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ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ 
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ 
ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: тифенсульфурон-метил, 750 г/кг 
ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді 
УПАКУВАННЯ: 250 г у пластиковій пляшці 
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• Знищення широкого спектру двосім'ядольних бур'янів
• Широке вікно застосування
• Відсутність обмежень у сівозміні
• Нешкідливий для теплокровних
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Діюча речовина гербіциду проникає у рослини через листя, стебла та корені, поглинається ними 
і пересувається по рослині через флоему та ксилему і накопичується у точках росту, припиняючи 
поділ клітин, ріст пагонів та коріння . Наявні симтоми дії препарату (знебарвлення, пожовтіння) 
з'являються вже через декілька днів, а повний гербіцидний ефект настає за 2-3 тижні. Малочутливі 
та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їх ріст і подальший розвиток припиняються. 
Ефективність гербіцидної обробки підвищується при теплій вологій погоді, а при сухій та холодній - 
уповільнюється .
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Канцлер, ВГ

Ступінь чутливості дивись у таблиці “Чутливість бур’янів до гербіцидів”
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:

Культура

Пшениця 
озима

Ячмінь ярий

Кукурудза

15-20 г/га + ПАР Флокс

10-15 г/га + ПАР Флокс

10 г/га + ПАР Флокс
або 15 г/га без ПАР Флокс

Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 
листків до появи прапорцевого листка культури 

включно
Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 

листків до виходу в трубку культури

У фазі 3-7 листків кукурудзи

Норма витрати препарату, г/га Строк обробки

Standard
Стандартна серія

Помірночутливі
бур’яни Стійкі бур’яниНайчутливіші

бур’яни
• амброзія 

полинолиста (до 2-х 
листочків)

• мак дикий
• осот польовий

• підмаренник чіпкий
• рутка лікарська

• паслін чорний
• берізка польова

• дурман звичайний

• вероніка види
• вика посівна

• гібіскус трійчатий
• гірчак види

• гірчиця чорна та 
польова

• грицики звичайні • 
жабрій види

• зірочник середній
• канатник Теофраста

• комеліна види
• кропива види

• курай
• лобода біла

• лобода гібридна

• лутига розлога
• незабудка польова

• нетреба види
• портулак городній

• приворотень
• редька види

• роман собачий
• ромашка види

• рутка лікарська
• соняшник однорічний 

• талабан польовий
• фіалка види

• щавель (види)
• щириця (види)
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
• Не застосовувати Канцлер, ВГ на насіннєвій кукурудзі.
• Не застосовувати Канцлер, ВГ, якщо температура в ніч перед внесенням була нижче, 
   ніж +6°С. або ж очікувана у день внесення чи у день після обробки вище +25°С.
• Не застосовувати Канцлер, ВГ на полях кукурудзи, що були чи будуть оброблені  
   системними фосфорорганічними інсектицидами протягом 14 днів .
• Застосовуйте Канцлер, ВГ один раз на сезон з нормою витрати не більше 25 г/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КАНЦЛЕР, ВГ:
Який період захисної дії препарату Канцлер, ВГ?
Канцлер, ВГ володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім'ядольних бур'янів до 30 діб.
Коли треба застосовувати Канцлер, ВГ для досягнення максимальної гербіцидної 
ефективності?
Слід пам'ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в 
ранні фази (2-4 листки для однорічних рослин) розвитку бур'янів. При застосуванні препарату в 
більш пізні строки суттєво затримується тільки ріст та розвиток бур'янів.
Як швидко Канцлер, ВГ може знищити оброблені ним бур'яни?
Ріст чутливих рослин призупиняється через декілька годин, перші ознаки гербіцидного ефекту 
спостерігаються через 5-10 діб, повна загибель - 15-25 діб .
Чи можна використовувати Канцлер, ВГ у бакових сумішах з іншими гербіцидами?
З метою посилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими 
препаратами . Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням 
видового складу та чисельності бур'янів в посівах. Проте доцільно перед виробничим 
використанням сумішей гербіцидів провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом . 
При використанні у посівах льону не використовувати з грамініцидами та ПАР Флокс - це може викликати 
фітотоксичність . Не застосовувати після внесення препарату Юпітер, РК у посівах сої .
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, ТОКСИЧНІСТЬ:
ІІІ класс (малотоксичний) . Малотоксичний для теплокровних . Малонебезпечний для риб та птахів . Нетоксичний 
для бджіл .
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки, при дотриманні умов зберігання ., від дати виготовлення .

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°С до +35°С

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:
• Кукурудза: Канцлер, ВГ (10г/га)+Крейсер, ВГ (30-50г/га)+ПАР Флокс (200 мл/га)
• Кукурудза: Канцлер, ВГ (10г/га)+Дікам Плюс, РК (0,75 л/га)+ПАР Флокс (200 мл/га)
• Соя: Канцлер, ВГ (6-8 г/га)+Ефес, ВР (1,5-2,0 л/га)

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ: 

Культура

Соя

Льон-довгунець,
льон олійний

6-8 г/га+ПАР Флокс, 200 мл/га

15-25 г/га

Після розкриття першого трійчастого листка 
до початку бутонізації культури, бур’яни:

у фазі 2-4 листки, капустяні до 15см

5-12 см (фаза ялинки)

Норма витрати препарату, г/га Строк обробки

Оптимальні температурні умови застосування

Від +6°С до +25°С

Приготування робочого розчину
200-400 л/га. В разі високого рівня
забур’яненості потрібно враховувати макси-
мальну норму витрати робочої рідини

Погодні умови в період застосування

Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Дощ протягом 2-3 годин після застосування може знизити 
ефективність дії препарату


