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ПроПозиція від комПанії «август-Україна»

А. Гончаров, на ук. співробітник із аг ро
номії, ком панія Agrosfera LTD

Солі гліфо са ту відрізня ють ся кра
щою роз чинністю у воді, біль
шою хі міч ною «міцністю» та 

стабільністю порівняно з гліфо сат ною 
кис ло тою. Для цьо го до сить заміни ти 
іон вод ню на іон ме та лу (ка лію, на при
клад), не ор ганічний (амоній) або 
ор ганічний (ізо пропіламін, тріме зіум, 
тремтілисуль фон) луж ний за ли шок. 
Іон ме та лу (луж но го за лиш ку), як і 
йо го по пе ред ник, во день, ут ри мується 
віднос но слаб ким еле к т ро ста тич ним 
за ря дом. То му в разі про ник нен ня в 
рос ли ну, гліфо сат ди соціює (роз па
дається) на ак тив ну кис лот ну ча с ти ну 
та «при чіп» у ви гляді по зи тив но за ря д
же но го іона. Іноді подібні транс фор
мації відбу ва ють ся не в рос лині, а на 
по верхні йо го ли с тя, або в ба ку об при
с ку ва ча. До того ж калій чи ізо
пропіламін мо жуть лег ко замінюватись 
на інші по зи тив но за ря д жені іони. У 
жор ст кій воді, яка містить солі кальцію 
та магнію, кис лот ний за ли шок гліфо са
ту пе ре тво рюється в прак тич но не роз
чин ну сіль кальцію або магнію.

У разі ви ко ри с тан ня для при го ту
ван ня ро бо чо го роз чи ну м’якої во ди всі 
фор ми гліфо са ту ма ють прак тич но 
однакову ефек тивність. Ос нов ним фак
то ром у та ких умо вах бу де нор ма вне
сен ня в пе ре ра хун ку на кис лот ний 
еквіва лент. Тоб то кількість кис лот ної 
ча с ти ни (гліфос ной кис ло ти) на гек тар. 
Різні пре па ра тивні фор ми містять різну 
кон цен т рацію гліфос ной кис ло ти у 
ви гляді різних со лей. Для от ри ман ня 
од на ко во го ре зуль та ту потрібно ко ри
гу ва ти нор ми вне сен ня пре па ратів.

За спро би «впих ну ти» в пре па рат 
побільше д. р. з’являються ус клад нен ня: 
за над то ви со ка кон цен т рація солі гліфо
са ту мо же погірши ти тех но логічні вла с
ти вості пре па ра тив ної фор ми. 

На приклад, за кон цен т рації ізо
пропіламіном солі гліфо са ту понад 350 г 
кис лот но го еквіва лен та на літр (ГКЕ/л) 
пре па рат стає ду же в’яз ким. А кон цен т
рація по над 440 ГКЕ/л з ви со кою в’яз
кістю ус клад нює до зу ван ня пре па ра ту 
та йо го пе ре ка чу ван ня, особ ли во в умо
вах зни же них тем пе ра тур. Але цієї 
не приєм ності мож на уник ну ти, до три
му ю чись ре цеп та ко лиш нь о го спіке ра 
Вер хов ної Ра ди Іва на Плю ща: «Навіщо 
йо го пха ти, як що во но не лізе?» 

За ви му ше но го ви ко ри с тан ня жор
ст кої во ди різко про яв ля ють ся відмін
ності між ефек тивністю різних со лей 
гліфо са ту. Відо мо, що де які іони «не 
дру жать» між со бою, тоб то є ан та гоніс
та ми. На при клад, ан та гоніста ми калію 
є кальцій і магній. За спро би при го ту
ва ти роз чин калійної солі гліфо са ту в 
жор ст кій воді іони кальцію і магнію не 
ли ше «зміню ють» іони калію в мо ле
кулі солі гліфо са ту, а й бло ку ють уцілілі 
мо ле ку ли калійної солі. До речі, є де які 
ви ди рос лин, ку ти ку ла яких містить 
солі ка ль цію і магнію у ви сокій кон цен
т ра ції. Такі рос ли ни (бе рез ка зви чайна, 
пи рій) про сто «не пу с ка ють» калійний 
гліфо сат все ре ди ну. Комбінація «жор
ст кої» во ди для при го ту ван ня ро бо чо го 
роз чи ну і наявність бур’янів з «жор ст
кою» ку ти ку лою при зво дить до по вної 
відсут ності гер би цид но го ефек ту калій
ної солі гліфо са ту. Решта фор м глі фо са
ту (ізо пропіламінна, трімезіум та іншi) 
менш чут ливі до жор ст кості во ди, але 
за збігу не спри ят ли вих об ста вин втра
ча ють 30–50% ефек тив ності.

