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Зелена яблунева 
попелиця

Клоп шкідлива 
черепашка

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ, ТА ОДИН З 
НАЙБЕЗПЕЧНІШИХ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, КОНТАКТНО-
ШЛУНКОВИЙ ІНСЕКТИЦИД СИСТЕМНОЇ Дії 
ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ШКІДНИКІВ
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імідаклоприд,700 г/кг 
ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді 
УПАКУВАННЯ: 1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 
• Тривала захисна дія
• Незалежність від стадій розвитку шкідників
• Високі системні властивості
• Відсутність резистентності шкідників до препарату
МЕХАНІЗМ ТА СПЕКТР ДІЇ: 
Системний інсектицид з контактною та шлунковою дією для боротьби з широким спектром 
шкідників в посівах основних сільськогосподарських культур . Діюча речовина препарату швидко 
поглинається рослинами та поширюється по них акропетально . Імідаклоприд діє як антагоніст 
постсинаптичних нікотинових рецепторів, з наступним руйнуванням центральної нервової системи 
комах, внаслідок чого шкідники гинуть . 
ІНСЕКТИЦИД ІН СЕТ, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ: 

Проводити механізовані роботи дозволяється через 1 добу, ручні роботи - 3 доби . 
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Ін Сет, ВГ

Культура Шкідливі об’єкти
Норма 

витрати 
препарату, 

кг/га

Строки 
обробки

Строк останньої 
обробки до 

збирання 
врожаю, днів

Максимальна 
кратність 
обробок

Пшениця 
озима

Картопля

Виноград

Клоп шкідлива черепашка
Попелиці, п’явиці, трипси

Колорадський жук

Виноградна листовійка, 
листова форма філоксери

0,1
0,05-0,07

0,045-0,05

0,07

Обприскування 
в період 
вегетації

30 1

20 1

30 1

Ріпак ярий 
та озимий

Яблуня

Ріпаковий квіткоїд, 
хрестоцвітні блішки, 

попелиці

Каліфорнійська щитівка, 
яблунева плодожерка, 

попелиці

0,05-0,07

0,07

30 1

30 2

Ріпаковий квіткоїдКолорадський жук

Standard
Стандартна серія
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ІН СЕТ, ВГ: 
У чому полягає унікальність цього препарату?
Завдяки системним властивостям препарат має особливо високу ефективність в обмеженні 
шкодочинності комах з сисним ротовим апаратом . При цьому препарат 
використовується з низькими нормами витрати, при яких ризики забруднення 
навколишнього природного середовища мінімальні. 
Чи впливає температура та вологість повітря на ефективність препарату?
Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря, 
ефективність його дії менше залежить від цих факторів . 
Чи має інсектицид фітотоксичну дію?
Фітотоксичні властивості у препарата відсутні, при його використанні некротичних 
плям на плодах яблуні не спостерігається . Тому даний інсектицид є оптимальним 
препаратом для захисту яблуні від каліфорнійської щитівки та попелиці впродовж 
всього періоду вегетації . 
Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?
Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової суміші 
необхідно провести пробне змішування . Бакову суміш слід використовувати відразу 
після приготування . 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 
ІII клас (помірнотоксичний) . Препарат токсичний для бджіл . 
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 
4 роки при дотриманні умов зберігання . від дати виготовлення . 
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°С до +35°С

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ: 

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту груш, слив . 
РЕКОМЕНДОВАНІ БАКОВІ СУМІШІ: 
• Ін Сет, ВГ (50-70 г/га)+Альтекс, КЕ (0,1 л/га)

Культура Шкідливі об’єкти Норма витрати 
препарату, л/га

Спосіб та 
час обробки, 
обмеження

Максимальна 
кратність 
обробок

Зернові 
культури 

(ячмінь ярий)

Цибуля

Хміль

Буряки 
цукрові

Соя

Злакові мухи, п’явиці, 
блішки, клоп шкідлива 

черепашка

Попелиці, трипси

Попелиця хмельова

Комплекс сисних шкідників

Акацієва вогнівка, трипси 
та інші сисні шкідники

0,045-0,05

0,045-0,05

0,17

0,09

0,07

Обприскування в 
період вегетації

1

Томати, 
баклажани

Томати, огірки 
закритого 

ґрунту

Колорадський жук, 
попелиці, трипси

Попелиці, білокрилка 
теплична, трипси

0,045-0,05

0,05-0,07

вручну методом 
мазка

Обприскування в 
період вегетації

Приготування робочого розчину

- на польових культурах 200-400 л/га 
-у яблуневих садах та на виноградниках 
800-1000 л/га

Оптимальні температурні умови 
застосування

Від +10°С до +25°С

Погодні умови в період застосування

Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с


