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ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ 
ОДНОРІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ 
ТА ДВОСІМ’ЯДОЛЬНИХ БУР’ЯНІВ В 
ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ (БЕРЕЗКА ПОЛЬОВА, 
ОСОТИ, АМБРОЗІЯ, ГІРЧАКИ ТА ІНШІ)
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 
дикамби натрієва сіль,468 г/кг + римсульфурон,25 г/кг 
ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді 
УПАКУВАННЯ: 2,5 кг фольгований пакет (25 пакетиків по 100 г) 
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 
• Широкий спектр дії та контроль проблемних бур’янів (пирію, гумаю, осотів, березки, амброзії)
• Швидке проникнення у рослину
• Без післядії
• Відсутність резистентності у бур’янів 
МЕХАНІЗМ ДІЇ: 
Гербіцид Апач, ВГ містить у своєму складі діючі речовини різних класів - сульфонілсечовину 
(римсульфурон) та похідне синтетичних ауксинів (дикамбу) . Римсульфурон потрапляє у рослини 
через листя, стебла та корені та припиняє поділ клітин, ріст пагонів та коренів . Дикамба 
поглинається листками та корінням рослин і швидко діє як інгібітор росту . Ефективність дії 
препарату пов’язана з синергізмом діючих речовин . 
СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ АПАЧ, ВГ: 
Злакові бур’яни: гумай, пирій повзучий, вівсюг пустий, тимофіївка (види), плоскуха звичайна, 
мишій (види), просо (види), пажитниця багатоквіткова, пальчатка кровоспиняюча, сорго двоколірне, 
лисохвіст мишачохвостиковий . 
Двосім’ядольні бур’яни: амброзія полинолиста, березка польова, будяк польовий, галінсога 
дрібноквіткова, гірчиця польова, гірчак (види), грицики звичайні, дурман звичайний, дворядник 
тонколистий, жовтозілля звичайне, зірочник середній, калачики (види), кропива (види), лобода 
(види), мак дикий, м’ята польова, молочай (види), нетреба (види), осот (види), паслін чорний, 
підмаренник чіпкий, переліска однорічна, полин звичайний, редька дика, реп’ях (види), ріпиця 
зморшкувата, ромашка (види), руслиця попідтинна, рутка лікарська, соняшник однорічний, фіалка 
польова, щавель (види), щириця (види). 

УВАГА! Гербіцид АПАЧ, ВГ слід застосовувати з додаванням поверхнево-
активної речовини (наприклад, ПАР «ФЛОКС», із розрахунку 100 мл на 100 л 
робочого розчину)
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
Забороняється: 
• використання препарату при температурі нижче +15°С і вище +25°С; 
• застосовувати гербіцид у посівах цукрової та розлусної кукурудзи, а також на 
батьківських лініях гібридів у зв’язку з недостатньою резистентністю культури; 
• застосування Апач, ВГ на полях кукурудзи протягом 7 днів до чи після обробки 
фосфорорганічними інсектицидами; 
• проводити обробку, якщо культура сильно уражена хворобами, пошкоджена 
шкідниками, знаходиться під впливом значної посухи та спеки; 
• проводити обробку під час або незабаром після випадання роси чи дощу. 

Оптимальні температурні умови застосування

Від +15°С до +25°С

Приготування робочого розчину
200-400 л/га. В разі високого рівня забур’яненості 
потрібно застосовувати максимальну норму 
витрати робочого розчину

Погодні умови в період застосування

Забороняється проводити обробку, якщо культури мокрі від роси чи дощу. Не проводити обробку якщо, культури 
сильно уражені хворобами, пошкоджені шкідниками, знаходяться під впливом значної посухи та спеки. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АПАЧ, ВГ: 
Термін застосування. 
Рекомендується застосування препарату у фазу розвитку культури 2-6 листків . Бур’яни 
найбільш чутливі до гербіциду під час проростання та на ранніх фазах розвитку (2-4 
листка) . 
Які рекомендації щодо приготування бакових сумішей препарату Апач, ВГ з іншими 
пестицидами? 
Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив . Перед приготуванням 
бакових сумішей доцільно перевірити оцінку їх сумісності . При використанні бакових 
сумішей гербіциду Апач, ВГ з іншими гербіцидами спочатку з необхідної кількості 
гербіциду готують маточний розчин, який додають при ввімкненому режимі розмішування 
у заповнений на 1/3 водою бак обприскувача, потім додають інші продукти, потім – карбамід (у разі 
потреби) і в останню чергу ПАР . 
Не рекомендується сумісне застосування з фосфорорганічними інсектицидами . 
Чи можливе виникнення резистентності з боку бур’янів при використанні препарату?
Наявність у складі препарату двох діючих речовин з різних хімічних груп повністю виключають 
виникнення резистентності та значно розширюють спектр чутливих бур’янів . 
Як впливають погодні умови на ефективність роботи препарату?
Волога та тепла погода підсилює активність гербіциду, у той час як довготривалий посушливий період 
та відносно низька температура повітря знижують його активність. Дощ, який випадає через 3 години 
після внесення препарату Апач, ВГ не знижує його ефективність, оскільки за цей час гербіцид повністю 
проникає у рослину . 
Рекомендації по використанню у посушливих умовах: 
• збільшити норму витрати робочого розчину до 300 л/га; 
• збільшити норму ПАР Флокс (від 0,3 л/га); 
• додати у бакову суміш карбамід (3-5 кг/100 л робочого розчину); 
• вносити препарат у вечірній та нічний час. 
Для підвищення ефективності
Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур’янів, а також в жарку, суху погоду, 
слід обов’язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, що покращує змочування 
бур’янів робочим розчином і, таким чином покращує гербіцидний ефект. 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА: 
III клас небезпечності (малотоксичний) . Малотоксичний для теплокровних . Малотоксичний для риб та 
птахів . Нетоксичний для бджіл . 
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 
4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання . 
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: 
Від -10°С до +35°С


