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ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ 
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ 
ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ’ЯДОЛЬНИХ 
БУР’ЯНІВ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ 
ТА КУКУРУДЗИ (У ТОМУ ЧИСЛІ СТІЙКИХ 
ДО 2,4-Д ТА 2М-4Х)

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 
дикамби натрієва сіль 600 г/кг + тифенсульфурон-метил,60 г/кг
ФОРМУЛЯЦІЯ: 
гранули, що диспергуються у воді 
УПАКУВАННЯ: 2,5 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 250 г)
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ: 
• Не має аналогів
• Ефект дії від+6°С до+25°С
• Без післядії
МЕХАНІЗМ ДІЇ: 
Препарат складається з двох діючих речовин, які у вдалому поєднанні доповнюють одна одну . Діюча 
речовина тифенсульфурон-метил належить до класу сульфонілсечовин і діє як інгібітор активності 
ацетолактатсинтетази (АЛС) . Потрапляючи у рослини через листя, стебла та корені, вона активно 
пересувається через флоему та ксилему до точок росту, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та 
коренів . Діюча речовина дикамба належить до класу синтетичних ауксинів . Поглинаючись листками 
та корінням рослин, вона швидко розподіляється по тканинах і діє як інгібітор росту . 
СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ФУТУРИН, ВГ: 
Амброзія полинолиста, березка польова, вероніка (види), вика посівна, волошка синя, гірчиця чорна 
та польова, гірчак (види), гібіскус трійчатий, грицики звичайні, жабрій (види), зірочник середній, 
канатник Теофраста, комеліна (види), кропива (види), курай, лобода біла, лобода гібридна, лутига 
розлога, мак дикий, незабудка польова, нетреба (види), осот польовий (рання стадія), підмаренник 
чіпкий, портулак городній, редька (види), роман собачий, ромашка (види), рутка лікарська, соняшник 
однорічний, спориш, талабан польовий, фіалка (види), цибуля польова, щириця (види), щавель (види). 
ГЕРБІЦИД ФУТУРИН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ: 

Футурин, ВГ
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Культура Норми витрати 
препарату, кг/га Строки обробки

Озима пшениця, 
ячмінь ярий 0,15-0,2 Обприскування посівів від фази кущення 

культури і до виходу в трубку

Кукурудза 0,2-0,25 У фазі 3-5 листків культури

Professional
Професійна серія
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФУТУРИН, ВГ: 
Яких умов слід уникати під час використання препарату?
При використанні гербіциду Футурин, ВГ забороняється: 
• застосування на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки 
фосфорорганічними інсектицидами; 
• проводити обробку, якщо культура сильно ушкоджена хворобами, шкідниками, 
посухою та спекою; 
• проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу. 
Яка швидкість дії цього препарату?
Швидкість дії препарату складає 3-7 діб з моменту його застосування . Який період 
захисної дії препарату Футурин, ВГ?
Препарат володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім’ядольних бур’янів 
впродовж вегетації культури за умови відсутності наступної хвилі бур’янів . 
Яких правил необхідно дотримуватись для досягнення високої біологічної 
ефективності від застосування препарату Футурин, ВГ?
Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Дощ протягом 2-3 годин після 
застосування може знизити ефективність препарату. Слід пам’ятати, що максимальна 
ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази розвитку: 
2-4 листків для однорічних рослин та фаза розетки для багаторічних бур’янів . При 
застосуванні препарату в більш пізні фази розвитку бур’янів його ефективність може 
помітно знижуватись . 
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: 
III клас небезпечності (малотоксичний) . Малотоксичний для теплокровних . 
Малонебезпечний 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

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ: 
• Кукурудза: Футурин, ВГ (0,15 кг/га) + Нікоміл, МС (0,9 л/га)
• Кукурудза: Футурин, ВГ (0,15 кг/га) + Крейсер, ВГ (40-50 г/га)

Оптимальні температурні умови застосування
Від +10°С до+25°С
Забороняється використання препарату при 
температурі нижче +6°С і вище +25°С

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

Погодні умови в період застосування

Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після 
обприскування протягом 2-3 годин. Не проводити внесення по мокрим від дощу чи роси рослинам. 