Що мож на зро би ти для ефек тив ної 
ро бо ти гліфо сатів у жор ст кій воді? 
По-пер ше, ско ри с та ти ся ре ко мен
даціями фер мерів із США й до да ти в 

ро бо чий роз чин азот не до б ри во, що 
міс тить амонійну фор му азо ту. На при
клад, аміач ну селітру чи суль фат амо
нію. Іони амонію приєдна ють ся до 
мо ле ку ли гліфо са ту, заміню ю чи калій, 
ізо пропіл амін або трімезіум. До того ж 
амоній за ва жає зро би ти те са ме іонам 
Ca і Mg. У підсум ку — на по верх ню рос
ли ни по трап ля ють краплі роз чи ну, що 
містять амонійну сіль гліфо са ту, не за
леж но від то го, яка сіль була у вихідно
му пре па раті.

По-дру ге, мож на про сто ви ко ри с то
ву ва ти го то вий про дукт — амонійну сіль 
гліфо са ту. І не ви т ра ча ти час і ко ш ти на 
до да ван ня в ро бо чий роз чин азот них 
до б рив або спеціаль них за собів для 
пом’як шен ня во ди. Амонійна сіль глі фо   
са ту має дві суттєві пе ре ва ги пе ред інши
ми пре па ра тив ними фор ма ми. Амо
нійний гліфо сат — це су хий про дукт, 
то му йо го можна зберігати за не га тив
них тем пе ра тур без втра ти якості. Дру га 
пе ре ва га — ви со ка кон цен т рація д. р., що 
дає змо гу ско ро ти ти ви т ра ти на транс
пор ту ван ня і зберіган ня пре па ратів.

«Су хий» гліфо сат став по пу ляр ний 
в країнах Ла тинсь кої Аме ри ки і в Ав ст
ралії, але по сту по во за во йовує виз нан
ня й у США. Для Ук раїни, особ ли во в 
півден них і півден носхідних об ла с тях, 
та ка фор ма гліфо са ту — іде аль на, ад же 
«не боїться» жор ст кої во ди. Ком панія 
«Аг ро сфе ра» з 2017 ро ку про по нує свій 
«су хий» про дукт у формі во до роз чин
них гра нул — гербіцид Аболір®.    

Сухий глiфо сат — «су ха» пе ре мо га
Гліфо сат — це діюча ре чо ви на, що має вла с ти вості слаб кої 
кис ло ти. Вихід на (кис лот на) фор ма мо ле ку ли гліфо са ту містить 
іон вод ню, з’єдна ний з фо с фо ри с тою гру пою слаб ким еле к т ро
ста тич ним за ря дом. Гліфо сат у ви гляді кис  ло ти (фо с фо но
метілгліцин) має гер біцидні вла с ти вості, але не вирізняється 
стабільністю та дов говічністю. Він ак тив но ре а гує з інши ми 
ком по нен та ми (пе с ти ци да ми, до б ри ва ми, ор ганічни ми й мі не
раль ни ми домішка ми у воді) ро бо чо го роз чи ну, ут во рю ю чи 
не роз чинні спо лу ки.

За мо ви ти то вар та от ри ма ти кваліфіко
ва ну кон суль тацію мож на за те ле фо ном 

га ря чої лінії: 0 800 20 42 42
або на сайті: www.agrosfera.ua

Форма гліфосату Розчинність  
у воді, г/л

Гліфосатная кислота 12

Кальцієва сіль 30

Амонійна сіль 300

Ізопропіламінная сіль (IPA) 500

Натрієва сіль 500

Калійна сіль 900

Роз чинність різних похідних гліфо са ту  
у воді:


