվում է արդ են սրսկումից մի քա
նի ժամ հետո: Մոլախ ոտերի տերևները դեղնում են և մահանում:
Վերջնականորեն ոչնչանում են 8-15 օր հետո:

Ընդհանուր
հ ան ձն ար ար ա 
կաններ

Չսրսկել սպասվող անձրև ից 4-6 ժամ շուտ: Չսրսկել վնասված,
թույլ բույսերը, ինչպես նաև խիստ շոգ երի, ցուրտ եղանակի,
երաշտի, ուժ եղ քամիների ժամանակ:
Միջշարային տարած ութ յունների հող ը չմշակել սրսկումից 1 շա
բաթվա ընթ ացք ում:
Փակ գրունտում չկիրառ ել: Բաք ային խառնուրդներում չօգտա
գործ ել:

Կիրառ ումը

Սոխ՝ բոլոր գեներացիաների (բացի կանաչ վիճակում օգտագ որ
ծելուց): Սրսկել 2-6 տերև ի փուլում, ծախսի քանակը 1,5-3,0 լ հեկ
տար:
Առ աջին սրսկումը կատարել 1-2 տերև ի փուլում՝ 1,0-1,5լ հեկտար
նորմայով: Երկրորդ սրսկումը՝ մոլախոտերի աճից ելնելով:
Սխտորը սրսկել 2-3 տերևի փուլում: Ծախսի քանակը 1,5-3,0 լ հեկ
տար:

»» Ակտիվորեն ազդ ում է առ ավել դիմացկուն երկշաքիլ մոլա
խոտերի վրա:

Առավելությունները

»» Ունի կիրառման լայն ոլորտ՝ սկսած 2-6 տերև ի փուլ ից:
»» Ունի կիրառման ճկունութ յուն և օգտագ ործվում է մի քանի
փուլերով:

»» Չի թողնում հողային հետև անքներ:
»» Մշակաբույսում բացակայում են մնացորդները:
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Նոր ինսեկտիցիդ է բանջարանոցային
և պտղատու մշակաբույսերի թեփու
կաթևավոր վնասատուների թրթուրների
դեմ պայքարի համար
®

Ազդող նյութը՝ ֆլուբենդիամիդ 480 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը՝
սու սպ ենզ իոն կոնց են տր ատ

®

ԲԵԼՏ պերպարատի բնութագիրը

Ազդ եցութ յան
մեխանիզմը

Պրեպարատը գրգռ ու մ է ռիանոդ ինային ռեցեպտորներին,
որն անհնարին է դար ձնու մ միջ ատների տեղաշարժ ը և կեն
սունակութ յունը՝ հաս ցնելով նրան ց մահվան: Ռիանոդ ինային
ռեցեպտորները ներբջջ ային կառ ու ցված քներ են, որոնք նա
խատեսված են կալցիումի իոնների արագ ազատման համար,
որը հանգ եցնու մ է մկանների կրճատմանը: Ֆուբենդ իամիդ ը
ռեցեպտորի մոտ առ աջ ացնու մ է «կար ճ միա ցու մ», որի հետ
ևանք ով ամբ ող ջ կալ ցիումը ազատվու մ է անսահմանափակ
քանակութ յամբ: Դրա հետևանքով թրթ ու րները կորցնում են
հսկողութ յունը մկանների նկատմամբ, շարժ ունակութ յունը և
դադարեցնում իրենց գոյութ յունը: Այնուհետև տեղ ի է ունենում
լիակատար պարալ իզացում և մահ: Վնասված թրթ ու րները 2
անգամ կար ճ են, քան առ ող ջները:

Ազդ եցութ յան
ոլորտը

Եգ իպտացորենի բվիկ, բամբակենու բվիկ, կաղամբի բիլան,
գամմա-բվ իկ, կաղամբի ցեց, բվիկ, լոլ իկի ցեց, կարտոֆիլ ի
ցեց: Բելտը ակտիվորեն ազդ ու մ է բանջ արանոցային և պտ
ղատու մշակաբ ույսերի թեփուկաթև ավոր վնասատուների,
ինչպես նաև սոյայի, եգ իպտացորենի և ծխախոտի թեփու
կաթև ավոր վնասատուների թրթ ու րների վրա:

Անվտանգությունը

Անվտան գ է օգտակար միջ ատների համար:

»» Հզոր ազդեցություն լայն սպեկտրի թեփուկաթևավոր վնա
սատուների, ընդհուպ լոլ իկի ցեցի, կարտոֆիլ ի ցեցի դեմ:

Առ ավելութ յու նները

»» Արագ «Նոկդ աու ն» էֆեկտ:
»» Առաջարկվող նորմաներով կիրառելու դեպքում անվտանգ է
գիշատիչ և օգտակար միջ ատների համար:

»» Չունի խաչաձև ռեզ իստենտայնութ յու ն:
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Մշակաբ ույս

Վնասատու

Կաղամբ,
լոլ իկ,
կարտոֆիլ
Եգիպտացորեն
Հնդավոր
մշակաբույսեր

Թեփ ուկ աթև ավորներ
(բվիկներ, ցեց եր և այլն)

Խաղող

Ծախսի
նորման

Սրսկու մ ների թիվը

0.04-0.1

3

0.05-0.22

3

0.08-0.44

3

0.20-0.32

3

ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

կիրառությունը

Ցածր նորմայով սրսկումները կիրառում են
վնասատուների քիչ քանակության և կա
նաչ զանգվածի փոքր ծավալի դեպքում:
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Սինթետիկ
պիրետրոիդների
խմբին
պատկանող, ազդեցության լայն շրջանա
կով կոնտակտ-աղիքային ազդեցության
ինսեկտ
 իցիդ է

Ազդող նյութը` դելտամետրին 25գ/լ
Պրեպարատային ձևը`
խտացված էմուլսիա

Դեցիս ® Բլ յուն միա կ պիր ետր ոիդ ն է, որ ի ազդ ող նյու թ ը (դելտ ամ ետր ին) կա զմ
ված է մեկ ակտիվ իզոմերից։ Ակտիվ իզոմերները ճշտորեն ուղղվում են դեպի վնա
սատուի զգայուն մասերը, որով էլ պայմանավորված է պրեպարատի առ ավել ակտի
վութ յունը:

Դ
 եցիս® պրեպարատի բնութագիրը

Ազդ եցութ յան մեխանիզմը

Ազդ ում է կոնտակտ աղ իք ային ճանապարհով և
ոչնչացնում է վնասատուներին՝ ազդ ելով նրան ց
նյարդ ային համակարգ ի վրա։ Որոշ տեսակի վնա
սատուների հանդ եպ ցուցաբերում է վանող և վա
խեցնող լրացուցիչ էֆեկտ։

Համատեղել իութ յունը

Բաք ային խառնուրդների ձևով կարել ի է կիրառ ել
շատ հերբիցիդների, ինսեկտիցիդների, ֆունգ իցիդ
ների և պարարտանյութ երի հետ՝ բացառ ութ յամբ
ուժ եղ հիմ նային պատրաստուկների։ Սակայն յու
րաք անչ յուր դեպք ում խորհուրդ է տրվում նախ օրոք
ստուգ ել նրան ց քիմիական համատեղել իութ յունը։

Առ ավելութ յունները
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»» Ունի բարձր արդ յունավետութ յուն
»» Կիրառման մեծ շրջանակ
»» Արագ ազդ եցութ յուն
»» Անձրևների նկատմամբ բարձր կայունութ յուն։

Կիրառությունը

Ցորեն

Վնասատու

Ծախսի
նորման
լ/հա

Վնասակար կրիայիկ, լվիճներ,
տրիպսներ, հացաբզեզներ

0,25

Բանվորական Սպասման
հեղուկի ծախսի ժամկետը
քանակը
400

20(2)

հացաճանճեր

0,2

Հացաբ ույսերի բվիկ

0,3

Գարի

Հացաբ ույսերի լվիկներ,
հացաճանճեր

0,2

400

20(1)

Եգիպտացորեն

Բամբակենու բվիկ

0,5-0,7

400

20(2)

20(2)

Եգ իպտացորենի ցեց

20(1)
ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

Մշակաբ ույս

0,5

Արևածաղ իկ

Մարգ ագ ետնի հրաթ իթ եռ

0,1-0,15

400

Կարտոֆիլ

Կոլորադ յան բզեզ

0,1-0,15

400

Կարտ ոֆիլ ի ցեց

0,1-0,15

Շաքարի
ճակնդեղ

Մարգ ագ ետնի
հրաթ իթ եռ

0,25-0,5

400

20(2)

Ոլոռ

Ոլոռ ի ցեց

0,2

400

30(2)

Կանաչ ոլոռ

Ոլոռ ի հատիկակեր

0,2

400

20(1)

Լոլ իկ

Հողաբնակ բվիկ

0,25-0,5

400

30(1)

Կոլորադ յան բզեզ

0,15

Կաղամբ

Բվ իկներ, ցեցեր, կաղամբի
ճերմակաթ իթ եռ, լվիկներ

0,3

400

20(2)

Խնձորենի

Պտղակեր

0,5-1

1000-1500

30(1)

Տանձենի

Տանձենու լվիկ

0,6

1000-1500

Խաղող ի վազ

Ողկուզակեր

0,4-0,6

600-1200

Դեղձենի

Արև ել յան պտղակեր

0,5

800-1200

20(2)

Ձմերուկ, սեխ

Հողաբնակ բվիկներ

0,25-0,5

400

գարնանը

Գազար

Գազարի ճան ճ, գազարի
տերևային լվիճներ

0,3

400

20(1)

Արոտավայրեր

Մորեխներ

0,4-0,5

400

20(1)
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Դեցիս ֆլյուքսը հայտնի դեցիս պրեպա
րատային ընտանիքի նորացված պրե
պարատային ձև է

Ազդող նյութը` դելտամետրին 25գ/լ
Պրեպարատային ձևը`
էմուլսիոն կոնցենտրատ

Դ
 եցիս® ՖԼՅՈՒՔՍ պրեպարատի բնութագիրը

Առ անձնահատկութ յունները

Արագաշարժ կաթիլ ի հատկությունը, որը նորագույն
կպչուն նյութերի հաշվ ին ծածկում է տերևային մակե
րեսը և թափանցում վնասատուի մարմ նի մեջ, ապա
հովում է նախկինում անհասանել ի արդյունք՝ պիրետ
րոիդների խմբի մյուս պրեպարատների համեմատ։
Այս դասին պատկանող պրեպարատների մեջ առա
ջին անգամ կիրառվել են կոմպլեքս միաց
 ություններ,
որոնք ոչ միայն բարելավում են տերևի մնալ ը, այլ նաև
կայունացնում են ազդող նյութի ամորֆ վիճակը։ Դա
թույլ է տալ իս ոչ միայն կրճատել կորուստները, այլև
ուժեղացնել վնասատուների նկատմամբ ազդեցու
թյունը (այդ թվում ունի հսկայական օվ իցիդ էֆեկտ)։

Ազդ եցութ յան մեխանիզմը

Պրեպարատի ազդ ող նյութ ը արգ ելակում է նյար
դային իմպուլսների նորմալ փոխանցումը։ Դրա
հետև անք ով միջ ատները արագ կորցնում են հավա
սարակ շռ ութ յան և սնվելու հնարավորութ յունը, որը
հանգ եցնում է նրան ց արագ ոչնչացմանը։

»» նոր քայլ է պիր ետր ոիդն եր ի պրեպ ար ատ ային
ձևի զարգ ացման մեջ:

»» կանխում է տերևի մակերեսից թափվելը և լվացվելը:
Առ ավելութ յունները

»» ունի լավագ ույն տարած ում մակերեսով, առ ավել
մեծ մակերեսի պաշտպանութ յուն:

