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ПРОПОЗИЦІЯ ВІД КОМПАНІЇ Agrosfera LTD

В
и роб ни ки, які серй оз но зай ма ють ся 
ви ро щу ван ням зернових колосових, 
вже дав но усвідо ми ли важ ливість 
мак си маль но го збе ре жен ня жит тя 

та здо ров'я рос лин від сходів до ку щен ня. Бо 
ме то да «сій гу с то — не бу де пу с то» не прий-
нят на для справжнь о го гос по да ря, який 
за сто со вує на уко вий підхід, а са ме: прискіпли-
во підхо дить до ви бо ру сор то во го скла ду, 
вра хо вує ре ко мен дації се лекціонерів і 
на уковців що до норм висіву, міне раль но го 
жив лен ня, термінів сівби та за хи с ту від шкід-
ників та хво роб.

Роз маїття пре па ратів для об роб ки насін-
ня зернових колосових ство рює ілюзію 
ши ро ко го ви бо ру. Але більшість пре па ратів 
по вто рює комбінації ком по нентів, які мож на 
пе релічи ти на паль цях однієї ру ки. То му до 
ос тан нь о го ча су не бу ло про труй ни ка, який 
би був са мо до статнім та за без пе чу вав 
по вний за хист від мак си му му за гроз. На пер-
ший по гляд ба га то ком по нентні про труй ни ки, 
які є на рин ку та поєдну ють в собі фунгіцидні 
та інсек ти цидні скла дові, по винні за без пе чу-
ва ти та кий за хист, але це ли ше на пер ший 
по гляд. Роз г ля не мо це на при кладі ши ро ко 
відо мо го чо ти ри ком по нент но го про труй ни ка: 
на чеб то два фунгіци ди (те бу ко на зол, 
протіоко на зол) та два інсек ти ци ди (клотіані-
дин та імідак ло прид) — це надійний заслін 
для най шир шо го спе к т ру хво роб та шкідни-
ків. Втім це не зовсім так, оскільки ці ком по-
нен ти на ле жать до од них хімічних груп, 
ма ють од на ко вий ме ханізм дії та до б ре кон-
тро лю ють одні шкідливі об'єкти і по га но інші. 
На при клад, те бу ко на зол та протіоко на зол — 
пред став ни ки хімічно го кла су азолів і є си с-
тем ни ми ком по нен та ми, що до б ре кон тро лю-
ють саж кові хво ро би, фу заріоз ну, гельмінто-
с поріоз ну ко ре неві гнилі, не за хи ща ю чи в той 
же час від пітіоз ної, та сніго ву плісня ву. Їх 
ви со ка ефек тивність про ти бо рош ни с тої 
ро си та пля ми с то с тей за ли шається май же 
не за тре бу ва ною че рез те що їх про яви 
за зви чай з'яв ля ють ся після закінчен ня дії 
про труй ни ка, а бу ра іржа, про ти якої три а зо-
ли найбільш ефек тивні, — це вза галі хво ро-
ба дру гої по ло ви ни ве ге тації. В той же час 

клотіанідин та імідак ло прид 
на ле жать до гру пи не оніко ти-
ноїдів,  діють по схо жо му сце-
нарію, ма ю чи ті самі плю си та 
не доліки, а са ме: до б ру си с тем ну 
дію, гіршу кон такт ну, слаб ку 
ефек тивність про ти ли чи нок лу с-
ко кри лих шкідників.

