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ҐРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ, ЦУКРОВОГО 
БУРЯКУ, СОНЯШНИКУ ТА РІПАКУ ВІД 
ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ’ЯДОЛЬНИХ 
БУР’ЯНІВ
ДІЮЧА РЕЧОВИНА: метолахлор,960 г/л 
ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується 
УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова каністра
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 
• Відсутність фітотоксичності
• Тривала захисна дія
• Проникнення в стеблові частини проростків 
МЕХАНІЗМ ДІЇ: 
Діюча речовина ґрунтового гербіциду Тайфун, КЕ відзначається високою гербіцидною активністю 
по відношенню до однорічних злакових та деяких двосім’ядольних бур’янів . Метолахлор діє на 
проростаючі бур’яни . Діюча речовина препарату проникає переважно у тканини шилець, активно 
гальмує розвиток і поділ клітин через порушення ліпідного обміну . В результаті дії метолахлору 
проростки бур’янів призупиняють ріст і розвиток та гинуть . 
СПЕКТР ДІЇ ПРЕПАРАТУ ГЕРБІЦИДУ ТАЙФУН, КЕ: 
Чутливі бур’яни: просо (види), мишій сизий, мишій зелений, мишій мутовчатий, пальчатка 
кровоспиняюча, пальчата горизонтальна, тонконіг однорічний, зірочник середній, плоскуха 
звичайна, галінсога дрібноквіткова . 
Помірно чутливі бур’яни: щириця біла, щириця жминдовидна, щириця звичайна, грицики звичайні, 
портулак городній, гумай (сорго алепське) . 
ҐРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ТАЙФУН, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ: 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТАЙФУН, КЕ: 
Від яких факторів залежить ефективність дії гербіциду Тайфун, КЕ?
При внесенні препарату ґрунт має бути оброблений згідно з рекомендаціями і бути зволоженим, 
дрібногрудкуватим, з ретельно подрібненими рослинними решт .ками . Після внесення гербіцид 
відразу необхідно заробити середніми або легкими боронами . В разі існування загрози 
підсушування ґрунту доцільно провести коткування для його ущільнення. 
Як визначити необхідну норму внесення гербіциду Тайфун, КЕ?
Як визначити необхідну норму внесення гербіциду Тайфун, КЕ?
Норма витрати препарату регулюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу . Так, 
мінімальна норма витрати застосовується на малогумусних та легких за механічним складом 
ґрунтах, середня - на суглинкових, із вмістом гумусу менше 4%, підвищена - на суглинкових і 
важких, із вмістом гумусу 4-5% та торфяних . 
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Тайфун, КЕ

Культура

Кукурудза

Соняшник

Цукровий буряк

Ріпак

Обприскування ґрунту до 
висівання або до появи 

сходів культури
Однорічні злакові та деякі 

двосім’ядольні

Спосіб внесення Бур’яни Норма внесення, 
л/га

1,6-2,1

1,6-2,6

Standard
Стандартна серія



53

Сall-cеnter: 0 800 20 42 42
www.agrosfera.ua

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТАЙФУН, КЕ: 
Чи зміниться ефективність гербіциду Тайфун, КЕ при високому рівні 
забур’яненості?
Слід пам’ятати, що при прогнозуванні великої кількості сходів гірчиці польової, 
амброзії полинолистої, чорнощиру нетреболистого, пасльону чорного, редьки дикої, 
видів гірчаків і щириці, грициків звичайних, портулака городнього, гумаю (сорго 
алепське) та падалиці попередньої культури гербіцидний ефект від застосування 
препарату може не перевищити 70%, особливо за умов посухи. В зв’язку з цим 
необхідно планувати додаткові заходи щодо захисту посівів від цих бур’янів. 
Як застосовувати гербіцид в умовах недостатнього зволоження ґрунту?
В умовах посухи для підсилення гербіцидного ефекту гербіцид доцільно вносити під 
передпосівну культивацію на глибину 5 см. Якщо препарат вноситься після сівби, то 
після заробки гербіциду боронами необхідно провести коткування для ущільнення 
ґрунту . 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний) . 
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 
3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання . 
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1 °С до +35°С

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту буряка столового, 
тютюну . 
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ: 
• Соняшник, кукурудза: Тайфун, КЕ (1,5 л/га) + Рейтар, КС (2,0 л/га)

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ: 

Культура Спосіб внесення Бур’яни
Норма 

внесення, 
л/га

Сорго

Обприскування ґрунту до висівання або 
до сходів культури (у зонах недостатнього 

зволоження - із загортанням), обприскування 
в фазу 3-5 листків культури . Обов’язковою 

умовою застосування є обробка насіння сорго 
антидотом . 

Однорічні 
злакові 
та деякі 

двосім’ядольні

1,6-2,0

Горох
Обприскування ґрунту до висівання або 

до сходів культури (у зонах недостатнього 
зволоження - із загортанням)

1,6

Картопля Обприскування ґрунту до посадки, але до 
появи сходів культури 1,6

Кавуни

Томати (розсадні), 
капуста(розсадна)

Томати 
безрозсадні

Картопля

Соя

Обприскування ґрунту до висівання або 
до сходів культури (у зонах недостатнього 
зволоження -із загортанням на глибину не 

більше 5 см . )
Обприскування ґрунту до висаджування 

розсади
Обприскування ґрунту до висівання, під час 

висівання, після висівання, але до появи сходів 
культури

Обприскування ґрунту після посадки, але до 
сходів культури

Обприскування ґрунту до висівання або до 
появи сходів культури

1,6-2,1

1,6

1,2

1,6-2,1

1,1-2,0

Приготування робочого розчину

200-400 л/га

Оптимальні температурні умови 
застосування

Від +10°С до +25°С

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

Погодні умови в період застосуванняПогодні умови в період застосування

Оптимальні умови для внесення 
препарату - після випадання дощу або 
зрошення нормою 10-20 мм