»» ուժ եղ սպանիչ արդ յունք:
»» բար ել ավվ ած ակտ իվ ութ յուն՝ ծծող վնաս ատ ու
ների նկատմամբ:
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կիրառությունը
Վնասատու

Խնձորենի

Խնձորենու ծաղկակեր,
երկարակնճիթ, պտղա
կեր, տերև աոլոր, ցեց

Խաղող ի վազ

Բանվորական
Ծախսի նոր
հեղուկի ծախսի
ման լ/հա
քանակը

Սպասման
ժամկետը

0,5-1

1000-1500

30(2)

Ողկուզակեր

0,4

600-1200

30(2)

Ցորեն, գարի

Հացահատ իկի բզեզներ,
ոջիլ, տզ րուկ, հացաբզեզ

0,4

400

30(1)

Լոլ իկ

Բվ իկներ,
կոլորադ յան բզեզ

0,15

400

7(2)

Սոխ

Սոխի ճան ճ,
սոխի բզզան

0,3

400

20(2)

Կաղամբ

Բվ իկներ, ցեց, սպիտա
կաթ իթ եռ, լվիկներ

0,3

400

20(2)

Ռապս

Լվ իկներ, ծաղկակերներ,
սղոցարարներ

0,3-0,5

400

20(2)

ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

Մշակաբ ույս

Ժամանակակից
կոնտակտ-աղիքային
ազդ
 եցության ինսեկտիցիդ է ազդեցու
թյան լայն ոլորտով, կիրառվում է բազմա
թիվ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
մշակության համար

Ազդող նյութը` դելտամետրին 25գ/լ
Պրեպարատային ձևը`
ջրալույծ գրանուլներ

Դեցիս® պրոֆին Դեցիս ինսեկտիցիդի կատարելագ որ ծված ձևն է, որն ունի ազդ ող
նյութ ի առ ավել մեծ խտութ յուն և օգտագ որ ծման համար հարմար պրեպարատային ձև՝
ջրալույծ գրանուլներ։
Ինչպես Դեցիսը® , այնպես էլ Դեցիս® Պրոֆին հանդիսանում է աշխարհում միակ պիրետ
րոիդը, որի ակտիվ նյութը բաղկացած է ընդամենը մեկ ակտիվ իզոմերից։ Մյուս պիրետրոիդ
ների ազդող նյութը իրենց բաղադրության մեջ ունեն երկու կամ ավել ի իզոմերներ, որոնցից
միայն մեկը կարող է ակտիվ լինել։ Դեցիս® Պրոֆին ցուցաբերում է առավելագույն կենսաբա
նական ակտիվություն՝ հեկտարի վրա ազդող նյութի նվազագույն ծախսի նորմայով։

Դ
 եցիս® ՖԼՅՈՒՔՍ պրեպարատի բնութագիրը
Ազդ եցութ յան
մեխ անիզմը

Ազդ ում է կոնտ ակ տ-աղ իք ային ճան ապ արհ ով և ոչնչացն ում վնաս ատու
ներին՝ ազդելով նրա նյարդային համակարգի վրա։ Բացի այդ, որոշ վնա
սատուների համար պրեպարատը ցուցաբերում է լրացուցիչ վանող էֆեկտ։
Այն գործում է շատ արագ՝ մի քանի վայրկ յանից մինչև մի քանի րոպե։

Կիրառման առ ա
նձնահատկու
թյունները

Կիրառվում է ողջ վեգետացիայի ընթացքում, ունի լայն ջերմաստիճանային
օգտագործման պատուհան՝ առանց արդ յունավետության անկման որևէ
նշանի։ Բայց 25°-ից բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում նկատվում է ակ
տիվության անկում, որը բնորոշ է բոլոր պիրետրոիդներին։ Այս պայմաննե
րում խորհուրդ է տրվում սրսկումները կատարել երեկոյան ժամերին։

Համատեղել իու
թյունը

Դեց իս պրոֆ ին բաք ային խառն ուրդներ ում կար ել ի է օգտ ագ ործ ել հեր
բից իդների, ինս եկտ ից իդների և պար արտ անյութ երի մեծ մաս ի հետ։
Սակ այն յուր աք անչ յուր անհ ատ ակ ան դեպք ում խորհ ուրդ է տրվում օգ
տագ ործ ում ից առ աջ կատ արել քիմ իակ ան համատ եղել իո ւթ յան փոր ձ։

»» ուն ի

առ ավ ել բար ձր արդ յուն ավ ետ ութ յուն՝ շնորհ իվ նոր, բար ել ավ
ված բան աձև ի։

Առ ավելութ յուն
ները

»» Հիանալ ի համատեղում է բաքային խառնուրդներում:
»» Բացակայում են օրգ անական լուծ իչները:
»» Ունի արագ ոչնչացնող «նոկդ աուն» էֆեկտ:
»» Ունի լրացուցիչ վանող էֆեկտ:
»» Հարմար է օգտագ ործման, (չունի տհաճ հոտ, փոշի չի առ աջացնում),
տեղափ ոխմ ան և պահպ անմ ան համ ար։
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Մշակաբ ույս

Վնասատ ու

Ցորեն

Տզ րուկաթ րթ ուր,
վնասակար կրիայիկ,
ցորենի տրիպս,
հացաբ ույսերի լվիճներ

Շաքարի
ճակնդեղ

Ճակնդ եղ ի երկարա
կնճիթ, լվիկներ, լվիճներ

Վարունգ

Լվ իճներ, տրիպսներ

Ծախսի
նորման
կգ/հա

Բանվ հեղու
կի ծախսի
քանակը լ/հա

Սպասման
ժամկետը

0,04

400

30(1)

0,05-0,07

400

30(1)

0,0050,04

400

7(2)

խնձորենի

Խնձորենու ծաղկակեր,
երկարակնճիթ, պտղակեր,

0,05-0,1

800-1200

30(2)

Տանձենի

Խնձորենու, տանձենու,
արև ել յան պտղակերներ

0,1

800-1500

30(2)

Սալորենի

Սալորենու և արև ել յան
պտղակեր, լվիճներ

0,1

800-1200

20(2)

Կաղամբ,
լոլ իկ

Լվ իճներ, խաչած աղկա
վորների լվիկներ,
բվիկներ

0,05

400

20, 30(2-3)

Խաղող ի վազ

Ողկուզակեր

0,1

800-1000

30(2-3)

Կարտոֆիլ

Կոլորադ յան բզեզ, լվիճ
ներ, տրիպ սներ

0,0150,03

400

20, 30(2-3)

ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

կիրառությունը

Ոչ սիստեմային ազդեցության
ակարիցիդ (տզասպան) է

Ազդող նյութը` սպիրոդիկլոֆեն - 240 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
սուսպ ենզ իոն կոնց են տր ատ

Էնվ իդորը® պատկանում է կետոԷնոլների նոր քիմիական դասին (տետրոնիկային
թթուներ)։ Ազդ եցութ յան նոր մեխանիզմի շնորհիվ՝ (լիպիդների սինթ եզ ի արգ ելափակում),
Էնվ իդորը® վնասատուի մոտ չի առ աջ ացնում խաչաձև դիմացկու նութ յուն ստանդ արտ
ակարիցիդներից ոչ մեկի հետ։ Էնվիդորը® արդյունավետ է բուսական տզերի զարգացման
բոլոր փուլերի դեմ (ձու, թրթուր, հարսնյակ, հասուն միջատ) կոնտակտ ազդեցության շնորհիվ։
Տզերի դեմ պայքարի առավել նպաստավոր ժամանակաշրջանը դա վաղ, սկզբնական
շրջանն է, երբ նրանց թվաքանակը դեռ քիչ է, որը թույլ է տալիս արդյունավետ ազդել վնա
սատուի վրա։ Չնայած, Էնվիդորը® արդյունավետ ազդեցություն է թողնում ամբող ջ վեգետա
ցիայի ընթացքում, նրան կարել ի է կիրառել նաև տզերի առավել մեծ քանակության դեպքում։

Էնվիդոր® պրեպարատի բնութագիրը

Ազդ եց ութ յան ոլորտ ը

Ոստ այն ատ իզ, խնձ որ են ու դեղ ին ոստ այն ատ իզ, սովոր ակ ան ոստ այ
նատ իզ, ցիտր ուս ային կարմ իր ոստ այն ատ իզ, ջերմ ոց ային կարմ իր
ոստ այն ատ իզ, գոր շ ոստ այն ատ իզ, խաղող ի ժանգ ատ իզ, տանձե
նու սովոր ակ ան ոստ այն ատ իզ, միջ ատներից՝ տանձեն ու սովոր ակ ան
տերևալվ իկ, ստոր ակետ անմ ան վահ ան ակ իր։

Համատ եղել իո ւթ յուն ը

Համ ատ եղել ի է բազմ աթ իվ ֆունգ ից իդների և ինս եկտ ից իդների հետ։
Չնայած դրան, յուր աք անչ յուր դեպք ում պետ ք է նախ օր ոք փորձել հա
մատ եղել իո ւթ յուն ը։
Տերև ալվ իկների դեմ սրսկումները պետ ք է համ ընկնեն «դ եղ ին ձու»
փուլ ին, իսկ վահ ան ակ իրների դեմ ՝ հար սն յակ ի փուլ ին։
Չի կար ել ի Էնվ իդորը® խառնել Միկ ալ ֆունգ ից իդ ի հետ։

»» Նոր

Առ ավելութ յունները
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դա ս ի ա կ ա ր ի ց իդ է՝ նո ր ացվ ած ազդ ե ց ու թ յան մե խ ա ն իզմ ով,
ակտ իվ է ստանդ ար տ ակ արից իդների հանդեպ դիմ ացկ ուն պոպ ու
լ յաց իաների նկատմ ամ բ:
»» Ունի երկարատև ազդ եցութ յուն
»» Ունի տերևների վրա կպչողականութ յան հատկութ յուն, դիմացկուն
է տեղում ների նկատմ ամ բ:
»» Ունի օգտագ ործման լայն ոլորտ, քիչ կախված ութ յուն եղանակային
պայմ անների նկատմ ամ բ (ջերմ աստ իճան, խոն ավութ յուն, տեղ ում
ներ):
»» ունի կիրառման ճկունութ յուն, բացարձակ հսկողութ յուն տզերի բո
լոր հիմ ն ակ ան տես ակների նկատմ ամ բ:
»» ունի հզոր օվ ից իդ (ձվասպ ան) էֆ եկ տ, հսկ ողութ յուն զարգ ացմ ան
բոլ որ փուլերի նկատմ ամ բ,արդ յունվետ ութ յուն էգ երի նկատմ ամ բ:
»» ուն ի հզոր կողմն ակ ի ազդ եց ութ յուն վահ ան ակ իրն եր ի, տերև ալ
վիկների, լվիճների նկատմ ամ բ։

Բանվ. հեղուկի
ծախս ի
քան ակ ը լ/հ ա

Սպ ասմ ան
ժամկետ ը

1000

30(2)

Խնձորենի
Տանձենի

Տանձենու ժանգ ատիզ, պտղատու 0,4 - 0,5
ների կարմիր տիզ, տանձենու սո
վորական տերև ալվ իկ, պտղատու
ների գորշ տիզ, խնձորենու ստորա
կետանման վահանակիր և այլ
0,4 - 06

1000

30(1)

Կորիզավորներ

Դեղձենու արծաթափայլ տիզ, սա
լորենու տերևային տիզ, պտղատու
ների գորշ տիզ, սովորական ոստայ
նատիզ, պտղատուների կարմիր
տիզ