Ви хо дя чи з цьо го, для за без-
пе чен ня по вно го за хи с ту насіння зер но вих 
від шкідників та хво роб мож на йти дво ма 
шля ха ми: ек с пе ри мен ту ва ти, змішу ю чи різні 
фунгіци ди та інсек ти ци ди, або за сто су ва ти 
п'яти ком по нент ний про труй ник ком панії 
Agrosfera LTD  ПЕН ТА ФОРС  322 FS,ТН. У 
пре па раті ПЕН ТА ФОРС  322 FS,ТН за сто со-
ва на зв'яз ка з трьох фунгіцид них скла до вих, 
дві з яких — це комбінація те бу ко на зо лу та 
флу т ри а фо лу, котрі хоч і на ле жать до од но-
го хімічно го кла су, про те відрізня ють ся за 
рух ливістю та швидкістю про ник нен ня та 
ма ють спе цифічні «упо до бан ня» се ред збуд-
ників хво роб; ці два ком по нен ти вда ло 
до пов ню ють од не од но го та за без пе чу ють 
мак си маль ну си с тем ну ефек тивність про ти 
насіннєвих інфекцій (саж ки) та за хво рю-
вань ли с то во го апа ра ту до фа зи ку щен ня 
(для ози мої пше ниці най частіше це сеп-
торіоз та бо рош ни с та ро са). Три ва лий(до 
півто ра місяців) за хист від пліснявіння, твер-
дої та кар ли ко вої саж ки, гельмінто с поріоз ної, 
фу заріоз ної та пітіоз ної ко ре не вих гни лей в 
складі ПЕН ТА ФОРС  322 FS,ТН за без пе чує 
кон такт ний фунгіцид ти рам, крім то го ти рам 
прак тич но єди ний з хімічних фунгіцидів має 
бак те ри цид ну дію. Та ким чи ном поєднан ня 
двох си с тем них і од но го кон такт но го фунгіцидів 
за без пе чує мак си маль ний за хист ози мої пше-
ниці від гриб них та бак теріаль них за хво рю вань 
на період від про ро с тан ня насіння до ку щен ня.

Період напівроз па ду лямб да-ци га ло т ри ну 
в грунті ста но вить 25 днів, що цілком до стат-
ньо для за хи с ту насіння від грун то вих шкідни-
ків до по яви сходів. Піре т роїд діє ду же швид-
ко, він вра жає нер во ву си с те му ко мах за 
кон так ту з ни ми, крім то го він має ре пе лентні 
вла с ти вості, тоб то шкідни ку не спо до бається 
смак об роб ле но го насіння. 

Імідак ло прид в свою чер гу, в повній мірі 
про яв ляє си с темні вла с ти вості, при та манні 
не оніко ти ноїдам, а са ме: ви со ку рух ливість та 
за хист мо ло дих ча с тин рос ли ни, що ду же важ-
ли во для за хи с ту від на зем них шкідників 
(ци кад ки, по пе лиці, зла кові му хи, блішки), які 
не тільки на пря му по шко д жу ють посіви, а ще й 
по ши рю ють вірусні хво ро би, ліків від яких 
не має.

ПЕН ТА ФОРС  322 FS, TH — це про труй-
ник для тих, хто ви ко ри с то вує ви со ко якісний 
насіннєвий ма теріал, чітко до три мується 
по рад се лекціонерів що до норм висіву та дбає 
про за хист своїх посівів від шкідників та хво-
роб по чи на ю чи з мо мен ту сівби. Го ловні пе ре-
ва ги ПЕН ТА ФОРС  322 FS, TH це:
   На явність скла до вих з різних хімічних груп 
та з різним ме ханізмом дії, що  уне мож лив лює 
ви ник нен ня ре зи с тент ності збуд ників хво роб 
до пре па ра ту. 
   Крім за хи с ту від гриб них інфекцій пре па рат 
має бак те ри цид ну дію, обу мов ле ну при-
сутністю ти ра му.
   Ефек тивність про ти по пе лиць та ци ка док, 
пе ре нос ників вірус них, віроїдних та плаз-
моїдних хво роб.
   Лямб да-ци га ло т рин по си лює дію імідак ло-
при ду про ти грун то вих шкідників, у то му числі 
з ро ди ни лу с ко кри лих. 

П'ять  скла до вих ПЕН ТА ФОРС  322 FS,ТН 
за без пе чу ють надійний за хист від: ле тю чої, 
твер дої та інших видів са жок, сеп торіозу, 
бо рош ни с тої ро си,  пліснявіння сходів,  пітіоз-
ної, гельмінто с поріоз ної та  фу заріоз ної ко -
ре не вих  гни лей, бак теріозів, кон троль ли чи-
нок хлібної жу же лиці, зла ко вих мух, блішок, 
ци ка док, по пе лиць, вірусів, грун то вих шкід-
ників — дро тя ників, ли чи нок підгри за ю чих 
со вок.  
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