Պտղատ ուների կարմ իր տիզ, սո 0,4 - 0,5
վոր ակ ան և խաղող ի ոստ այն ա
տիզ, խաղող ի ժանգ ատ իզ և այլն

1000

30(2)

Ցիտրուսային բող բոջատիզ, ցիտ  0,2 - 0,4
րուսային կարմիր և մազոտ տիզ,
Ցիտրուսայիններ արծ աթ ափայլ տիզ, սովորական
ոստայնատիզ, պտղատուների գորշ
տիզ և այլն

1000

Մշակ աբ ույս

Խաղողի վազ

Վն աս ատ ու

Ծախս ի
նորմ ան
կգ/հ ա

ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

կիրառությունը

Ներբուսային ինսեկտիցիդ է՝ կոնտակտաղիքային ազդեցությամբ

Ազդող նյութը` տիակլոպրիդ 480 գ/լ
Պրեպարատային ձևը`
սուսպենզիոն կոնցենտրատ

Կալիպսոն® սիստեմային ինսեկտիցիդ է, որի նոր, բարձրարդ յունավետ ազդ ող նյութ ը
տիակլոպրիդն է, որն ունի կոնտակտ և աղ իքային ազդեցութ յուն։ Երկարատև ազդեցութ յան
ընթ ացքում պրեպարատը ոչնչացնում է վնասատուներին նույնիսկ ծախսի ցած ր նորմա
ների դեպքում։
Յուր ահ ատ ուկ ազդմ ան մեխ ան իզմ ի շնորհ իվ պրեպ ար ատ ը կար ել ի է օգտ ագ որ
ծել ցանկ ա ց ած ժա մ ան ակ։ Բա ց ի այդ, ճիշ տ դոզավ որմ ան դեպ ք ում պրե պ ա ր ատ ը ան
վտանգ է մե ղ ու ն ե ր ի համ ար, որ ը թույլ է տալ իս սրսկ ում ն եր իր ա կ ան ացն ել նաև ծա ղկմ ան
ընթաց ք ում։

Կալիպսո պրեպարատի բնութագիրը
Համատեղել իութ յունը

Կալ իպսոն ® կարել ի է խառնել ֆունգ իցիդների և ինսեկտի
ցիդների հետ:

»» Նոր քայլ է քլորնիկ ոտ ինիլային խմբ ի ինս եկտ ից իդ նե րի
շարք ում:

»» Անգ երազանցել ի պրեպարատ է կարտոֆիլ ը կոլորադ յան
բզեզ ից պաշտպանելու առ ումով:

Առ ավելութ յունները

»» Ունի բարձր արդ յունավետութ յուն խնձորենու պտղակերի
դեմ պայք արում:

»» Բացակայում է ռեզ իստենտութ յունը վնասատուների մոտ
»» Ունի կիրառման լայն շրջանակ:
»» Անվտանգ է մեղուների և իշամեղուների համար:
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կիրառությունը
Բանվ.
հեղուկի
ծախսի
քանակը
լ/հա

Սպասման
ժամկետը

Խնձորենի, տանձենի,
դեղձենի, բալ, կեռաս

Պտղակեր, տերև աոլոր,
լվիճներ, սղոցողներ,
ծաղկակերներ

0,25-0,35

1000

30(2)

Խաղող ի վազ

Ողկուզակեր

0,2-0,25

1000

30(3)

0,1-0,15

400

20(1)

0,15-0,25

400

20(1)

Մշակաբ ույս

Կոլորադ յան բզեզ, լվիճ
Կարտոֆիլ, լոլ իկ, սմբուկ, ներ, տրիպսներ, գազա
գազար, ճակնդեղ
րի ճան ճ, տերև ալվ իկ,
երկարակն ճիթ
Վարունգ, ձմերուկ, սեխ,
Լվ իճներ, տրիպսներ
սոխ, կաղամբ, ծխախոտ

ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

Վնասատու

Ծախսի
նորման
կգ/հա

62
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Նոր ստանդարտ է բույսերի պաշտպա
նության բնագավառում

Ազդող նյութը` իմիդակլոպրիդ - 200 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
ջրալույծ կոնց են տր ատ

Կոֆիդորը® բար ձրարդ յունավետ, քիչ թունունակ, կոնտակտ և սիստեմային ազդ եցու
թյան ինսեկտիցիդ է լայն սպեկտրի վնասատուների դեմ ՝ երկարատև պաշտպանական
ազդ եցութ յամբ։ Կոնֆիդ որի առ ավելութ յունը կայանում է նրա ազդման նոր մեխանիզմի
մեջ, որի հանդ եպ միջ ատների դիմացկունութ յունը բացակայում է։ Պրեպարատը թույլ թու
նունակ է տաք արյունների համար և անվտան գ՝ շրջ ակա միջ ավայրի նկատմամբ։
Կոնֆիդորն® օժտված է լրացուցիչ խթանիչ ազդ եցութ յամբ, որի շնորհիվ բույսը ստա
նում է որոշակի հակասթրեսային պաշտպանութ յուն երաշտի, գերխոնավութ յան և այլ ան
բարենպաստ պայմանների նկատմամբ։

ԿՈՆՖԻԴՈՐ պրեպարատի բնութագիրը

»» Վնասակար միջատների նկատմամբ նոր ազդ եցութ յուն ունի,
որի դեմ միջ ատները չեն կարողանում դիմադրել:

»» Ունի ուժեղ սիստեմային ազդեցություն՝ արմատների և ցողունի
միջոցով:

Առ ավելութ յունները

»» Ու նի լայն ազդ ե ցու թ յան ոլորտ կրծ ող և ծծող վնասատու նե րի
նկատմամբ:

»» Ունի երկարատև պաշտպանական ազդեցություն, որի շնորհիվ

մեկ սրսկումը լրիվ բավարար է բույսի պաշտպանության համար:

»» Թունունակ չէ տաքարյունների և շրջակա միջավայրի համար:
»» Օժտված է խթանիչ ազդ եցութ յամբ։
կիրառությունը
Մշակաբ ույս

Վնասատու

Կարտոֆիլ,
լոլ իկ, սմբուկ

Կոլոր ադ յան բզեզ,
լվիճներ, տրիպ սներ

Խաղող ի վազ

Ծախսի
նորման
կգ/հա

Բանվ. հեղուկի
Սպասման
ծախսի քանակը
ժամկետը
լ/հա

0,25-0,3

400

10(2)

Տերև աոլորներ

0,3

1000

30(2)

Խնձորենի,
սալորենի, դեղձենի

Լվ իճներ,
պտղակերներ

0,3

1000

20(2)

Լոլ իկ, վարունգ
(փակ գրունտ ում)

Ջերմոցային սպիտա
կաթիթեռ, տրիպսներ

0,5-0,6

1000

3(2)
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Ազդող նյութը` իմիդակլոպրիդ - 700 գ/կգ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
ջրալույծ գրան ուլներ

Կոնֆիդոր® Մաքսին բար ձրարդ յունավետ սիստեմային ինսեկտիցիդ է՝ կոնտակտ-ա
ղիք ային ազդ եցութ յամբ, ուղղված է կրծ ող և ծծող միջ ատների դեմ։

ԿՈՆՖԻԴՈՐ® ՄԱՔՍԻ պրեպարատի բնութագիրը
Ազդ եց ութ յան ոլորտ ը

Ազդ ում է հավաս ար աթև ավորների, կար ծր աթև ավորների, թեփու
կաթև ավորների և այլ վնաս ատ ուների վրա:

Համատ եղել իո ւթ յուն ը

Համ ատ եղել ի է ֆունգ ից իդների մեծ մաս ի հետ, սակ այն յուր ա
քանչ յուր կոնկր ետ դեպք ում օգտ ագ ործ ում ից առ աջ պետ ք է
ստուգ ել քիմ իական համ ատ եղել իո ւթ յուն ը:

»» Ունի բար ձր ակտիվութ յուն վնասատուների նկատմամբ:
»» Սիստ եմային հատկութ յան շնորհիվ կար ողանում է պայք արել
թաքնված ապր ող միջ ատների դեմ:

»» Կոնտակտ-աղ իքային ազդ եցութ յան շնորհիվ արագ որեն
Առ ավելութ յունները

ոչնչացն ում է վնաս ատ ուին:

»» Ունի երկարատև պաշտպանական ազդ եցութ յուն:
»» Հնար ավ որ է հանք ային պար արտ ան յութ եր ի հետ
կիր առ ում:

համ ատ եղ

»» Դիմացկուն է լվացման հանդ եպ:
կիրառությունը
Վնասատու

Ծախսի
նորման
կգ/հա

Բանկ. հեղուկի
ծախսի
քանակը լ/հա

Սպասման
ժամկետը

Ցորեն,
Գարի

Բույսերի բզզան, վնա
սակար կրիայիկ, հա
ցաբզեզներ, տրիպսներ

0,05-0,07

400

60(1)

Կարտոֆիլ

Կոլոր ադ յան բզեզ

0,03-0,05

400

20(1)

Վարունգ, լոլ իկ,
(փակ գրունտ ում)

Ջերմոցային սպիտա
կաթևիկ, լվիճներ, ծխա
խոտի տրիպս

0,15-0,4

1000

3(1)

Մշակաբ ույս
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ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

Ազդեցության լայն շրջանակով
ինսեկտիցիդ է

Յուրահատուկ ինսեկտիցիդ է «երկկող
մանի սիստեմայնությամբ», ապահովում
է հիանալի հսկողություն լայն սպեկտրի
վնասատուների նկատմամբ

ՄՈՎԵՆՏՈ

®

Ազդող նյութը` սպիրոտետրամատ - 100 գ/
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
սուսպ ենզ իո ն կոնց են տր ատ, պար ուն ակ ում
է նաև կպչուն նյութ՝ ադ յուվան տ

Մովենտոն® նոր սիստեմային ինսեկտիցիդ է, որն այգեգ ործներին և բանջարաբուծնե
րին հեղափոխական լուծ ում է առաջարկում լայն սպեկտրի ծծող վնասատուներից՝ տզերից,
վահանակիրներից, սպիտակաթ իթ եռներից պաշտպանվելու համար։ Պրեպարատն օժտ
ված է յուրահատուկ ազդեցութ յան մեխանիզմով, որը բնութ ագրում է նրան որպես լիպիդնե
րի սինթ եզ ի ինհիբիտոր (արգելակիչ)։ Այն ակտիվ է վնասատուների աճող փուլերի նկատ
մամբ, որոնք ակտիվորեն սնվում են սրսկված մշակաբույսերով։ Բացի այդ, պրեպարատը
զգալ իորեն իջեցնում է հասուն էգերի պտղաբերությունը և նրանց սերնդի կենսունակությունը։
Մովենտոն® տերևի կուտիկուլայի միջով թափանցում է բույսի մեջ, որտեղ ցուցաբերում է
«երկկողմանի սիստեմայնութ յուն»՝ բույսի մեջ տեղաշար ժվելով վերընթ աց և վարընթ աց
ուղղութ յուններով և թափանցելով բույսի բոլոր մասերի մեջ, ընդ որում նաև այն մասերի
մեջ, որոնք ձևավորվում են սրսկումից հետո։ Այս բոլորի շնորհիվ ապահովվում է երկարա
տև հսկողութ յուն լայն սպեկտրի ծծող վնասատուների նկատմամբ՝ տզերի, վահանակիր
ների, տերև աոջիլներին և այլն։
Մովենտոն® պատկանում է այն նույն քիմիական դասին, ինչ որ Էնվիդորը® և Օբերոնը®։
Բայց, ի տարբերություն նրանց, բույսի մեջ ներթափանցել իս ունի «երկկողմանի սիստեմայնու
թյուն» , լիակատար ձևով պաշտպանելով բույսի ոչ միայն վերերկրյա, այլև ստորերկրյա մասերը։

ՄՈՎԵՆՏՈ® ՄԱՔՍԻ պրեպարատի բնութագիրը
Կիրառման ժամկետը

Օգտագ ործ ում են ինչպես պրոֆիլակտիկ ձևով, այնպես էլ
վնասատուի կողմից վնասակարութ յան շեմը հատել իս։ Օգ
տագ ործ ում են սեզոնի ընթ ացք ում 2 անգ ամից ոչ ավել։

»» Ունի «երկկողմանի սիստեմայնութ յուն»՝ միաժ ամանակ տե
ղաշարժվում է վերընթաց և վարընթաց ուղղություններով:

»» Ուն ի երկ ար ատ և պաշ տպ ան ակ ան ազդ եց ութ յուն՝ նոր
ծիլերի և տերևների հետ համատեղ:

Առ ավելութ յունները

»» Իջեցնում է էգ երի բեղունութ յունը:
»» Իջ եցն ում է սրսկ ում ից հետ ո ձևավորված վնաս ատ ուների
կենսունակութ յունը:

»» Ու ն ի կայուն ազդ ե ց ու թ յուն թաք նված ապր ող վնաս ատ ու
ների նկատմամբ:

»» Ու նի ավե լ ի արագ ազդ ե ցու թ յուն, քան միջատնե րի ա ճը և

զարգ աց ում ը կարգ ավոր ող խիտինի ինհիբիտ որների սին
թեզ ը։
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կիրառությունը

Վնասատու

Բանվ. հե
ղուկի ծախ
սի քանակը
լ/հա

Սպասման
ժամկետը

1,0-1,5

1000

14(2)

1,5-2,25

1000

21(2)

2,25

1000

21(2)

Խաղող ի վազ

Խաղող ի ողկուզակեր,
խաղող ի ֆիլոքսերա

Խնձորենի

Խնձորենու կանաչ տիզ, կար
միր տիզ, կալ իֆորնիական
վահանակիր, ակացիայի կեղծ
վահանակիր, ստորակետան
ման վահանակիր

տանձենի

Տանձենու լվիկ

Ցիտրուսայիններ

Վահանակիրներ, բանջարա
նոցային տիզ

1,7-2,25

1000

14(2)

լոլ իկ, պղպեղ

Ջերմոցային սպիտակաթևիկ,
ծխախոտի սպիտակաթևիկ

0,75

400

3(2)

ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ

Մշակաբ ույս

Ծախսի
նորման
կգ/հա
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Ազդեցության լայն ոլորտով ակարիցիդ է
(տզասպան), բանջարանոցային մշակա
բույսերին պաշտպանում է տզերի բոլոր
տեսակներից և սպիտակաթևիկներից
®

Ազդող նյութը` սպիրոմեզ իֆեն - 240 գ/լ գ/
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
խտացված էմ ուլս իա

ՕԲԵՌՈՆ® պրեպարատի բնութագիրը
Ազդ եց ութ յան ոլորտ ը

Արգ ելակում է լիպիդների կենսասինթ եզ ը:

Դիմացկ ուն ություն ը

Կարև որ գործ իք է ինսեկտիցիդների դեմ դիմացկանութ յան
առ աջ ացման հարցում։ Նրա կիրառման արդ յունք ում չի առ ա
ջանում խաչաձև դիմացկունութ յուն սպիտակաթև իկների,
ժանյակամլակների, ոստայնատզերի դեմ։

Համատ եղել իո ւթ յուն ը

Խորհուրդ չի տրվում խառնել պղինձ և ծծումբ պարունակող
քիմիկատների հետ:

կիրառությունը
Մշակաբ ույս

Վնասատ ու
Ջերմ ոց ային
սպիտ ակ աթև իկ

Լոբի և այլ ընդեղեններ

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

28

Բանվ. հեղու
կի ծախսի Սպասման
ժամկետը
քանակը
լ/հա

0,4-0,6

3

1-2

0,04-0,075

3

1-2

Ծխ ախ ոտ ի սպիտ ա
կաթև իկ

0,3-0,6

3

1-2

Ջերմ ատն ային սպի
տակ աթև իկ, ծխախ ո
տի սպիտ ակ աթև իկ,
ոստ այն ատ իզ

0,3-0,6

_

1-2

0,5

3

1-2

0,3-0,6

3

1-2

Ոստ այն ատ իզ

Սոյա

Վարունգ, լոլիկ,
պղպեղ, սմբուկ

Ծախսի նոր
ման կգ/հա

Ծխ ախ ոտ ի սպիտ ա
կաթև իկ, ջերմ ոց ային
սպիտ ակ աթև իկ, ոս
տայն ատ իզ, պոմ իդ որի
ժանգ ատ իզ

Ազդող նյութը` դիակլոպրիդ 100գ/լ
դելտամետրին 10գ/լ
Պրեպար ատային ձևը`
յուղային դիսպ երս իա

Պրոտեուսը® կոնտակտ-սիստեմային համակցված ինսեկտիցիդ է, պարունակում է
տարբեր ազդ եցութ յան մեխանիզմ ներով երկու ազդ ող նյութ։ Պրեպարատն ունի նորա
գույն, յուրահատուկ պրեպ արատային ձև՝ յուղային դիսպերսիա, որը բնորոշվում է տերևի
մակերեսին իդ եալական բաշ խվելու հատկութ յամբ, անձրևների նկատմամբ կայունու
թյամբ և տերև ի մեջ ակտիվ ներթ ափան ցմամբ։ Տարբեր ազդ եցութ յան մեխանիզմներով և
պրեպարատային ձևերով երկու ազդ ող նյութ երի համադրութ յուն՝ յուղային դիսպերսիան,
թույլ է տալ իս վերահսկել լայն սպեկտրի վնասատուների, ապահովում է «նոկդ աուն»
էֆեկտ, երկարատև ազդեցութ յուն և բացառ ում է պրեպարատի նկատմամբ հարմարվո
ղականութ յան առ աջ ացումը։

Պրոպեուս® պրեպարատի բնութագիրը

Առ անձնահատկութ յունները

Ինսեկտ իցիդների պրեպարատային ձևերի նոր տեխնո
լոգ իան
 երի զարգ ացման վերջին խոսքն է՝ O-TEQ տիպի
յուղային դիսպերսիա։ Ազդ ող նյութ ը հավասարաչափ
տարածվում է բուսական յուղ ի մեջ և նրա մեջ առ աջ աց
նում է որոշակի տարած ական կառ ուցված ք։ Երկարա
տև պահպանման ընթ ացք ում նկատվում է սիներեզ իսի
երևույթ. պրեպարատը տեսողականորեն տարրալուծ
վում է։ Միատարրութ յունը վերական գնելու համար
պետք է բանվորական լուծ ույթ ը պատրաստելուց առ աջ
պրեպարատը թափահարել։
Սրսկման ժամանակ յուղ ի կաթ իլները հավասարաչափ
տարածվում են ջրի մեջ։ Տերև ի վրա ընկնելուց հետո
ջուրը գոլորշ իանում է և մակերև ույթ ի վրա ստեղծվում
է յուղային թաղանթ՝ ազդ ող նյութ ով։ Հեն ց դա էլ ապա
հովում է տերև ի վրա պրեպարատի կայունութ յունը
անձրևաջրերի կողմից լվացման նկատմամբ և հեշտաց
նում է պրեպարատի սիստեմային բաղադրիչ ի ներթ ա
փանցումը տերև ի հյուսվածք ի մեջ։ ։
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Կոնտակտ- սիստեմային ինսեկցիդ է

»» Նոր քայլ է քլորնիկոտինիլնե րի զարգ ացման մեջ՝ այլ քիմիա 
կան խմբերի նյութ երի հետ համակցելու առ ումով։

»» Հիանալ ի պաշտպանում է շաքարի ճակնդ եղ ը կրծ ող վնասա
Առ ավելութ յունները

տու նե րից՝ տզե րի դեմ երկ ար ատ և ազդ ե ց ու թ յան հետ համ ա
տեղ։

»» Ունի բարձր արդ յունավետութ յուն լոլ իկների բվիկների նկատ
մամ բ, բաց առ ում է թունավոր նստված քների առկայութ յուն ը
բերք ի մեջ։

»» Բարձր արդ յունավետ է հացաբույսերի բզզաների նկատմամբ։
կիրառությունը
Վնասատու

Ծախսի
նորման
կգ/հա

Բանկ. հե
ղուկի ծախ
սի քանակը
լ/հա

Սպասման
ժամկետը

Շաքարի
ճակնդեղ

Ճակնդ եղ ի երկարակնճիթ,
ճակնդ եղ ի լվիկներ, լվիճներ

0,75

30

2

Լոլ իկ

Բվ իկներ,
ծծող վնասատուներ

0,75

20

2

Կարտոֆիլ

Կոլորադ յան բզեզ,
տերև ային բվիկներ, լվիճներ

0,75

20

1

Աշնանացան
ցորեն

Տրիպսներ, բվիկներ,
վնասակար կրիայիկ,
հացաբ ույսերի բզզան

0,5-0,75

20

2

Խնձորենի

Խնձորենու պտղակեր,
տերև աոլոր, ցեց, լվիճ

0,6-0,8

30

2

Մշակաբ ույս

Բարձրարդյունավետ կոնտակտ ազդե
ցության ֆունգիցիդ է՝ խաղողի վազի,
պտղատու մշակաբույսերի, կարտոֆիլի և
լոլիկի սնկային հիվանդությունների դեմ

Ազդող նյութը` պրոպինեդ - 700 գ/կգ

Անտրակոլը® բարձրարդյունավետ, կոնտակտ ազդեցության ֆունգիցիդ է խնձորենու
քոսի, կարտոֆիլ ի և լոլ իկի ֆիտոֆտորոզ ի, խաղող ի միլդիուի և դեղձենու գանգրոտության
դեմ։ Ունի բազմակողմանի ազդեցության մեխանիզմ և անփոխարինել ի պրեպարատ է հան
դիսանում հակադիմադրողական ռազմավարության ասպարեզում։ Անտրակոլի® ազդող
նյութը ցինկ է պարունակում, որի շնորհիվ պրեպարատը սրսկելուց հետո մատչել ի է դառնում
բույսի համար։ Իսկ ցինկը մշակաբույսի առ ող ջ զարգացման համար անհրաժ եշտ հիմ նա
կան միկրոէլեմենտն է։ 2,5 կգ/հա նորմայով Անտրակոլով® մշակութ յունը = 1 հա-ին 525 գ
ցինկ ներարկելուն։

անտրակոլ® պրեպարատի բնութագիրը
Բույսերի դյուրատարութ յունը

Առ աջ արկվող նորմ աներ ով կիր առ ելու դեպք ում Անտրա
կոլ ը® լավ է յուր ացվում մշակ աբ ույս երի կողմ ից։

»» Բա զ ային

ֆուն գ ի ց իդ է խա ղ ո ղ ի, կար տ ո ֆ իլ ի, լո լ իկ ի,
դեղձի և խնձոր են ու որ ակ յալ բերք ստան ալու հարց ում:

Առ ավելութ յունները

»» Բաց առ ում

է վնաս ատ ուի դիմ ադր ող ակ ան ութ յուն ը՝
բազմ ակ ողմ անի ազդ եց ութ յան մեխ անիզմ ի շնորհիվ:

»» Շատ

մշակ աբ ույս եր ի համ ար հանդ իս ան ում է ցինկ ի
աղ բյուր:

կիրառությունը
Մշակաբ ույս
Խնձորենի

Հիվանդ ութ յուն
Քոս

Տերևների
գան գր ոտութ յան
Միլդ յու,
Խաղող ի վազ սև բծավոր ութ յուն

Դեղձենի

Կարտոֆիլ
Լոլ իկ

Ֆիտ ոֆտ որ ոզ,
ալտ երն արի ոզ
Ֆիտ ոֆտ որ ոզ,
ալտ երն արիո զ

Ծախսի նորման
կգ/հա
2,0-2,5
1000 լ բանվ. հեղ.
1,5-2,0
1000 լ հա
2,0-2,5
1000 լ հա
2,0
400 լ
Բանվ. հեղ
2,0
400 լ/հ ա

Սպասման
ժամկետը

Սրսկում ների
քանակը

7-10

3

7-10

2

Սրսկել
ծաղկ ում ից
առ աջ

3

7-10

3

7-10

3
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Պրեպար ատային ձևը`
թրջվող փոշ ի

 ոնտակտ և սիստեմային ազդեցու
Կ
թյամբ ֆունգիցիդ է խաղողի օիդիումի և
միլդիուի, հնդավորների քոսի, ալրացողի
և պահպանման շրջանի հիվանդություն
ների դեմ

Ազդող նյութը` տրիֆլոքսիստրոբին 500 գ/կգ
Պրեպար ատային ձևը`
ջրալույծ գրանուլներ

Զատոն® լավ է ներ ծծվում տերևների մոմաշերտով, տարածվում է բույսի վրա՝ գա
զային փուլ ի և ազդ ող նյութ ի մշտական ներհոսք ի շնորհիվ։ Օժտված է տրանսլամինար
ակտիվութ յամբ՝ տերև ի արտաք ին մակերեսին ընկնելու դեպք ում ներ ծծվում է նաև տերևի
ստորին մակերես։ Դա ապահովում է ֆունգ իցիդ ային պաշար բույսերի հյուսված քներում
և բար ձրարդ յունավետ, երկարատև պաշտպ անութ յուն հիվանդ ութ յուններից։
Զատոն ® ամուր կպչում է տերև ի մակերեսին, խոչ ընդ ոտում է վարակի ներթ ափան ց
մանը մինչև բերք ի հասնել ը։ Դիմացկուն է եղանակային պայմանների և անձրև աջրերի
հանդ եպ։ Զատոի® մի փոք ր քանակութ յունը ներթ ափանցում է բույսի մեջ և շար ժվում
նրա հակառ ակ մակերես՝ պաշտպանելով տերև ի երկու երեսն էլ։

ԶԱՏՈ® պրեպարատի բնութագիրը
Ընտրողականութ յունը

Առ աջ արկվող ծախսի նորմաներով կիրառ ել իս լավ է ըն
կալվում մշակաբ ույսերի բոլոր սորտերի կողմից։ Ան
վտանգ է մեղուների համար։

»» Ակտ իվոր են

ներ ծծվ ում է տեր ևն եր ի մոմ աշ երտ ի կողմ ից
և կանխ ում է հիվ անդ ութ յունն եր ի հար ուց իչն եր ի ներթ ա
փանց ում ը:

»» Ա ր ա գ որ են

վե ր ա բ ա շ խվ ում է բույս ի վրա, ո ր ի շնոր հ իվ
պաշ տպ ան ում է չմշ ակված ընձյուղները:

Առ ավելութ յունները

»» կայուն է անձրև աջրերի հանդ եպ:
»» Տերև ի մի կողմ ի վրա ընկն ե լ իս ներթ ափ ան ց ում

է մյուս
կո ղ մ և պա շ տ պ ան ում է ամ բ ո ղ ջ տերև ը հիվ անդ ու թ յուն
ներից:

»» Բարելավում է պտուղների պահ ունակութ յունը տեղափ ո
խել իս և պահպ անել իս։
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կիրառությունը
Հիվանդ ութ յուն

Ծախսի
նորման
կգ/հա

Բանվ.
հեղուկի
ծախսը

Սպասման
ժամկետը

Սրսկում ների
քանակը

Խնձորենի,
տանձենի

Քոս

0,15

1000

30

2

Խաղող ի վազ

Օիդ իո ւմ,
մ իլդ իո ւ

0,15
0,3

1000

30

2

0,15

1000

30

2

Պահպանման
ժամանակահատ Սրսկել բերք ահ ավա
վածի հիվանդու քից 28-14 օր առ աջ
թյուններ

ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

Մշակաբ ույս

1. Բարձր ակտիվություն տերևների մակերեսին:
2. Տերևի մակերեսին վերաբաշխվելու ուժեղ էֆեկտ:
3. Կլանում տերևի մոմաշերտի կողմից:
4. Թափանցում բույսի հյուսվածքների մեջ:
5. Տրանսլամինար տեղաշարժում:
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Նոր ֆունգիցիդ է մեզոսիստեմային ազ
դեցությամբ, խնձորենու քոսի դեմ

ԶԱՏՈ ՍԹԱՐ

Ազդող նյութը` տրիֆլոքսիստրոբին 120 գ/լ +
+ պիրիմեթանիլ 400 գ/լ
Պրեպարատային ձևը`
խտացված սուսպենզիա

Երկու բաղադրիչներն էլ ընդունակ են
տեղաբաշխվել գազային փուլում

Զատո® Սթարը կոմբինացված մեզոստեմո ներբ ուսա
յին ֆու նգ իցիդ է՝ լայն ազդ եցութ յամբ։ Պաշտպանու մ է խն
ձորենու ն քոսից, ալ րացող ից, պտղափտու մ ներից, ազդ ու մ
է խաղող ի արծ աթ ագ ույն փտման վրա։ Սրսկման ամենա
հարմար շրջ անը վարդ ագ ույն կոնից մինչև պսակաթ եր
թերի 90%-ի թափվելու ժամանակահատված ն է։ Ազդ եցու
թյունը նկատվու մ է արդ են սրսկումից կես ժամ հետո։

ԶԱՏՈ® ՍԹԱՐ պրեպարատի բնութագիրը
Ազդ եցութ յան մեխանիզմը

Տրիֆլոքսիստրոբինը խախտու մ է հարուցիչ ի բջիջներու մ
շնչառ ութ յան նորմալ ընթ ացք ը։ Պիրիմեթ անիլ ը արգ ելա
 ի կենսասինթ եզ ը։
կու մ է մեթ իոն

Դիմացկունութ յունը

Երկու ազդ ող նյութ երի շնորհիվ բացառվու մ է բույսի կող
մից դիմացկունութ յան առ աջ ացումը։

Համատեղել իութ յունը

Երկու ազդ ող նյու թ պարունակելու պատճառ ով մինչև այլ
նյութ երի հետ խառնել ը պետք է ստուգ ել նրան ց ֆիզ իկաքիմիական համատեղել իութ յունը:

»» Երկու տարբեր ազդ ող նյութ երի համակցութ յան շնոր
հիվ բացառ ու մ է դիմացկունութ յան առ աջ ացումը:

»» Ունի սիստեմային և գազային փուլերով ազդ ելու ունա
Առ ավելութ յունները

կու թ յու ն, որն ա պ ա հ ովու մ է բույս ի վրա պրե պ ա ր ա տ ի
հավասարաչափ բաշխումը:

»» Հարմ ար է օգտ ագ որ ծմ ան համ ար, ունի սրսկ ու մների
միջև ընկած երկար ժամանակահատված :

»» Անձրև ադ իմացկու ն է (սրսկումից 2 ժ անց)։
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կիրառությունը

Խնձորենի,

Խաղող ի վազ

Ծախսի
նորման
լ/հա

Բանվ.
հեղուկի
ծախսը

Սպասման
ժամկետը

Կիրառման
շրջանը

Քոս, ալ ր աց ող,
մոնիլ իոզային
պտղափտ ու մ

0,4-0,6

3

21

Վեգ ետ աց իա յի
ընթ ացք ու մ

Ալ ր աց ող,
մոխր ագ ույն փտու մ

0,4-0,6

2

20

Վեգ ետ աց իա յի
ընթ ացք ու մ

Հիվանդ ութ յուն

գազային փուլ

Տրանսլամինացված

Համակարգված

ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

Մշակաբ ույս

տեղափոխություն

շարժում

գազային փուլ
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Նորագույն սիստեմային ազդեցության
ֆունգիցիդ է կարտոֆիլի և բանջարանո
ցային մշակաբույսերի համար

Ազդ ող նյութ ը` ֆլ ուօպ իկ ոլ իդ - 62,5 գ/լ +
պրոպամոկարբիհիդրոքլորիդ 62,5 գ/լ
Պրեպարատային ձևը`
խտ ացված սուսպ ենզ իա

Ինֆինիտոն® պարունակում է քիմիական նոր խմբի
պատկանող ազդ ող նյութ, որն ունի յուրահատուկ ազդ ե
ցութ յան մեխանիզմ օօ միցետների դասի սնկերի դեմ։ Պրե
պարատը ոչնչացնում է բջջի կմախք ային միա ցումները և
բջջ ային պատը, որը չի կարող անել և ոչ մի ֆունգ իցիդ ։ Ազ
դող նյութ ի ազդ եցութ յունը տարածվում է հարուցիչ ի զար
գացման բոլոր փուլերի, այդ թվում նաև շարժ ուն զոոսպ որ
ների վրա։ Պրեպարատը թափանցում է հյուսվածք ի մեջ և
շար ժվում միջբջջ ային տարած ութ յուններով։ Մյուս ազդ ող
նյութ ը՝ պրոպամոկարբը, ոչ միայն շար ժվում է բույսի մեջ
տարբեր ուղղութ յուններով, այլ նաև հզոր աճման կարգ ա
վորիչ է։ Երկու հզոր ազդ ող նյութ երն իրեն ց նոր ազդման
մեխանիզմով կանխում են պրեպարատ ի հանդ եպ հարու
ցիչների կայունութ յան ձևավորումը։

Ինֆինիտո® պրեպարատի բնութագիրը

Ազդ եցութ յան մեխանիզմը

Տրանսլամինար ազդեցություն։ Ընկնելով բույսի վրա, ֆլ յուօպի 
կոլ իդ ը միջ բջջ ային տար ած ութ յուններ ով թափ անց ում է
հյուսվածք ի մեջ։ Եթ ե վար ակ ը նոր է, այն կանխ ում է սնկի
մից ել իո ւմ ի հետ ագ ա զարգ աց ում ը։
Սիստ եմ ային ազդ եց ութ յուն. Լիա րժ եք սիստ եմային ազդ ե
ցութ յան շնորհիվ պրոպ ամ ոկ արբի հիդր ոքլորիդ ը ապ ահ ո
վում է պաշ տպ ան ակ ան ազդ եց ութ յան երկ ար ատև ութ յուն և
բույս ի նոր ձևավորված մաս երի պաշտպ ան ութ յուն։
Խթ ան ող ազդ եց ութ յուն. պրոպ ամ ոկ արբի շնորհիվ ունի աճը
խթան ող ազդ եց ութ յուն:

»» Նոր ազդման մեխանիզմի ներդրում՝ յուրահատ ուկ ֆուն
գից իդ ային հատկ ութ յուններ ով:

»» Ուն ի
Առ ավելութ յունները
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հզոր սիստ եմ ային, տրան սլ ամ ին ար և հակ ասպ ո
րային էֆ եկտ:

»» Ունի երկարատև պաշտպանական ազդ եցութ յուն:
»» Բար ձրացնում է բերքի որակը:
»» Ունի հիանալ ի ընտրողականութ յուն:

կիրառությունը
Հիվանդ ութ յուն

Ծախսի
նորման
կգ/հա

Բանվ.
հեղուկի
ծախսը

Սպասման Սրսկում ների
ժամկետը
քանակը

Կարտոֆիլ

Ֆիտոֆտորոզ-սրսկում
վեգետացիայի ընթաց
քում, սկսած բող բոջման
վերջից մինչև ծաղկումը

1,2-1,6

400

10

3

Վարունգ

Կեղ ծ ալր աց ողսրսկում վեգ ետ աց իա յի
ընթ ացք ում

1,2-1,6

400

10

2

ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

Մշակաբ ույս
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Մ
 եզո-սիստեմային ազդեցության
ֆունգիցիդ է

Ազդ ող նյութ ը` ֆենամ իդ ոն - 75 գ/լ + պրո
պամոկարբի-հիդրոքլորիդ 375 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
թրջվող փոշ ի, սուսպ ենզ իոն կոնց են տր ատ

Կ
 ոնսենտոն® ֆենամիդոն և պրոպամոկարբի հիդրոքլորիդ ազդող նյութեր պարունակող
ֆունգիցիդ է։ Յուրահատուկ է նրա կրկնակի ազդեցությունը՝ ալտերնատիոզ ի և ֆիտոֆտո
րոզ ի դեմ, որը հնարավորություն է տալ իս պայքարել խառը տիպի վարակների դեմ։ Միաժա
մանակ, ինչպես բոլոր պրոպամոկարբ պարունակող պրեպարատները, օժտված է բույսի աճը
կարգավորելու հատկությամբ։ Ֆենամիդոնը ապահովում է պրոֆիլակտիկ, հակասպորային
և բուժիչ ազդեցություն հարուցիչի նկատմամբ։ Պրեպարատը արդյունավետ է նաև շատ մշա
կաբույսերի կեղծ ալրացող ի նկատմամբ։ Առավել տարածված են կարտոֆիլ ի և լոլ իկի ֆի
տոֆտորոզ ը։ Հիվանդությունը ժամանակին չկանխելու դեպքում կարող է ամբող ջությամբ
բերքը ոչնչանալ։ Ֆիտոֆտորոզ ի զարգացման համար շատ նպաստավոր են սառը գիշերնե
րը և տաք ցերեկները։ Սնկի սպորները անձրևի միջոցով կարող են բույսից անցնել հող ի մեջ և
վարակել կարտոֆիլ ի պաշարները, որը կարող է հանգեցնել բերքի զգալ ի կորստի։
Ալտերնարիոզ ը կամ գորշ բծավորությունը սովորաբար հանդիպում են ավել ի շուտ, քան
ֆիտոֆտորոզ ը։ Տաք եղանակը նպաստում է հիվանդության զարգացմանը։ Լոլ իկի մոտ կա
րող է նկատվել նաև պտղ ի փտում։

Կոնսենտոն® պրեպարատի բնութագիրը
Հար ուց իչ ի բջջ ի միտ ոք ոիդ րի ումներ ում խախտ ում է շնչառ ակ ան
պրոց ես ը ։ Քայք այում է ֆոսֆ ոլ իպ իդների և ճարպ ային բջիջների
կենս աս ինթ եզ ը։

Ազդ եցութ յան
մեխ անիզմը

»» Միանգամայն տարբեր ազդման մեխանիզմով երկու տարբեր ակտիվ
նյութ երի համ ադր ութ յուն ը բաց առ ում է բույս ի դիմ ադր ութ յուն ը:

Առ ավելութ յունները

»» Ունի խառ ը վարակի հսկողութ յան հնարավորութ յուն:
»» Ունի պրոֆիլակտիկ, բուժիչ և հակասպորային ազդեցություն:
»» Ունի լրացուցիչ խթանիչ ազդ եցութ յուն:

կիրառությունը
Հիվանդ ութ յուն

Ծախսի նորման

Սպասման
ժամկետը

Սրսկում ների
թիվը

Կարտոֆիլ,
լոլիկ

Ալտ երն արիո զ,
ֆիտ ոֆտ որ ոզ

1,5-2,0

21

3

Սոխ

Կեղ ծ ալ ր աց ող

1,5-2,0

14

2

Վարունգ

Կեղ ծ ալ ր աց ող

1,5-2,0

14

3

Մշակաբ ույս
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Մեզոսիստեմային և սիստեմային ազդե
ցության ֆունգիցիդ է

Նատիվոն® պարունակում է երկու ազդ ող նյութ՝ տրիֆլոկսիստրոբին և տեբ ուկոնազոլ։
Առ աջինն ունի պաշտպ անական նշանակութ յուն, իսկ երկրորդ ը՝ բուժ իչ։ Այդ պատճառ ով
Նատ իվ ոն նկատ ել ի առ ավ ել ութ յուն ուն ի օդ իո ւմ ի դեմ կիր առվ ող ցանկ աց ած պրեպ ա
րատի նկատմամբ։ Այն արդ յունավետ է նաև սև և մոխրագ ույն փտումների, կարմրախտի
դեմ պայք արել իս։ Եթ ե մշակութ յունը կիրառվում է ծաղկման ընթ ացք ում, ապա զգալ իորեն
պակասեցնում է մոխրագ ույն փտումով վարակված ութ յան աստիճանը։

ՆԱՎԻՏՈ® պրեպարատի բնութագիրը
Ազդեցության մեխանիզմը

Քայք այում է հարուցիչ ի միտոք ոնդրիալ բջիջները և խախ
տում շնչառ ական պրոցեսը:

»» Միա նգ ամ այն տարբ եր ազդ եց ութ յան մեխ անիզմ ով երկ ու
ազդ ող նյութ երի միավոր ում:

»» Բացառ ում է հարմարվողականութ յունը:
»» Ակտիվ է հիվանդ ութ յան զարգ ացման բոլոր փուլերի նկատ

Առ ավելութ յունները

մամ բ:

»» Տարբեր մշակաբույսերի մոտ ունի ազդեցության լայն ոլորտ:
»» Ունի պրոֆիլակտիկ, բուժիչ և հակասպորային ազդեցություն:
»» Կիրառման մեջ ճկուն է ամբող ջ սեզոնի ընթ ացքում:
կիրառությունը
Մշակաբ ույս

Ծախսի նորման
կգ/հա

Սրսկման
ժամկետը

Կիրառման
քանակը

0,3-0,35

20

2

Խաղողի վազ Օիդ իում, կարմրախ տ,

0,16-0,18

20

2

Կարտոֆիլ,
լոլ իկ

Ալտ երն արիո զ

0,25-0,35

20

2

Գազար

Ալտ երն ատ իո զ, ալ ր աց ող,
սպիտ ակ փտում

0,3-0,4

20

2

Խնձորենի

Հիվանդ ութ յուն
Քոս, ալ ր աց ող
սև փտում
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Ազդ ող նյութ ը` Տրիֆլոկս իս տր ոբին - 260,4
գ/կգ + տեբուկոնազոլ 53,9 գ/կգ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
Ջր ալույծ գրան ուլներ

Կոնտակտ-սիստեմային ֆունգիցիդ
խաղողի միլդյուի դեմ պայքարում

է

Ազդող նյութը` իպրովալ իկարբ 55 գ/կգ +
+ պրոպինեբ - 613
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
թրջվող փոշ ի

Մելոդի® Դուո-ն նոր կոնտակտ-սիստեմային ազդ եցութ յան կոմբինացված ֆունգ իցիդ
է, որը պարունակում է տարբեր ազդեցության մեխանզմով երկու ազդող նյութեր՝ իպրովալի
կարբ և պրոպինեբ։ Իպրովալիկարբը կարողանում է արագ ներթափանցել բույսի մեջ և շարժվել
ներքևից վերև ուղղությամբ՝ ազդելով կանխարգելման և բուժման միջոցով։ Այն ճնշում է սնկի
սպորների աճը, քայքայում միկրոուղ իները, խոչընդոտում զոոսպորների առաջացումը։ Մյուս
ազդող նյութը՝ պրոպինեբը, օգնում է իր կոնտակտ և բազմակողմանի ազդեցության մեխանիզ
մով։ Բացի այդ, պրոպինեբն իր կազմում պարունակում է բավական քանակությամբ ցինկ, որը
լրացուցիչ մատակարարվում է բույսին որպես կարևորագույն միկրոէլեմենտ։ Ցինկի անբավա
րա ր ու թ յան նկատմ ա մ բ շատ զգայուն է խա ղ ող ի վա զ ը։ 2,5 կգ/ հ ա ծախ ս ի նորմ այով
Մելոդ ի ® Դուո-ով մշակումը լրացուցիչ 460 գ ցինկով սնուցում է 1 հա-ի համար։

մԵԼՈԴԻ® դՈՒՈ պրեպարատի բնութագիրը

Մշակում ների պայմանները

Մշակումները պետք է սկսել մինչև վարակի նկատվել ը,
երբ եղանակային պայմանները նպաստավոր են նրա
զարգ ացման համար կամ ծայրահեղ դեպք ում հիվան
դութ յան առ աջին նշանները նկատվելու դեպք ում։

»» Ունի պրոֆ իլակտ իկ, բուժ իչ և հակ ասպ որ ային ազդ ե
ցութ յուն:

»» Ունի սիստեմային և կոնտակտ ազդ եցութ յունների հա
Առ ավելութ յունները

մադր ութ յուն:

»» Բույսին լրացուցիչ սնուցում է ցինկով:
»» Ունի տոկսիկոլոգ իական լավ բնութ ագ իր:
»» Հիանալ ի բաղադ րիչ է խաղող ի վա զ ը հիվանդ ու թ յուն
ներից պաշտպ անելու համ ակ արգ ում։
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Մշակաբ ույս

Հիվանդ ութ յուն

Խաղող ի վազ Ֆիտ ոֆտ որ ոզ
Կարտոֆիլ

Ֆիտ ոֆտ որ ոզ,
ալտ երն արիո զ

Լոլ իկ, սմբուկ

Միլդ յու,
սև բծավոր ութ յուն

Վարունգ

Պեր ոն ոսպ որ ոզ

Սոխ

Պեր ոն ոսպ որ ոզ

Ծախսի նորման
կգ/հա

Սպասման
ժամկետը

Սրսկում ների
քանակը

2,0-2,5 1000 լ/հ ա

25

4

1,5-2,0
1000 լ/հա

20

2

2,0

20

3

20

2

20

3

2,0

2,5-3,0

ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

կիրառությունը

Սիստեմային ազդեցությամբ և աճման
խթանիչ էֆեկտով ֆունգիցիդ է՝ բան
ջարաբոստանային մշակաբույսերը կեղծ
ալրացողային և արմատային փտում առա
ջացնող հարուցիչներից պաշտպանելու
համար

ԷՆԵՐՋԻ
Ազդ ող նյութ ը` պր ոպ ամ ոկ արբի հիդր ոքլո
րտդ - 530 գ/լ + ալ յումինի ֆոսետիլ 310 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
Ջր ալույծ կոնց են տր ատ

Պրևիկուր® Էներջին պարունակում է պրոպամոկարբի հիդրոքլորիդ և ալ յումինե ֆո
սետիլ, որոնք ապահովում են լիակատար սիստեմային պաշտպանութ յուն, ինչպես նաև
խթանում են բույսի աճը, զարգ ացումը, բար ձրացնում են դիմադրողականութ յունը։ Պրե
պարատն արդ յունավետ է օօմիցետների դասի հարուցիչների նկատմամբ, որոնք առ ա
ջացնում են արմատային փտումներ, կեղծ ալրացող, ինչպես նաև ազդ ում է ֆիտոֆտորայի
հարուցիչ ի վրա։

Պրեվիկուր® Էներջին պրեպարատի բնութագիրը

Ազդեցության մեխանիզմը

Առ անձնանում է կեղծ ալրացողների և արմատային
փտումների նկատմամբ բացառ իկ բար ձր պրոֆիլակտիկ
ազդ եցութ յամբ՝ ինչպես բույսի սրսկման, այնպես էլ հող ը
մշակելու միջ ոցով։ Բացի հարուցիչ ի վրա ազդ ելուց, պրո
պամոկարբը նաև հանդ իսանում է աճման խթանիչ, որը
պրեպարատին անփոխարինել ի է դար ձնում հող ը և ծիլերը
ջերմոցում մշակել իս, ինչպես նաև ծիլերը դաշտ տեղափո
խելուց հետո սրսկել իս։ Մյուս ազդ ող նյութ ը՝ ֆոսետիլ ը,
յուրահատուկ է իր ազդ եցութ յան մեխանիզմով այն առ ու
մով, որ բույսի մեջ տեղաշար ժվում է երկու ուղղութ յամբ՝
ներքևից վերև և վերև ից ներքև, ընդ որում անմիջ ապես
թափանցում է բույսի մեջ։

»» Երկու բաղադրիչներն էլ ունեն ազդ եցութ յան նույն ոլորտը,
բայց տարբ եր մեխ անիզմ ներ ով են ազդ ում:

»» Հարուցիչ ի վրա բազմակողմանի ազդ եցութ յունը հանգ եց
նում է ֆունգ ից իդ ային էֆ եկտ ի ուժ եղացմ ան ը:

Առ ավելութ յունները

»» Երկ ու

բաղ ադր իչն եր ն էլ բաց ի բուժ իչ ազդ եց ութ յուն ից,
ունեն նաև խթան իչ և դիմ ացկ ուն ութ յուն ը բար ձր ացն ող
ազդ եց ութ յուն:

»» Ունեն օգտագ ործման ճկունութ յուն՝ օգտագ ործ ում են տար
բեր եղ ան ակն եր ով ՝ սրսկ ում, հող ի ոռ ոգ ում, կաթ իլ ային
ոռ ոգ ում։
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կիրառությունը

Վարունգ
բաց գրունտում

Հիվանդ ութ յուն

Ծախսի
նորման
լ/հա

Սպասման Սրսկումների
ժամկետը
թիվը

Ալրաղաց, արմատային
փտում և պերոնոսպորոզ

2,5

20

2

Վարունգ
ջերմոցում

Ալ րացող, արմատային
փտում և պերոնոսպ որոզ

3-4 մլ/2լ ջրին
1 քմ-ում

10

2

Ձմերուկ,
սեխ

Պերոնոսպորոզ-սրսկում՝
վեգ ետացիա յի ընթ ացք ում

2,0
1000 լ ջրին

30

2

3-4մլ/2լ ջրին

7-10

Արմատային փտում-հող ի
Վարունգի, լոլ իկի,
ոռ ոգ ում սերմերը ցանելուց
կաղամբի, տաքդեղ ի,
հետո
սմբուկի, ձմերուկի
Սրսկում վեգետացիայի
սածիլներ
ընթացքում

2
20 գ/10լ ջրին

30

Արմատ ային փտման դեմ արդյունավետ է նաև կաթիլային ոռոգումը։ 3 լ 1 հա ծախսի
նորմ այով։ Սրսկ ումներ ի առ ավ ել ագ ույն քան ակ ը հող ում՝ 2, արհեստ ակ ան սուբստ
րատ ում՝ 4։ Սրսկումները պետ ք է կատ արել մինչև վարակի նկատվելը, ծայրահեղ դեպ
քում՝ հիվանդության առաջին նշանները նկատվելիս։

ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

Մշակաբ ույս

Սիստեմային ազդեցության
նոր ֆունգիցիդ է
Ազդող նյութը` պիրիմեթանիլ - 400 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
սուսպ ենզ իոն կոնց են տր ատ

ՍԿԱԼԱ

Սկալան ® պար ուն ակ ում է պիր իմ եթ ա
նիլ ազդ ող նյութ՝ սիստ եմ ային ազդ եց ու
թյամ բ։ Պիր իմ եթ ան իլ ն ուն ի յուր ահ ատ ուկ
հատկ ութ յուն՝ գազ ային փուլ ի շնորհ իվ
ամբ ող ջ ութ յամ բ տեղ աշ ար ժվ ում է բույս ի
միջբջջային տար ած ութ յունն եր ի և ան ոթ
նե ր ի միջ ով։ Ակտ իվ է նույն իս կ սա ռ ը ե ղ ա
նակ ի դեպ ք ում և ազդ ում է հա ր ու ց իչի
վրա նրա առ ավ ել վաղ փու լե ր ում։ Ու ն ի
իսկ ակ ան բուժ իչ ազդ եց ութ յուն՝ ճնշ ում է
հիվ անդ ութ յուն ը բույս ը վար ակվել ուց 72
ժամվ ա ընթ ացք ում։

ՍԿԱԼԱ ® պրեպարատի բնութագիրը
Ազդեցության մեխանիզմը
Քայք այում է մեթ իոնինի կենսասինթ եզ ը
Առ ավելութ յունները

»» Ու նի պրոֆ իլակտ իկ և բու ժ իչ ազդ ե ց ու
թյուն

»» Գազային փուլ ի շնորհիվ պրեպ ար ատն
ամբ ող ջ ութ յամ բ տեղաբ աշ խվում է բույ
սի մակեր ես ով

»» Ուն ի

կիր առմ ան ճկուն ութ յուն՝ մշակ ու
թյունն եր ի միջ և ընկ ած տևող ութ յուն ը
երկ ար ացնելու միջ ոց ով

»» Պրոֆ իլ ակտ իկ,

բուժ իչ և հակ ասպ ո
րային ազդ եց ութ յուն

»» Վաղ շրջ ան ում բույս երի հար ուց իչները
ճնշ ելու ուն ակ ութ յուն

»» Դ իմ ացկ ուն

է լվացմ ան նկատմ ամ բ
(սրսկ ում ից 2 ժամ անց)

»» Ակտիվ գործ ում է նաև ցած ր ջերմաստի
ճան ային պայմաններ ում

կիրառությունը
Մշակաբ ույս

Հիվանդ ութ յուն

Ծախսի նորման
լ/հա

Սպասման Սրսկումների
ժամկետը
թիվը

Քոս

1,0-1,2

21

3

Պտղափտ ում ներ

1,8-2,2

21

2

Խաղող ի վազ

Մոխրագ ույն փտում

1,0-1,2

20

2

Դեղձենի

Մոնիլ իո զ,
կլ յաստերոսպորիո զ

0,75-1,0

28

2

Սալորենի

Մոնիլ իո զ

0,75-1,0

28

2-3

Խնձորենի

ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

Բանվորական հեղուկի քանակը՝ 1000 լ/հա
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ՏԵԼԴՈՐ

Ն
 որ, քիչ թունունակ ֆունգիցիդ է խաղողի
և պտղատու մշակաբույսերի համար՝ պահ
պանման ժամանակ հանդիպող հիվան
դությունների և փտումների դեմ

Ազդող նյութը` ֆենհեկսամիդ - 500 գ/կգ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
ջրալույծ գրանուլներ

Տելդորը® նոր ֆունգ իցիդների դասի միանգամայն նոր ազդեցութ յան մեխանիզմով պրե
պարատների առաջին ներկայացուցիչն է։ Այն ճնշում է ստիրոլ ի կենսասինթ եզ ը։ Դրա հետ
կապված, անհրաժ եշտ է Տելդորը® կիրառել այն դեպքում, երբ ստանդարտ պրեպարատնե
րի նկատմամբ նկատվում է դիմացկունութ յուն։ Իր բարենպաստ թունաքիմիական և էկոլո
գիական բնութ ագրերի շնորհիվ Տելդորը® շատ արագ գրանցվել է բազմաթ իվ երկրներում։

ՏԵԼԴՈՐ® պրեպարատի բնութագիրը

Ազդ եցութ յան ոլորտ ը

Ազդ եցութ յան մեխանիզմը

Տելդորը® հիան
 ալ ի ազդ եցութ յուն է ունենում խաղող ի
մոխրագ ույն փտման դեմ և կարող է կիրառվել ամենա
վաղ ժամկետից մինչև բերք ահավաք ը։
Տ
 ելդորը® պաշտպանում է պտուղներին նաև պահպան
ման ժամանակ և պահպանում է նրան ց որակը տեղա
փոխման ժամանակ։ Շատ երկրներում Տելդորը® ունի
շատ կար ճ սպասման ժամկետ. 1 օր ելակի համար, 2 օր
բալ ի և կեռ ասի համար, 4 օր խաղող ի համար։
Տելդորը® ընկնելով բույսի մակերեսին, նրա ազդ ող նյու
թը (ֆենդ եկսամիդ) առ աջ ացնում է թաղանթ, որը կան
խում է հարուցիչ ի թափանցումը բույսի մեջ։ Այս թաղան
թը չի վերանում բույսի մակերեսից, որն էլ ապահովում է
ֆունգ իցիդ ի ազդ եցութ յան երկար ընթ ացք ը։

»» Ունի ազդ եցութ յան նոր մեխանիզմ:
»» Մոխր ագ ույն փտման դեմ չունի խաչաձև դիմացկութ յուն
Առ ավելութ յունները

այլ պրեպ ար ատների հետ կիր առ ել իս:

»» Շատ լավ արդ յունք է ցուցաբերում մոխրագ ույն փտման և
հար ակից հար ուց իչների դեմ:

»» Անվտանգ է օգտագ ործ ողների, սպասարկողների և շրջա
կա միջ ավայրի համ ար։
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Խաղող ի վազ Մոխրագ ույն փտում

Ծախսի նորման
կգ/հա

Սպասման
ժամկետը

Սրսկում ների
քանակը

0,8-1,0

4

1-3

7

3

4

3

Բալենի,
կեռասենի,
դեղձենի

Մոնիլ իո զ

1,0

Լոլ իկ

Պտղափտ ում ներ

1-2

Ելակ

Պտղափտում ներ

0,8-1,0

ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

կիրառությունը

Բարձրարդյունավետ ֆունգիցիդ է հա
ցահատիկային մշակաբույսերի, շաքարի
ճակնդեղի, խաղողի և կանաչ ոլոռի ին
տենսիվ մշակության համար

ՖԱԼԿՈՆ

Ազդող նյութերը` Տեբուկոնազոլ - 167 գ/լ +
+ տրիադիմենոլ - 43 գ/լ + Սպիրոկսամին 250 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը`
Էմ ուլս իոն կոնց են տր ատ

Ֆալկոնը® սիստեմային ազդեցության նոր ֆունգիցիդ է, որի կազմի մեջ մտնող երեք
ազդող նյութերն ամբող ջով ին բացառում են ինքնապաշտպանությունը։ Ֆալկոնը® օժտված
է պրոֆիլակտիկ և բուժիչ հատկությամբ։ Ունի ակտիվության լայն ոլորտ, ցուցաբերում է եր
կարատև ազդեցություն և լավ պրեպարատ է հանդիսանում խառնուրդներով օգտագործելու
համար։

ՖԱԼԿՈՆ® պրեպարատի բնութագիրը
Համատեղել իութ յունը

Ֆալկոնը® կարել ի է խառնել աճման շատ կարգ ավորիչների,
հեղուկ պարարտանյութ երի, ինսեկտիցիդների, այլ կոնտակտ
և սիստեմային ֆունգ իցիդների հետ։

Թունունակութ յունը

Պրեպարատը վտանգ ավոր չէ մեղուների համար՝ նշված
ծախսի նորմաները պահպանելու դեպք ում։ Չի թույլատրվում
օգտագ որ ծված տարաները, պրեպարատի մնացորդները և
փաթ եթ ավորում ները նետել ջրամբարները։

»» Ֆունգ իցիդների շարքում N1 պրեպարատն է հացազգ ի մշակա
բույս երի համ ար:

»» Իր բաղադրութ յան մեջ ունի երեք ազդ ող նյութ:
»» Ունի կիրառման լայն ոլորտ (հացազգ ի մշակաբույսեր, շաքարի
ճակնդ եղ, խաղող):

Առ ավելութ յունները

»» Հնար ավ որ

ռութ յունում:

է ամ են տար ի կիր առ ել միևն ույն ցանք աշ րջ ան ա

»» Ու ն ի

լավ ար տ ա հ այտ վ ած պրո ֆ իլ ակտ իկ և բու ժ իչ ազդ ե ց ու
թյուն՝ արգ ելակմ ան էֆ եկտ ով:

»» Ունի ցած ր ծախսի նորմա։
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Սրսկել բույսերի ծլելուց մինչև
Աշնանացան և ծաղկման վերջը ալրացող ի,
գարն ան աց ան ցանցավոր բծավորութ յան,
ցորեն, գարի
հասկի և տերևների սեպտ որ
իոզ ի, գորշ բծավորութ յան դեմ

Ծախսի
նորման
կգ/հա

Սպասման
ժամկետը

Սրսկում ների
քանակը

0,6

30

1

Շաքարի
ճակնդեղ

Սրսկե լ վեգ ետ աց իա յի ընթ աց
քում ալ ր աց ող ի և ցերկ ոսպ ո
րոզ ի դեմ

0,6-0,8

20

2

Խաղող ի վազ

Սրսկել ծաղկումից հետո մինչև
պտղալ իցը՝ օիդ իումի դեմ

0,3

30

4

Կանաչ ոլոռ

Սրսկում վեգետացիայի ընթ աց
քում՝ ասկոխիտոզ ի դեմ

0,5-0,6

30

1
ՖՈՒՆԳԻՑԻԴՆԵՐ

կիրառությունը

Կարտոֆիլի սերմերի ախտահանիչ է
կրծող և ծծող վնասատուների, ինչպես
նաև սնկային հիվանդությունների դեմ

ՊՐԵՍՏԻԺ

Ազդող նյութերը` իմ իդ ակլոպրիդ - 140 գ/լ +
պենցիկուրոն - 150 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը
սու սպ ենզ իոն կոնց են տր ատ

Պրեստիժը® սիստեմային և կոնտավոր ազդ եցութ յան ինսեկտո-ֆու նգ իցիդ ային ախ
տահանիչ է։ Լուծ ու մ է լարաթ րթ ու րների և վիրուսակիր լվիճների դեմ պայք արի խնդ իրը՝
պալարների տնկելու ց մինչև փրե րի ընկնել ը, ինչպես նաև կոլորադ յան բզեզ ի դեմ պայ
քարի խնդ իրը՝ ծլելու ց մինչև բույսի ծաղկել ը։ Ֆունգ իցիդ ային տեսանկ յունից Պրեստիժը®
ուղղված է ռինկոսպորոզ ի դեմ պայք արելու ն, լրացուցիչ լավ արդ յու նք է ցուցաբերու մ քո
սերի և թաց փտու մների դեմ պայք արու մ։

ՊՐԵՍՏԻԺ® պրեպարատի բնութագիրը

Կիրառ ութ յունը

Կարտոֆիլ - պալարների ախտահանում
տնկումից առ աջ, ծախսի քանակը - 1լ/տ՝
բանվորական հեղուկի ծախսը - 10-20 լ/տ:
Ջրով նոսրացված պրեպարատը համա
չափ ծածկու մ է կարտոֆիլ ի պալարների
մակերեսը։ Մշակումը կատարել կար
տոֆիլ ը հողու մ տնկելու ց առ աջ։ Պրե
պարատ ը պետք է օգտագ ործ ել ջրու մ
լուծ ելու ց անմիջ ապես հետո, բանվ., լու
ծույթն էլ չպետք է երկար պահել առ ան ց
խառնելու ։

»» Հիան ալ ի

Առ ավելութ յունները
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պաշ տպ ան ու մ է կարտ ոֆ իլ ը
կոլ որ ադ յան բզեզ ից, հող ային վնաս ա
տուներից և բույս ի աճի ու զարգ ացմ ան
ընթ ացք ու մ հանդ իպ ող հիվանդ ութ յու ն
ներից:
»» Կատ ար ու մ է համ ակ ցվ ած պաշ տպ ա
նութ յու ն՝ վնաս ատ ուն եր ի և հիվ անդ ու
թյու նների դեմ:
»» Շատ երկ ար պաշ տպ ան ու մ է բույս ին
(մինչև ծաղկել ը):
»» Անվ տան գ է օգ տ ակ ար միջ ատն ե ր ի և
շրջ ակ ա միջ ավայրի համ ար:
»» Արդ յու նվ ետ պաշ տպ ան ու մ է բերք ը
նաև պահպ անմ ան ժամ ան ակ:

Սիստեմային ախտահանիչ է հացահատի
կային մշակաբույսերի սերմերի սնկային
հիվանդությունների դեմ

Ազդող նյութը` տեբուկոնազոլ - 120 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը
հոս ող սու սպ ենզ իոն կոնց ենտր ատ

ՌԱՔՍԻԼ® ՈՒԼՏՐԱ պրեպարատի բնութագիրը

Կիրառ ութ յունը

Ցորեն - քարամրիկ և փոշեմրիկ, արմատային փտու մներ,
սեպտորիո զ, բծավորութ յու ն - 0,2-0,75 լ/տ սերմին:
Գարի - քարամրիկ և փոշեմրիկ, հելմինտոսպորիո զ, բծավո
րութ յու ն, արմատային փտու մ ներ - 0,2-0,75 լ/տ սերմին:
Վարսակ - հելմինտոսպորիոզ, մրիկներ, բծավորութ յուն - 0,250,75 լ/տ սերմին: բար ձրարդ յունավետ ախտահանիչ նյութի՝
տեբ ուկոնազոլ ի առկայութ յան շնորհիվ ռաքսիլ ուլտրան ոչն
չացնու մ է սերմի մակերեսին և հողու մ եղած վարակը։ Աճը
կարգ ավորող ազդ եցութ յան, լայն սպեկտրի հիվանդ ութ յու ն
ների դեմ ակտիվ պայք արի և համեմատաբար ցած ր արժ եք ի
շնորհիվ ռաքսիլ ուլտրան անփոխարինել ի պրեպարատ է ժա
մանակակից գյուղատնտեսութ յան մեջ։

Ախտահանումը

Օգտագ ործ ելու ց առ աջ Ռաքսիլ® ուլտրան պետք է նոսրացնել
ջրով - 9,8 լ ջուր + 0,2 լ Ռաքսիլ® ուլտրա = 10 լ պատրաստ ի
սուսպենզ իոն խառնու րդ 1000 կգ սերմերի համար։

Առ ավելութ յունները

»» Աճը կարգ ավորող ազդ եցութ յու ն:
»» Ցած ր օգտագ ործման նորմա:
»» Օպտիմալ ներդ աշնակութ յու ն գնի և արդ յու նքի միջև:
»» Կենսաբանական ակտիվութ յան լայն ոլորտ:
»» Ֆիտոտոկսիկ չէ։ Ախտահանված սերմերը կարող են պահպան
վել մեկ տարվա ընթացքում՝ առանց ցանքի որակի իջեցման:

»» Համարվու մ է նորագույն ներկանյու թ և լուծ իչ։
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ՍԵՐՄԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՆԵՐ

Ռաքսիլ® ուլտրան բարելավված և կատարելագ որ ծված պրեպարատային ձև է, որն
ապ ահովու մ է հուսալ ի պաշտպանութ յու ն մի շարք հիվանդ ութ յու նների հարուցիչների
դեմ, որոնք սերմերից և հող ից փոխան ցվու մ են բոլոր հացազգ ի մշակաբ ույսերին և ունեն
լավ արտահայտված աճը խթանող ազդեցութ յու ն: Դրա շնորհիվ Ռաքսիլ® ուլտրան նպաս
տում է լավ փնջ ավորված խորը գնացող արմատային համակարգ ի ձևավորմանը։ Աշնա
նացան ցորենի սերմերը ավել ի դիմացկու ն են ցրտ ի և երաշտի նկատմամբ։ Պրեպարատը
չի ազդ ու մ սերմերի ծլունակութ յան վրա։

Ինսեկտո-ֆունգիցիդային ազդեցության
ախտահանիչ է կարտոֆիլը կրծող և
ծծող վնասատուներից, ինչպես նաև ծի
լերը հիվանդություններից պաշտպանե
լու համար
Ազդ ող նյութ երը՝ կլոտ իանիդ ին 207գ/լ +
+ պենֆ ու լֆ են 66.5 գ/լ
Պր եպ ար ատ ային ձևը՝
սու սպ ենզ իոն կոնց ենտր ատ

Ազդեցության
մեխանիզմը

Էմեստո® քվանտումը նոր սերնդ ի առ աջին պրեպարատն է,
որը պարունակու մ է նորագ ույն ազդ ող նյու թ՝ պեն ֆլուֆեն: Այն
կարտոֆիլ ը պաշտպ անու մ է ռիզոքտոնիոզ ից՝ սև քոսից (պահ
պանման ժամանակ), օգտագ որ ծվու մ է շատ ցած ր նորմանե
րով (մոտ 20գ 1տ սերմին): Բացի այդ, պեն ֆլուֆենը ավելի լավ
է ազդ ու մ արծ աթ ագ ույն և սովորական քոսի վրա:Կլոտիանի
դինը առ անձնանու մ է բույսի միջ ով լավ տեղաշար ժվելու հատ
կութ յամբ, ինչպես նաև առ ավել լայն ազդ եցութ յան ոլորտով:

Կիրառությունը

Բանվորական հեղու կ պատրաստելու համար անհրաժ եշտ
քանակութ յամբ պրեպարատը պետք է լուծ ել 10-20լ ջրու մ և
լավ խառնել: Այս բանվ. խառնու րդ ը բավական է 1տ ցանք ա
նյու թ ախտահանելու համար (ինչք ան պալարները մանր են,
այնք ան շատ բանվ. հեղու կ է օգտագ որ ծվու մ):
Մշակումը պետք է կատարել պալարները ցանելու ց առ աջ:
Ցանկալ ի չէ բանվ. հեղուկը երկար ժամանակ թողնել առ ան ց
խառնելու: Ախտահանված ցանք անյութ ը (պալարները) պետք
է ցանել ախտահանելու ց հետ ո հնարավորին չափ կար ճ ժա
մանակի ընթ ացք ու մ:

Առ ավելութ յունները

»» Հարուցիչ ի նկատմամբ նոր ազդ եցութ յան մեխանիզմ:
»» զգայուն հարուցիչների և վնասատուների ոլորտի ընդարձակում:
»» Բաքային խառնու դների կիրառման հնարավորութ յու ն:
»» Բարենպաստ էկոլոգ իական ազդ եցութ յու ն:
»» Արդ յունավետութ յան բարձրացում նորագ ույն ստանդ արտների
շնորհիվ:

»» Խաչաձև ռեզ իստենտութ յան բացակայութ յու ն:
կիրառությունը
Մշակաբ ույս

Կարտոֆիլ
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Վնասակար օբյեկտ

Ծախսի նորման
լ/տ

Լարաթ րթ ու ր, կեղծ լարաթ րթ ու ր, բզեզների թրթ ու ր
ներ, կոլորադ յան բզեզ, բվիկներ, լվիճներ, տրիպսներ,
ռիզոկտոնիոզ, նաև սովորական և արծ աթ ագ ույն քոս

0.25-0.3

Ս
 ԵՐՄԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆԻՉՆԵՐ

Էմեստո® Քվանտում պրեպարատի բնութագիրը

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

